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Sexta-feira  

o Brasil, a Atenção Primária 
desempenha papel central na ga-
rantia à população de acesso a 
uma atenção à saúde de qualidade. 
Dessa maneira, o planejamento da 
atenção à saúde deve considerar a 
importância das informações so-
bre as condições de saúde da po-
pulação idosa e suas demandas 
por serviços de saúde, bem como 
as desigualdades associadas a es-
sas condições. 

Com esse objetivo, a Univer-
sidade Aberta do Sistema Único 
de Saúde da Universidade Federal 
do Maranhão (UNA-SUS-UFMA) 
prorroga, até 30 de março de 
2023, as inscrições para o curso 
“Atenção à Pessoa Idosa com 
Deficiência”. O curso é gratuito, 
100% on-line e já alcançou cerca 
de 20 mil matrículas. 

A capacitação tem por obje-
tivo central compreender as orien-
tações em saúde relacionadas ao 
cuidado à pessoa idosa com defi-
ciência, com destaque para os ser-
viços prestados na Rede de Aten-
ção à Saúde voltados para essa 
população e o papel da Atenção 
Básica nesse processo. Atualmen-
te, 34% da turma já concluiu o 
curso e teve acesso ao certificado 
gratuito e validado pela UFMA. 

Com a expectativa de vida 
subindo para uma média de 76,8 
anos, o planejamento da atenção à 
saúde deve considerar a importân-
cia das informações sobre as condi-
ções de saúde da população idosa e 
suas demandas por serviços de saú-
de, bem como as desigualdades 
associadas a essas condições. 

“Além de considerar os estu-
dos que afirmam o crescimento da 
população idosa no país, buscamos 
auxiliar o profissional de saúde para 
atender às demandas desse segmen-
to da população”, explica a coorde-
nadora geral da UNA-SUS-UFMA 

e diretora da DTED-UFMA, Ana 
Emilia Figueiredo de Oliveira. 

Ser idoso e ter uma deficiên-
cia constituem situações de vulne-
rabilidade, continua a coordenado-
ra. “A nossa expectativa é que o 
curso possa contribuir para asse-
gurar e garantir a saúde dos idosos 
com deficiência com mais quali-
dade na Rede de Atenção à Saú-
de”, declara. 

 
Sobre o curso 

Com carga horária de 60 ho-
ras, a capacitação é gratuita e au-
toinstrucional. O público-alvo são 
profissionais que atuam no SUS, 
envolvidos na reabilitação da pes-
soa com deficiência, tais como 
médicos, enfermeiros, fisiotera-
peutas, terapeutas ocupacionais, 
fonoaudiólogos, psicólogos, assis-
tentes sociais, nutricionistas e ci-
rurgiões-dentistas; além de profis-
sionais de nível técnico, acadêmi-
cos e demais interessados nas te-
máticas abordadas. 

A capacitação permitirá que 
o estudante atenda à população 
acima dos 60 anos de forma espe-
cializada, considerando as necessi-
dades desses usuários com enfo-
que na reabilitação funcional dos 
pacientes inseridos nesse contexto. 

Entre os assuntos abordados 
na capacitação, destacam-se os 
seguintes conteúdos: “Avaliação 

multidimensional da pessoa idosa 
nos seus aspectos clínico, psicos-
social e funcional”; “Projeto tera-
pêutico singular/plano de cuida-
dos na reabilitação da pessoa ido-
sa com deficiência”; “Síndromes 
geriátricas e a reabilitação da pes-
soa idosa com comprometimento 
funcional”; “Tecnologias assisti-
vas na reabilitação funcional da 
pessoa idosa com deficiência”; e 
“Reabilitação da pessoa idosa 
com deficiência nos diferentes 
pontos de atenção da Rede de 
Atenção à Saúde”. 

A oportunidade educacional 
é desenvolvida em um ambiente 
virtual inovador com versão para 
dispositivos móveis - o Saite 
AVA. Durante a jornada de apren-
dizagem, o aluno terá acesso a 
diversos objetos educacionais e 
estratégias de avaliação, tais co-
mo: recurso multimídia, e-books, 
infográficos e apresentação intera-
tiva, Game Quiz, material em 
PDF e questionário. 

O curso é fruto da parceria 
entre a Diretoria de Tecnologias na 
Educação (DTED-UFMA) e o Mi-
nistério da Saúde, por intermédio 
da Coordenação-Geral de Saúde da 
Pessoa com Deficiência, do Depar-
tamento de Atenção Especializada 
e Temática e da Secretaria de 
Atenção Especializada à Saúde. 

Fonte: UFMA 

Pessoa idosa PCD: Curso com foco no cuidado 
especializado na saúde do idoso com deficiência 
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Resolução da Direção Nacional 
da CUT  

 
A Direção Nacional da 

CUT, reunida nos dias 13 e 14 de 
dezembro de 2022, debateu a 
conjuntura política, seus desdo-
bramentos para o país, os traba-
lhadores e trabalhadoras e tam-
bém definiu ações para o enfren-
tamento desse período. 

A CUT reafirma os termos 
da resolução da Executiva Nacio-
nal sobre a importância da vitória 
eleitoral do presidente Lula no 
segundo turno das eleições presi-
denciais com mais de 60 milhões 
de votos. Foi uma vitória do po-
vo, da classe trabalhadora e tam-
bém da democracia e da esperan-
ça para um novo projeto popular 
para o Brasil. 

Resolução da CUT valoriza eleição de Lula, mas 
alerta que os desafios serão muitos  

A última resolução de 2022 da Direção Nacional da CUT reforça a importância da eleição do presidente 
eleito, Lula (PT), ressalta a atuação o trabalho dos movimentos populares e sindical para garantir a vitória eleito-
ral e avisa que as mobilizações serão retomadas em breve. 

Mobilizações essas, diz o texto, fundamentais para que seja consolidado o projeto de reconstrução do Bra-
sil, com geração de emprego de qualidade, melhoria da renda e justiça social e fortalecimento da democracia, tão 
atacada nos últimos anos como os direitos da classe trabalhadora. 

São muitos os desafios, tarefas e objetivos, diz o texto, que afirma: “O ponto de partida é a organização, a 
mobilização e a luta para retomada dos direitos trabalhistas e previdenciários que foram tirados ao longo dos últi-
mos seis anos, após o golpe contra a presidenta Dilma”. 

O ano de 2023, que marca 
os 40 anos da existência da CUT, 
será extremamente desafiador para 
o conjunto do movimento sindical 
e dos movimentos populares, que 
durante esse processo eleitoral ti-
veram um papel importantíssimo 
para o resultado vitorioso, ajudan-
do a superar todos os obstáculos e 
manipulações levantados para fa-
vorecer a reeleição do presidente 
que acabou derrotado. 

Será necessário fortalecer e 
valorizar o movimento sindical 
com identidade de classe. A CUT, 
por meio da sua aliança e liderança 
no movimento sindical e no seu 
relacionamento estratégico com os 
movimentos populares deve ser 
um elo importante para manuten-
ção e aprofundamento da unidade 
sindical e popular, hoje agrupada 

na Frente Brasil Popular, Frente 
Povo Sem Medo e no Fórum das 
Centrais Sindicais. Uma atuação 
coordenada e organizada nessas 
frentes de luta, a partir das nossas 
pautas e reivindicações será fun-
damental para ajudar a reconstru-
ir o Estado que foi destruído por 
esse governo neoliberal e de ex-
trema direita. 

A vitória eleitoral e políti-
ca, extremamente importante pa-
ra o país iniciar o resgate do Esta-
do de Direito, a democracia e a 
recuperação dos direitos, sofrerá 
o assédio permanente dos setores 
fascistas e do neoliberalismo au-
toritário que atuam com duas fa-
ces da mesma moeda. 

De um lado defendem 
abertamente um golpe militar 
com atos de fechamentos de ro-
dovias ou em frente a quarteis, 
promovendo o terror, como fize-
ram no último dia 12 em Brasília. 

De outro lado, as forças do 
neoliberalismo resistem à derrota 
do projeto da austeridade sem 
limites e buscam barrar a PEC do 
Bolsa Família e dificultar o cum-
primento dos compromissos as-
sumidos pelo governo eleito. (...) 

Confira a íntegra da  
Resolução 

https://www.cut.org.br/noticias/resolucao-da-cut-valoriza-eleicao-de-lula-mas-alerta-que-os-desafios-serao-muito-e110
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