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Utilização de serviços de saúde bucal na cidade de Porto
Alegre: percepção dos usuários
Introdução

Resultados

A Atenção Primária à Saúde (APS) constitui-se como uma estratégia
da organização da assistência à saúde em redes. Desta maneira, há
um compartilhamento das capacidades do sistema para dar
resposta as necessidades de saúde da população. É constituída por
atributos essenciais que são acesso de primeiro contato,
longitudinalidade, integralidade da atenção e, também, a
coordenação da assistência. Faz-se necessário caracterizar a APS
como a porta preferencial de entrada ao sistema de saúde pública,
visando o atendimento das necessidades de saúde em busca da
melhoria do acesso. Através da participação da aluna no projeto de
pesquisa intitulado “Acesso a atenção primária em Porto Alegre:
perspectiva do usuário”, em três áreas distritais da cidade (Restinga,
Centro e Glória-Cruzeiro-Cristal), surgiu um questionamento a partir
da utilização dos serviços de saúde público pela população. Diante
disso, desenvolveu-se o presente estudo para caracterizar o acesso
ao atendimento de saúde bucal nessa amostra populacional.
Considerando que no total em Porto Alegre possuímos 45 Unidades
básicas de saúde, sendo que 14 correspondem as áreas
selecionadas pela pesquisa.
Objetivo
O objetivo desse estudo foi caracterizar o acesso ao
atendimento de saúde bucal por meio da percepção do
usuário dos serviços de saúde de Porto Alegre.

Tabela 1: variáveis independentes para categorização da amostra

Materiais e métodos
• Estudo transversal
• Questionário construído com fragmentos da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios/PNAD, da Pesquisa
Nacional de Saúde e do instrumento PCAtool.
• Amostra 139 pessoas com amostragem aleatória
• Utilização do aplicativo Open Data Kit-Collectque
• Análise bivariada. Frequência simples. Chiquadrado

Tabela 2: Pergunta do questionário – “Qual o principal motivo da sua última
consulta odontológica?”

Conclusão
O referido projeto oportunizou o conhecimento sobre
situação do acesso à saúde bucal do cidadão Porto Alegrense.
Essa análise contribuiu não só para a percepção do acesso a
saúde bucal no município de Porto Alegre, como também,
possibilitará o estabelecimento de estratégias que visem uma
melhor abrangência do atendimento odontológico para essa
população no SUS.
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