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RESUMO

Introdução: A Educação à Distância têm sido uma ferramenta importante
para a consolidação da Política Nacional de Educação Permanente em
Saúde, oportunizando a atualização e capacitação aos profissionais da
saúde, cujo tempo é, na maioria das vezes, escasso para a realização de
um curso presencial, sobretudo aqueles residentes em regiões remotas.
Nesse sentido, o Sistema UNA-SUS foi instituído, composto de uma Rede
de 34 instituições públicas de educação superior credenciadas pelo
Ministério da Educação, responsáveis pela oferta de educação a distância,
em resposta às demandas do Ministério da Saúde. Objetivo: Nesse
estudo, de natureza quantitativa, é traçado o perfil dos cirurgiões-
dentistas, que buscam sua qualificação profissional em ofertas produzidas
pelo UNA-SUS, de 2010 a 2020. Metodologia: Foram extraídos os dados
referentes à matrícula nos cursos e ao perfil dos usuários do Sistema UNA-
SUS na Plataforma Arouca, utilizando-se como filtros os 22 CBOS de
dentistas cadastrados, considerando-se todo o período de oferta do
sistema UNA-SUS. Resultados e discussão:  Houve um total de 83364
dentistas matriculados no período do estudo, oriundos de todos os
estados brasileiros, sendo SP, MG, CE, BA, PE e PR aqueles mais
prevalentes. Houve predominância do sexo feminino (72%), com
frequência maior de solteiros (34%) e casados (33%). As faixas etárias
entre 26 e 45 anos responderam por 69% das matrículas. Os
autodeclarados brancos totalizaram 46%, seguidos pelos pardos, com
15% das matrículas. Esses resultados de perfil dos dentistas corroboram
com o perfil das carreiras de saúde e dos recursos humanos do SUS. As
qualificações representaram 85% da procura, sendo “Situações
Odontológicas Comuns na Atenção Primária em Saúde”, “Odontologia
para Pacientes com comprometimento sistêmico”, “Saúde Bucal da
Gestante”, “Atenção e Cuidado Odontológico da Pessoa com Deficiência”,
“Eventos Agudos em Saúde Bucal” os cursos mais procurados,
principalmente nos anos de 2018 e 2020, concordando com o predomínio
de oferta de cursos relacionados à carreira. Observa-se que o curso
“Orientações Gerais da Pessoal com Covid-19 na Atenção Primária à
Saúde” foi o oitavo mais procurado. Os Dentistas da Estratégia Saúde da
Família e os Clínicos Gerais foram os que mais procuraram qualificação,
totalizando 91% da procura. Os resultados mostram que as ofertas da
UNA-SUS são fundamentais para a qualificação dos dentistas, atingindo
todos os estados brasileiros, sendo procurados sobretudo pelos
profissionais atuantes na Atenção Primária do SUS. Conclusão: O sistema
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UNA-SUS é um ator-chave na qualificação dos dentistas por meio de seus
cursos ofertado à distância e de maneira gratuita, sendo uma estratégia
eficaz de consolidação da Educação Permanente em Saúde e contribuindo
para melhorias nos serviços ofertados pelo SUS. Agrademos o apoio
financeiro do Conselho Nacional de Pesquisa Científica (CNPq), processo
nº 120650/2020-7 e do Ministério da Saúde no financiamento das ofertas
produzidas pelo sistema UNA-SUS.
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