
Informativo   1ª Edição

Em 2015, além das capacitações presenciais, o Ciclo 
contará com um Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA), 
que nada mais é do que o “local” onde nossos cursos na 
modalidade à distância acontecerão. São softwares que 
auxiliam na montagem de cursos acessíveis pela internet, 
permitindo o gerenciamento de conteúdo para os alunos e 
acompanhamento constante do progresso dos estudantes. 
Portanto, é uma ferramenta de ensino à distância (EAD) que 
complementa as aulas ou cursos presenciais.

Você já conhece o Ciclo Saúde?
O Ciclo Saúde é uma iniciativa da Fundação Vale que 
conta com a parceria técnica do Centro de Promoção da 
Saúde (CEDAPS) e do Mestrado Profissional em Saúde 
da Família da Universidade Estácio de Sá (UNESA). A 
iniciativa está apoiada por um termo de cooperação 
entre a Fundação Vale, o CEDAPS e as muitas secretarias 
municipais de saúde participantes do Ciclo. 

Mas qual é o objetivo do Ciclo Saúde?

A iniciativa visa contribuir para o aperfeiçoamento 
técnico das equipes de atenção básica (e em grande 
maioria das equipes de Estratégia da Saúde da 
Família) presentes em comunidades de influência da 
Vale em municípios nos estados do Pará, Maranhão, 
Espírito Santo e Minas Gerais, fortalecendo a atuação 
destas unidades junto à comunidade e ampliando a 
efetividade do atendimento e prevenção de doenças 
e promoção da saúde. 

Visão do Projeto - o que esperamos 
como resultado?

Uma equipe de saúde propositiva e com 
conhecimentos aumentados sobre a política nacional 
de atenção básica (suas diretrizes e finalidades) e 
com competências fortalecidas para o planejamento, 
execução e avaliação de ações locais capazes de 
melhorar as condições de vida e saúde da população, 
atuando sobre os determinantes sociais da saúde 
de modo intersetorial, priorizando o aumento da 
informação e das práticas em saúde e espaços de 
participação social.

Vamos conhecer?!
A implantação em 2014 obteve muitas 
conquistas e resultados. Iniciamos o projeto em 
37 UBS de 21 municípios de 4 estados brasileiros.

Olá pessoal, vamos 
conhecer um 
pouco mais sobre o 
Ciclo Saúde? 
A partir de agora vamos 
compartilhar notícias através 
de um boletim para divulgar 
nossas ações e contribuir 
cada vez mais para o 
fortalecimento da atenção 
básica nos municípios.

424.373
Beneficiários
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64.848
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diretos
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Vários profissionais das 
equipes das Unidades de 
Saúde, incluindo a sua.

Realizamos, em 10 municípios 
distribuídos por 3 estados, 21 oficinas 
com a participação de 385 pessoas!

Contamos com a presença de 
Agentes Comunitários de Saúde, 
Agentes de Combate às Endemias e 
enfermeiros e auxiliares/técnicos de 
enfermagem no nosso Ciclo. 

Um destaque positivo em relação 
ao grupo de participantes foi a 
presença de trabalhadores que não 
são técnicos da saúde, tais como 
vigias, porteiros e administrativos, 
além de lideranças comunitárias, 
o que enriqueceu as discussões 
nos trabalhos das oficinas, 
demonstrando que o Sistema Único 
de Saúde deve ter a contribuição de 
todos e que cada um tem seu papel 
valioso na consolidação do SUS.

Quem participou 
das oficinas?

Perfil dos participantes das Oficinas do Ciclo Saúde, de acordo com a categoria profissional:

Categoria profissional

ACS/ACE

Enfermeiro

Médico

Auxiliar/Técnico de Enfermagem

Cirurgião dentista

ASB/THD

Vigia

Gestor

Administrativo

Mapa com unidades básicas de saúde

A maioria das avaliações feitas pelos participantes demonstra a 
importância da continuidade do projeto nos municípios.
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PA MA

» UBS Nova Jerusalém
» UBS Bom Jesus
» UBS Elizabeth Maria de Paula
» UBS Realino Pereira da Silva
» UBS  Novo Brasil
» UBS CEDERE III
» UBS PACS 7
» UBS Novo Horizonte
» UBS Adelina de Jesus
» UBS Serra Azul
» UBS Park Shalon

PA - CANAÃ DOS CARAJÁS
Unidades atendidas

» UBS do Assentamento Califórnia
» UBS da Vila Ildemar
» UBS de Pequiá

MA - AÇAILÂNDIA
Unidades atendidas

» UBS Capoeirana

MG - NOVA ERA
Unidade atendida

» UBS Barra do Cuieté

MG - CONSELHEIRO PENA
Unidade atendida

» UBS Pedra Corrida

MG - PERIQUITO
Unidade atendida

» UBS Bocaina

MG - ANTONIO DIAS
Unidade atendida

» UBS Ipabinha

MG - SANTANA DO PARAISO
Unidade atendida

» UBS Francisco Cesário de Souza

MG - TUMIRITINGA 
Unidade atendida

» UBS Barra do Manhuaçu

MG - AIMORÉS
Unidade atendida

» UBS Dr. Silvio Leal

MG - RESPLENDOR 
Unidade atendida
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Oficinas do Ciclo Saúde em Minas Gerais – MG

UBS Dr. Silvio Leal – Resplendor UBS Francisco Cesário de Souza – Tumiritinga

UBS Pedra Corrida – Periquito UBS Capoeirana – Nova Era

UBS Bocaina – Antônio DiasUBS  Barra do Cuite – Conselheiro Pena 

UBS Ipabinha – Santana do ParaísoUBS Barra do Manhuaçu – Aimorés
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UBS Bom Jesus e UBS Adelina de Jesus UBS Novo Brasil

UBS Nova Jerusalém UBS Elizabeth Maria de Paula

UBS Park Shalon UBS Novo Horizonte

Oficinas do Ciclo Saúde em Canaã dos Carajás – PA

UBS Serra Azul, CEDERE III e PACS 7 UBS Realino Pereira da Silva



Oficinas do Ciclo Saúde em Açailândia – MA 
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Gostaríamos de agradecer o imenso apoio que recebemos de todos os municípios 
participantes e o carinho com o qual fomos recebidos. Adoramos conhecer cada cidade, suas 
realidades culturais e as diferentes boas práticas que realizam!

Agradecimento

Na “ciência da vida”, o termo ciclo remete para a evolução de um ser vivo e cada fase da 
sua evolução vai se amadurecendo! 2015 será um ano de grandes conquistas e avanços do 
nosso Ciclo!  Esteja atento (a) às novidades!

Vamos avançar juntos no Ciclo?!

Iniciativa:Parceria:

UBS da Vila Ildemar

UBS de Pequiá UBS do Assentamento Califórnia


