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RESUMO 

 
 

 

Introdução: Uma parcela importante da população brasileira não tem acesso 

às ações e serviços odontológicos. As desigualdades sociais implicam em 

desigualdades nos padrões de doenças e também no padrão de utilização dos 

serviços, com prejuízo as populações de maior risco social. Objetivo: Avaliar 

fatores que interferem no acesso aos serviços de saúde bucal em Olinda-PE. 

Metodologia: Estudo quantitativo, analítico, do tipo transversal. A amostra (n) 

foi de 492 individuos com idade igual ou superior a 18 anos. Os dados foram 

coletados a partir de entrevista feita nos domicílios. A analise dos dados foi 

realizada através do programa estatístico Statistical Package for Social Science 

(SPSS) versão 11.0, feito em duas etapas: uma descritiva e outra analítica. 

Resultados: Um percentual de (35,4%) só visitou o dentista há três (03) ou 

mais anos. Os indivíduos que procuraram dentistas do serviço público (58,6%) 

ficou um pouco além daqueles que procuram dentistas particulares (37,4%). 

Daqueles que utilizam o serviço público no último ano, apenas (18,9%) teve 

acesso ao dentista do PSF. Os resultados demonstraram que o acesso a 

saúde bucal esta fortemente associado a alguns fatores como a idade 

categorizada pela mediana (p= 0,011*), dor de dente nos últimos seis meses ( 

p<0,001), tempo de implantação ( p=0,008). Conclusão: O serviço privado 

responde por boa parcela do acesso aos serviços de saúde bucal.  O estudo 

aponta um déficit claro de oferta de serviços odontológicos, comparados às 

necessidades da população. 

 

 

 

 

 

 

Descritores: Acesso e avaliação. Acesso aos serviços de saúde bucal. 

Qualidade da assistência à saúde. 

 

 



ABSTRACT 

 

Introduction: An important part of the Brazilian population has no access to 

shares and dental services. Social inequality imply inequalities in the patterns of 

diseases and also in the pattern of use of services, with prejudice the 

populations most at risk socially. Objective: To assess factors that interfere in 

access to health services in oral Olinda-EP. Methodology: Study quantitative, 

analytical, type cross. The sample (n) was of 532 individuals aged 18 years or 

above. Data were collected from interviews made in homes. The analysis of 

data was carried out by the Statistical Programme Statistical Package for Social 

Science (SPSS) version 11.0, done in two steps: a descriptive and analytical 

another. Result: a percentage of (35.4%) only visited the dentist for three (03) 

years or more. Individuals seeking dentists of the public service (58.6%) was a 

little beyond those seeking private dentists (37.4%). Of those who use the 

public service last year, only (18.9%) had access to the dentist FHP. The results 

showed that access to oral health this strongly associated with some factors 

such as age categorized by the median (p = * 0011), toothache in the last six 

months (p <0001), time of implantation (p = 0008). Conclusion: The private 

service accounts for good portion of access to oral health services. The study 

indicates a clear lack of provision of dental services, compared to the needs of 

the population.  

 

 

Key words: Access and evaluation. Access to services of oral health. Quality of 

health care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

             Antes da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) a assistência à 

saúde no País tinha uma estreita vinculação com as atividades previdenciárias, 

e o caráter contributivo do sistema existente gerava uma divisão da população 

brasileira em dois grandes grupos (além da pequena parcela da população que 

podia pagar os serviços de saúde por sua própria conta): previdenciários e não 

previdenciários (CONASS, 2003). 

             Essa divisão, profundamente injusta do ponto de vista social, separava 

a população brasileira em cidadãos de 1ª e de 2ª classe. Os de 1ª classe, 

representados pelos contribuintes da previdência, tinham, mesmo com as 

dificuldades inerentes ao sistema de então, um acesso mais amplo à 

assistência à saúde dispondo de uma rede de serviços e prestadores de 

serviços ambulatoriais e hospitalares providos pela previdência social por meio 

do INAMPS. Os de 2ª classe, representados pelo restante da população 

brasileira, os não-previdenciários, tinham um acesso bastante limitado à 

assistência à saúde – normalmente restrito às ações dos poucos hospitais 

públicos e às atividades filantrópicas de determinadas entidades assistenciais 

(BRASIL, 2003). 

             A partir das definições legais estabelecidas pela Constituição Federal 

de 1988 e da Lei Orgânica de Saúde, se iniciou o processo de implementação 

do Sistema Único de Saúde (SUS), sempre de uma forma negociada com as 

representações dos Secretários Estaduais e Municipais de Saúde (CONASS, 

2003).  

           A implantação do SUS, a partir do início da década, tem redesenhado os 

contornos da atenção à saúde no país, redefinindo as responsabilidades e 

competências de cada nível de governo e atribuindo aos municípios papel 

central na gestão do sistema local de saúde (SENNA & COHEN, 2002). 

             A partir desse período, várias iniciativas institucionais legais e 

comunitárias foram criando condições de viabilização do direito à saúde de 

acordo com a Lei 8.080/90 - “Lei Orgânica da Saúde”, promulgada pelo 

Ministério da Saúde que regulamenta o SUS. Segundo essa Lei, a saúde não é 

só a ausência de doenças e é determinada por uma série de fatores presentes 

no dia-a-dia, tais como: alimentação, moradia, saneamento básico, meio 



ambiente, trabalho, educação, lazer etc. A Lei 8.142/90, regulamenta a 

participação da comunidade na gerência do SUS através das Conferências e 

dos Conselhos de Saúde. Foram criadas, também, as Normas Operacionais 

Básicas - NOB que é um instrumento jurídico-institucional editado 

periodicamente pelo Ministério da Saúde para aprofundar e reorientar a 

implementação do SUS; definir novos objetivos estratégicos, prioridades, 

diretrizes e movimento tático-operacional; regular as relações entre os seus 

gestores e normatizar o SUS (CORDEIRO, 1996). 

O conceito de saúde assegurado na legislação brasileira constitui-se 

como um direito de cidadania a ser garantida pelo Estado e a universalidade da 

atenção implica, necessariamente, a formulação de um modelo social ético e 

equânime norteado pela inclusão social e solidariedade humana. Cidadania 

entendida aqui como, um dos princípios fundamentais do Estado Democrático 

de direitos, significa o estado de quem ostenta direitos e obrigações.  

Conforme consta na Constituição Brasileira “Saúde é direito de todos e 

dever do Estado” (Brasil, 1988), é direito humano ter acesso as necessidades 

básicas, como a saúde, para uma vida saudável e a saúde bucal é parte 

indissociável da saúde geral.  Segundo Salazar, Grou, Nunes Júnior (2006), a 

constituição não deve ser um simples ideário. Não deve ser apenas uma 

expressão de anseios e aspirações. Dever ser a transformação de propósitos 

em regras impositivas, em comandos, em preceitos obrigatórios para todos: 

órgãos do poder e cidadãos. O direito a saúde e a educação são deveres do 

Estado tendo este a obrigação de satisfazê-los.  O direito esculpido na segunda 

parte do artigo 196 da Constituição Federal e explicitado no artigo 198 é de 

eficácia plena e imediata, não podendo o Estado postergá-lo, nem condicioná-

lo, a futura implementação de programas sociais e econômicos. Assim sendo o 

direito a saúde é um direito de todos os cidadãos brasileiros que gera o dever 

do Estado de propiciá-lo imediatamente, sob pena de ser instado judicialmente. 

Nesse sentido o impasse vivenciado com a concretização do acesso 

universal aos serviços de saúde requer uma luta constante pelo fortalecimento 

da saúde como um bem público, e da edificação de uma utopia social 

igualitária, tendo a saúde como direito individual e coletivo que deve ser 

fortalecido com o redimensionamento de uma nova prática construída a partir 



de uma gestão democrática e participativa (ASSIS, VILLA e NASCIMENTO, 

2003). 

A criação do Sistema Único de Saúde trouxe um grande avanço social e 

político: seu arcabouço jurídico-institucional definiu novas atribuições para os 

níveis de governo federal, estadual e municipal; criou novos espaços para a 

participação da comunidade e de entidades da sociedade civil e estabeleceu 

novas relações entre as esferas administrativas de governo e instituições do 

setor. (ZANETTI et al., 1996). 

Nesse contexto, verifica-se, na nova forma de atuar na saúde, o 

surgimento do Programa Saúde da Família – PSF com propostas para mudar 

toda a antiga concepção de atuação dos profissionais de saúde, saindo da 

medicina curativa e passando a atuar na integralidade da assistência, tratando 

o indivíduo como sujeito dentro da sua comunidade socioeconômica e cultural, 

considerando essa dimensão globalizante (LEVCOVITZ & GARRIDO, 1996). 

Para o Ministério da Saúde, o PSF é uma estratégia que visa atender 

indivíduo e a família de forma integral e contínua, desenvolvendo ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde. Tem como objetivo reorganizar a 

prática assistencial, centrada no hospital, passando a enfocar a família em seu 

ambiente físico e social (BRASIL, 1997). PSF pode ser definido como: “um 

modelo de atenção que pressupõe o reconhecimento de saúde como um direito 

de cidadania, expresso na melhoria das condições de vida; no que toca a área 

de saúde, essa melhoria deve ser traduzida em serviços mais resolutivos, 

integrais e principalmente humanizados” (LEVCOVITZ & GARRIDO, 1996). 

O PSF tem como objetivo geral: contribuir para a reorientação do modelo 

assistencial a partir da atenção básica, em conformidade com os princípios do 

SUS, imprimindo uma nova dinâmica de atuação nas unidades básicas de 

saúde, com definição de responsabilidades entre os serviços de saúde e a 

população, configurando como a porta de entrada do modelo de atenção 

(BRASIL, 1997). As equipes de PSF, funcionando adequadamente, são 

capazes de resolver 85% dos problemas de saúde em sua comunidade, 

prestando atendimento de bom nível, prevenindo doenças, evitando 

internações desnecessárias e melhorando a qualidade de vida da população 

(BRASIL, 2000-1). 



A incorporação oficial do cirurgião-dentista na equipe de saúde da família 

aconteceu somente em 2000 dentro de um contexto político, econômico e 

social favorável. O Ministério da Saúde estabeleceu por meio da Portaria nº. 

1.444, o incentivo financeiro à inclusão das equipes de saúde bucal no PSF 

(BRASIL, 2000-2), o que resultou em um grande impulso de sua expansão pelo 

Brasil. 

Entendendo a saúde bucal como integrante desse processo, a sua 

incorporação ao PSF tem sido vista como possibilidade de romper com os 

modelos assistenciais em saúde bucal excludentes baseados no curativismo, 

tecnicismo e biologicismo. Isso porque o PSF, de certa forma, tenta romper 

com a lógica programática desses modelos, visto que não só articula as 

propostas da vigilância à saúde baseando-se na integralidade, mas também 

possui como um de seus princípios a busca ativa de famílias, as quais são 

consideradas como núcleo social primário (SOUZA & RONCALLI, 2007). Além 

disso, a Norma Operacional da Assistência a Saúde – NOAS / 2001-2002 

reconheceu a importância da saúde bucal na atenção básica, quando 

normatizou que, para os municípios se habilitarem na forma mais simples de 

gestão, isto é, Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada - GPBA, tinham que 

ofertar este serviço a sua população (BRASIL, 2001). 

É reconhecida a importância da saúde bucal como componente da 

qualidade de vida das pessoas, no entanto, uma parcela importante da 

população brasileira não tem acesso as ações e aos serviços odontológicos 

(BARROS e BERTOLDI, 2002). A maioria das doenças bucais não ameaça a 

vida diretamente, porém são problemas importantes de saúde publica. As 

razoes de sua importância estão em sua alta prevalência, demanda publica 

elevada aos serviços, impacto sobre a vida dos indivíduos e sociedade em 

termos de dor, desconforto, limitação, deficiência social e funcional, interferindo 

sobre a qualidade de vida (BALDIRSSEROTTO, 1995). A partir deste contexto 

mudanças na organização dos serviços odontológicos devem ser feitas 

(THOMAS et al., 1997), onde a rede de atenção básica deve ser responsável 

pela maioria das ações em saúde bucal. 

Inserido no contexto dos modelos assistenciais de saúde ao longo da 

história, a saúde bucal, reproduz em linhas gerais seus aspectos, refletindo em 

suas ações uma prática assistencial excludente, para a qual se opõe um 



estágio de participação mais ativa nas causa reformistas na arena política 

(SERRA, 1998). 

Em 2003, a pesquisa nacional por amostra de domicílio (PNAD) mostrou 

que 15,7% dos entrevistados nunca haviam ido ao dentista. Apesar dos 

esforços feitos nos últimos anos a disparidade entre ricos e pobres no acesso 

as serviços de saúde bucal é alta. Enquanto 31% das pessoas com rendimento 

mensal familiar de ate um salário mínimo afirmaram nunca ter feito uma 

consulta odontológica, essa proporção caiu para 3% entre os que tinham 

rendimento mensal familiar superior a vinte salários mínimos. A redução no 

número de pessoas que nunca haviam ido ao dentista foi maior entre os 

residentes de áreas rurais, cujo percentual passou de 32% para 28% e na 

classe de rendimento mensal familiar até um salário mínio, que passou de 36% 

para 31% (IBGE, 2005). Apesar do perfil epidemiológico das doenças bucais 

está mudando, principalmente com a redução da prevalência e severidade da 

cárie aos 12 anos de idade, fato verificado nos países ditos desenvolvidos 

(ORCA, 1996; THOMAS et al.1997; NADANOVSKY, 2000), é evidenciado que 

tal fato não ocorre de forma equânime na população, ou seja, as desigualdades 

sociais presentes, implicam em desigualdades nos padrões de doenças e 

também no padrão de utilização dos serviços, com prejuízo aqueles de maior 

risco social, também válidos aos agravos em saúde bucal (WATT; SHEIHAM, 

1999; FIGUEIREDO, 2001; PATUSSI et al., 2001; MATOS et al., 2002; 

BRASIL, 2004h).  

Reduzir as desigualdades de acesso aos serviços de saúde das 

populações de países em desenvolvimento foi uma meta prioritária do plano 

“Saúde para Todos no Ano 2000”, implementado pela Organização Mundial da 

Saúde desde 1978. Tal filosofia que tem como postulado assegurar a todos os 

indivíduos de uma população igual probabilidade de receber assistência à 

saúde quando necessário vem introduzindo novas abordagens conceituais e 

metodológicas para realização de comparações validas entre os diversos 

segmentos populacionais, determinados segundo diferentes padrões de 

condições de vida (SAMAJA, 1994, 1996).  

Consta como meta do Plano Nacional de Saúde (PNS), de 13 de 

dezembro de 2004, a expansão do acesso à atenção básica e esta deverá 

estar baseada em estratégias que privilegiem o atendimento integral das 



necessidades de saúde, onde será indispensável o estabelecimento de 

articulação intersetorial em âmbito municipal. A ênfase na atenção básica 

justifica-se pela resolutividade que proporciona, pois é capaz de resolver até 

80% dos problemas de saúde da população e pelo impacto que produz num 

ordenamento dos demais níveis de complexidade do sistema de saúde 

(BRASIL, 2004i). 

Este Plano Nacional de Saúde é visto como um instrumento de referência 

indispensável para atuação das esferas de direção do sistema único de saúde 

(SUS) e trás uma contribuição na busca da redução das desigualdades em 

saúde mediante a pactuação de metas estratégicas para melhoria das 

condições de saúde da população e para resolubilidade do SUS. A ampliação 

do acesso tem como objetivo superar o modelo biomédico de atenção as 

doenças, modelo este, cuja abordagem aos agravos a saúde está concentrado 

na doença (ERIKSEN, BJERTNESS, 1991; BRASIL, 2004i). 

No Brasil, apesar dos avanços recentes, gerados por políticas publicas 

implementadas nos últimos anos, tais como a inclusão da equipe de saúde 

bucal no programa de saúde da família, implantação dos centros de 

especialidades odontológicas (CEO), pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 

2002b; BRASIL, 2004e), ainda são necessários esforços para que seja 

efetivada uma política ampla capaz de reduzir desigualdades sociais no 

acesso, num processo do cuidado e na avaliação dos resultados 

epidemiológicos da área de saúde bucal. A problemática da demanda publica 

dos serviços odontológicos ainda é elevada (MOYSÉS, 1992). 

O “Brasil Sorridente” é um programa que faz parte da política de saúde do 

governo federal e tem o objetivo de ampliar o atendimento odontológico e 

melhorar as condições de saúde bucal da população brasileira. Neste 

programa estão previstas, dentre outras ações, a criação de centros de 

especialidades odontológicas (CEO), que são unidades de saúde destinadas 

ao atendimento odontológico especializado no âmbito do Sistema Único de 

Saúde, devendo realizar no mínimo as seguintes atividades: diagnóstico bucal, 

periodontia, endodontia, cirurgia e atendimento a portadores de necessidades 

especiais (BRASIL, 2001, 2001e).  

O programa “Brasil Sorridente” foi lançado em 17 de Março de 2004. O 

jornal do conselho federal de odontologia (CFO) publicou que atualmente estão 



em operação 370 CEO, atuando em 280 municípios outros 226 já foram 

credenciados (PINTO, 2006).  

O pacto de gestão do ministério da saúde para o período 2004-2006 

priorizou a saúde bucal de toda a população como sendo uma das metas a ser 

atingidas (BRASIL, 2005).  

 Os desafios a serem enfrentados integram o rol de dimensões do 

desenvolvimento de um sistema de grande envergadura e vitalidade. Tais 

dimensões, talvez, não tenham a possibilidade de estar plenamente 

contempladas num plano estratégico, mas são certamente, objeto da 

articulação no conjunto de propostas em desenvolvimento por municípios, 

estados e união, no esforço em direção a melhorias do acesso e da qualidade 

dos serviços oferecidos e à garantia de direito previstos na constituição 

brasileira (BRASIL, 2004i). O instituto brasileiro de geografia e estatística 

(IBGE, 1998) registra uma taxa de 13% de brasileiros que procuram o dentista 

em consultório particular, a grande maioria depende de serviço público. 

Provavelmente incluídas nessa porcentagem estão às pessoas com 

dificuldades financeiras e com baixa percepção da necessidade de tratamento 

(COHEN, 1987). 

 Avaliar desigualdades no uso de serviços básicos de saúde implica, 

sobretudo, extrapolar os estudos de demanda para alcançar também os 

indivíduos fora do sistema, identificar possíveis focos de exclusão e compensar 

as diferenças existentes (MOONEY, 1987).  

Existem vários trabalhos na área do acesso aos serviços de saúde, 

porém, são poucas as pesquisas do acesso aos serviços de saúde bucal, e, 

principalmente, após a inserção da saúde bucal na estratégia da saúde da 

família (ROCHA, 2006). 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



2 REVISTA DE LITERATURA 
 
 
2.1 CONCEITOS 
 
2.2.1 Acesso 
 

O conceito de acesso aos serviços de saúde é complexo e está 

relacionado à percepção das necessidades de saúde e da conversão destas 

necessidades em demanda e destas em uso (OJANUGA e GILBERT, 1992; 

PUENTES MARKIDE, 1992). 

Acesso é um conceito complexo, muitas vezes empregado de forma 

imprecisa, e pouco claro na sua relação com o uso de serviços de saúde 

(TRAVASSOS; MARTINS, 2004). 

 A perfeita definição do conceito de acesso  ainda oferece dificuldade 

aos especialistas (PENCHANSKY e TOMAS, 1981; FRENK, 1985). Ultrapassa 

a entrada nos serviços, segundo (DONABEDIAN, 1973). Tem o significado 

amplo de representar o grau de adequação entre o cliente e o sistema de 

saúde, ou seja, refere-se à adequação entre as características do serviço 

oferecido e as expectativas e necessidades trazidas pelo paciente 

(PENCHANSKY; THOMAS, 1981). 

Para Pereira (2002) o acesso à saúde envolve múltiplos aspectos, de 

ordem socioeconômica e cultural, que extrapolam a assistência em saúde.  

Acesso  implica garantia de ingresso do individuo no sistema de saúde, ou o 

uso de bens e serviços considerados socialmente importantes, sem obstáculos 

físicos, financeiros ou de outra natureza (ANDRADE et al, 2004). 

Acesso refere-se à possibilidade de utilizar serviços de saúde quando 

necessário. O sistema Único de Saúde (SUS), como ocorre com os sistemas 

de saúde de vários países europeus, orienta-se pelo princípio de acesso 

universal e igualitário. O princípio constitucional de justiça social nos serviços 

de saúde pode ser traduzido em igualdade no acesso entre indivíduos 

socialmente distintos. Acesso expressa características da oferta que facilitam 

ou obstruem a capacidade das pessoas usarem serviços de saúde quando 

deles necessitam. Barreiras de acesso originam-se das características dos 

sistemas e dos serviços de saúde. A disponibilidade de serviços e sua 



distribuição geográfica, a disponibilidade e a qualidade dos recursos humanos 

e tecnológicos, os mecanismos de financiamento, o modelo assistencial e a 

informação sobre o sistema são características da oferta que afetam o acesso. 

O padrão de equidade no acesso varia muito entre países com seguro público, 

comparativamente aos países com sistemas estruturados com base em 

seguros privados (VAN DOORSLAER, 1993).  

 

Andersen (1995) prioriza o termo acesso. Em uma das versões iniciais 

do seu clássico modelo de utilização de serviços de saúde (ANDERSEN, 

1973), acesso é apresentado como um dos elementos dos sistemas de saúde, 

dentre aqueles ligados à organização dos serviços, que se refere à entrada no 

serviço de saúde e à continuidade do tratamento. Abrange, nesse caso, a 

entrada nos serviços e o recebimento de cuidados subseqüentes. 

O conceito de acesso potencial incorpora os fatores individuais que 

limitam ou ampliam a capacidade de uso (fatores capacitantes), que 

representam apenas um subconjunto dos fatores que explicam o acesso 

realizado (uso), já que estes incluem também os fatores predisponentes, as 

necessidades de saúde, além de fatores contextuais (TRAVASSOS; MARTINS, 

2004). 

Múltiplos aspectos estão envolvidos com o acesso à saúde, de ordem 

socioeconômica e cultural, que extrapolam a assistência à saúde  

(UNGLERT,1990;PEREIRA,2002). Nestes aspectos, segundo Unglert ( 1990), 

atuam fatores sócio-econômicos e culturais que interagem com aspectos 

intersetoriais ligado à própria estrutura política de cada país. O acesso à  saúde 

está ligado ás condições de vida, nutrição, habitação, poder aquisitivo e 

educação ( UNGLERT,1995).     

Segundo Matumoto (1998) o acesso aos serviços como “uma primeira 

etapa a ser vencida pelo usuário quando parte em busca da satisfação de uma 

necessidade de saúde”. A partir das relações que se estabelecem no 

atendimento, surge o acolhimento relacionado à utilização dos recursos 

disponíveis para a solução dos problemas dos usuários. Com base nos autores 

citados, entende-se por acesso a distância da unidade de saúde e o local da 

moradia do indivíduo, tempo e meios utilizados para o deslocamento, 

dificuldades a enfrentar para a obtenção do atendimento ( filas, local e tempo 



de espera) , tratamento recebido pelo usuário, priorização de situações de 

risco, urgências e emergências, respostas obtidas para a demandas individuais 

e coletivas, possibilidade de agendamento prévio. 

     

2.1.2 Acessibilidade 

 

Alguns autores, como Donabedian (1973), empregam o substantivo 

acessibilidade – caráter ou qualidade do que é acessível –, enquanto outros 

preferem o substantivo acesso – ato de ingressar, entrada – ou ambos os 

termos para indicar o grau de facilidade com que as pessoas obtêm cuidados 

de saúde.  

Segundo Starfiel (2002) acessibilidade refere-se a característica da 

oferta e o acesso é a forma como as pessoas percebem a acessibilidade. A 

forma como as pessoas percebem a disponibilidade de serviços afeta a 

decisão de procurá-los.  

Acessibilidade objetiva prestação contínua e organizada de serviços, 

que as pessoas possam usufruir. Vale dizer que a acessibilidade, ou o acesso, 

a ações e serviços de saúde tem considerado como um dos componentes 

principais da qualidade da atenção à saúde (SOMERES, 1971; VUORI,1988; 

DONABIDIEN, 1990a). 

Acessibilidade, no caso de Donabedian, é mais abrangente do que a 

mera disponibilidade de recursos em um determinado momento e lugar. 

Refere-se às características dos serviços e dos recursos de saúde que facilitam 

ou limitam seu uso por potenciais usuários. A acessibilidade corresponde a 

características dos serviços que assumem significado quando analisadas à luz 

do impacto que exercem na capacidade da população de usá-los 

(DONABEDIAN, 2003). 

Para Donabedian (1973) acessibilidade é um dos aspectos da oferta de 

serviços relativos à capacidade de produzir serviços e de responder às 

necessidades de saúde de uma determinada população.  

O mesmo distingue duas dimensões da acessibilidade: a sócio-

organizacional e a geográfica e indica que essas dimensões se inter-

relacionam.  



Acessibilidade sócio-organizacional ou funcional: inclui todas as 

características da oferta de serviços, exceto os aspectos geográficos, que 

obstruem ou aumentam a capacidade das pessoas no uso de serviços. Por 

exemplo: políticas formais ou informais que selecionam os pacientes em função 

de sua condição social, situação econômica ou diagnóstico. São obstáculos 

que se originam nos modos de organização dos serviços de saúde. Os 

obstáculos podem estar na entrada ou no interior dos Serviços de Saúde, os 

primeiros são relativos aos aspectos que caracterizam o contato inicial com o 

serviço, tais como demora em obter uma consulta, tipo de marcação, horário e 

turnos de funcionamento. Os segundos se referem as características que 

interferem na assistência na assistência do indivíduo dentro do serviço de 

saúde, como é o caso do tempo de espera para ser entendido ou para fazer 

exames laboratoriais. Devem também ser considerados os obstáculos que 

surgem na continuidade da assistência, têm-se como exemplos os mecanismos 

de referência e contra-referência, bem como o grau de hierarquização das 

redes de serviços de saúde (FEKETE, 1995).  

  Acessibilidade geográfica reflete a distância média entre a população e 

os recursos não se medem apenas pela distância, já que uma determinada 

região pode apresentar características físicas que impeçam ou dificultam o 

acesso da população (barreiras geográficas: rios, morros, auto-estradas, etc.).  

Desta forma relaciona-se à fricção do espaço que pode ser medida pela 

distância linear, distância e tempo de locomoção, custo da viagem, entre 

outros. Apesar de atributos dos indivíduos (sociais, culturais, econômicos e 

psicológicos) não fazerem parte do conceito de acessibilidade de Donabedian,a 

relação destes com o uso de serviços é mediada pela acessibilidade, isto é, a 

acessibilidade expressa as características da oferta que intervêm na relação 

entre características dos indivíduos e o uso de serviços. 

A acessibilidade sócio-cultural envolve normas e técnicas adequadas 

aos hábitos da população (UNGERT, 1995), relaciona-se a fenômenos que 

determinam a busca de assistência à saúde , estes podem ser enfocados sob 

as perspectivas da população e do sistema de saúde, tolerância a dor, 

credibilidade nos serviços de saúde,nível de conhecimento sobre a oferta de 

serviços. Quanto ao sistema de saúde, considera-se: formação do profissional 

de saúde desvinculada da realidade social da população (atitudes, vocabulário 



e valores que contribuem para a comunicação e relação com distintos grupos 

da população). 

Acessibilidade econômica reúne os gastos diretos e indiretos do usuário 

com serviços e que também inclui o consumo de tempo, energia e recursos 

financeiros para a busca e obtenção da assistência à saúde (prejuízos por 

perda de dias de trabalho, licença médica, custo de tratamento, 

medicamentos).  

A organização Mundial de Saúde- OMS (1991) recomenda que a 

definição do que seja acessível deve ser adaptada a cada realidade e a cada 

região.   

Segundo Acurcio & Guimarães (1996), acessibilidade seria a capacidade 

de obtenção de cuidados de saúde, quando necessário, de modo fácil e 

conveniente. Santos (1981, apud Adami, 1993) e Bravo (1974, apud Adami, 

1993), classificam como parâmetro ideal de deslocamento ao serviço de saúde 

a caminhada de no máximo vinte a trinta minutos. Precisa, ainda, ser levado 

em conta, aspectos como custo do transporte coletivo, tempo de espera por 

esse e tempo de deslocamento. 

É importante destacar que a acessibilidade dos serviços de saúde é um 

fator de fundamental importância para que essa equidade (igualdade no acesso 

à saúde que deve ser um direito de todo cidadão) seja concretizada. Essa 

acessibilidade deve ser garantida do ponto de vista: geográfico, através do 

adequado planejamento da localização dos serviços de saúde: econômico, pela 

remoção de barreiras derivadas do sistema de pagamento ou contribuição pelo 

usuário; cultural, com adequação das normas e técnicas dos serviços aos 

hábitos e costumes da população em que se inserem; e funcional, através de 

oferta de serviços oportunos e adequados às necessidade da população 

(GIBBARD, 1982) . 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.3 Utilização dos serviços de saúde 

 

  O acesso tem sido considerado um fator de grande importância na 

utilização de serviços de saúde. A disponibilidade, a organização e 

mecanismos de financiamento atuam como elementos indutores da oferta 

dinâmica de utilização destes serviços. O padrão de utilização tem sido 

focalizado a partir da demanda por serviços de saúde, voltando para 

características demográficas e, principalmente, para o perfil de necessidades 

individuais (SAWYER et al, 2002). 

          Na IV Reunião Especial de Ministros de Saúde das Américas (1978) 

ficou caracterizado que a oferta de serviços não depende da simples existência 

dos mesmos. Serão as características dos mesmos e dos recursos de saúde 

que irão facilitar seu uso por potenciais usuários. Não basta dispor os serviços 

em posições estratégicas e inferir que o acesso da população aos serviços 

esteja assegurado.  

            A utilização dos serviços de saúde representa o centro do 

funcionamento dos sistemas de saúde (TRAVASSOS; MARTINS, 2004). O 

conceito de uso compreende todo contato direto – consultas médicas, 

hospitalizações – ou indireto – realização de exames preventivos e 

diagnósticos – com os serviços de saúde. 

O padrão de utilização de serviços de saúde de um determinado grupo 

populacional é predominantemente explicado por seu perfil de necessidades 

em saúde (HULKA e WHEAT, 1985). O uso de serviços está condicionado, 

também, por inúmeros outros fatores, interno e externo ao setor. A 

disponibilidade, o tipo, a quantidade de serviços e recursos (financeiros, 

humanos, tecnológicos), a localização geográfica, a cultura médica local, a 

ideologia do prestador, entre outros, são aspectos da oferta que influenciam o 

padrão de consumo dos indivíduos (WENNBERG, 1985). Por outro lado, as 

escolhas individuais também são cruciais, sendo que nem todas as 

necessidades se convertem em demandas e nem todas as demandas são 

atendidas. Dessa forma, desigualdades no uso de serviços de saúde refletem 

as desigualdades individuais no risco de adoecer e morrer. Igualmente, indicam 

diferenças no comportamento do indivíduo perante a doença, além das 



características da oferta de serviços que cada sociedade disponibiliza para 

seus membros (PINHEIRO; TRAVASSOS, 1999; TRAVASSOS et al., 2000). 

As primeiras tentativas de desenvolvimento de modelos teóricos sobre a 

utilização dos serviços de saúde datam das décadas de 50 e 60, destacando-

se como precursores o modelo de crenças de saúde (health belief model), 

apresentado na década de 50 e o modelo de Andersen de 1968. O modelo 

comportamental baseado nas crenças dos indivíduos foi desenhado nos anos 

50 para explicar falhas na adesão aos programas de prevenção e detecção 

precoce de doenças. Ele busca explicar o comportamento dos indivíduos em 

relação à saúde e a utilização dos serviços tomando por base as crenças, 

intenções e percepções dos riscos. O comportamento dos indivíduos em 

relação à saúde depende de: se consideram suscetíveis a um determinado 

problema de saúde, se acreditam na gravidade das conseqüências deste 

problema e se acreditam que as ações de saúde disponíveis podem trazer-lhes 

benefícios (ROSENSTOCK, 1990). 

            Há ainda o modelo proposto por Andersen & Newman (1973) que tem 

sido o mais aplicado nos estudos de utilização / acesso. Neste modelo, cuja 

origem é o trabalho de Andersen de 1968, o uso de serviços é dependente de 

determinantes individuais agrupados nos fatores de predisposição, fatores 

capacitantes e necessidades de saúde. O modelo indica a existência de uma 

relação entre esses três fatores, de forma que os fatores predisponentes 

influenciam os capacitantes. As necessidades representam os determinantes 

mais proximais da utilização dos serviços de saúde. Em sua evolução, passa a 

explicar a utilização como produto não exclusivo dos determinantes individuais, 

mas sim como fruto dos fatores individuais do sistema de saúde e do contexto 

social, da interação entre esses fatores e da experiência passada de utilização 

dos serviços. Uma tentativa mais recente de pensar a inter-relação entre os 

elementos que explicam o uso dos serviços de saúde, sobretudo, a relação 

entre saúde e uso de serviços de saúde proposto por Evans Stoddart (1994), 

denominado “Modelo de Produção da Saúde”. Destaca-se por descrever a 

relação causal recíproca entre doença e utilização, em que somente a doença, 

e não saúde é responsável direta pelo consumo de serviços de saúde. O 

modelo explicita que os determinantes da saúde diferem dos determinantes do 

uso de serviços de saúde. A doença – fator diretamente associado ao uso – é 



um dos elementos, dentre outros, como o grau de prosperidade e bem-estar de 

uma sociedade, que determinam à saúde. A utilização de serviços impacta 

diretamente a doença, mas apenas indiretamente a saúde (TRAVASSOS e 

MARTINS, 2004).  

 

 

 

2.2 FATORES ASSOCIADOS AO ACESSO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. 

 

          Fatores ligados à oferta podem facilitar ou permitir o acesso. Ter um 

serviço ao qual o indivíduo recorre regularmente quando necessita de cuidados 

de saúde mostra-se associado ao uso e pode ser considerado um indicador de 

acesso (MARCOS e SIEGEL, 1982; PUENTES – MARKIDES, 1992; NCHS, 

1995). 

Em linhas gerais, os determinantes da utilização dos serviços de saúde 

podem ser descritos como aqueles fatores relacionados: (a) à necessidade de 

saúde – morbidade, gravidade e urgência da doença; (b) aos usuários – 

características demográficas (idade e sexo), geográficas (região), 

socioeconômicas (renda, educação), culturais (religião); (c) aos prestadores de 

serviços – características demográficas (idade e sexo), tempo de graduação, 

especialidade, características psíquicas, experiência profissional, tipo de 

prática, forma de pagamento; (d) à organização – recursos disponíveis, 

características da oferta (disponibilidade de médicos, hospitais, ambulatórios), 

modo de remuneração, acesso geográfico e social; (e) à política – tipo de 

sistema de saúde, financiamento, tipo de seguro de saúde, quantidade, tipo de 

distribuição dos recursos, legislação e regulamentação profissional e do 

sistema. A influência de cada um dos fatores determinantes do uso dos 

serviços de saúde varia em função do tipo de serviço (ambulatório, hospital, 

assistência domiciliar) e da proposta assistencial (cuidados preventivos, 

curativos ou de reabilitação) (TRAVASSOS e MARTINS, 2004).  

A compreensão da dinâmica existente entre todos os fatores 

determinantes do uso dos serviços de saúde fica mais compreensível, a partir 

do momento que vislumbramos os modelos conceituais idealizados pelos 



autores para o estudo e entendimento deste processo, já que este é 

extremamente dinâmico.  

         O padrão de utilização de serviços de saúde de um determinado grupo 

populacional é predominantemente explicado por seu perfil de necessidades 

em saúde (Hulk & Wheat, 1985). O uso de serviços está condicionado, 

também, por inúmeros outros fatores, interno e externo ao setor. A 

disponibilidade, o tipo, a quantidade de serviços e recursos (financeiros, 

humanos, tecnológicos), a localização geográfica, a cultura médica local, a 

ideologia do prestador, entre outros, são aspectos da oferta que influenciam o 

padrão de consumo dos indivíduos (Wennberg, 1985). Por outro lado, as 

escolhas individuais também são cruciais, sendo que nem todas as 

necessidades se convertem em demandas e nem todas as demandas são 

atendidas. 

       Dessa forma, desigualdades no uso de serviços de saúde refletem as 

desigualdades individuais no risco de adoecer e morrer. Igualmente, indicam 

diferenças no comportamento do indivíduo perante a doença, além das 

características da oferta de serviços que cada sociedade disponibiliza para 

seus membros (Pinheiro & Travassos, 1999; Travassos et al., 2000). 

         De modo geral, as mulheres utilizam mais os serviços de saúde do que 

os homens. Este diferencial explica-se em parte pelas variações no perfil de 

necessidades de saúde entre os gêneros, incluindo-se as demandas 

associadas à gravidez e ao parto. Outro fator apontado é o maior interesse das 

mulheres com relação à sua saúde (VERBRUGGE, 1989).  

      Em estudo realizado nos EUA, Verbrugge (1989) também verificou que as 

mulheres utilizavam com maior regularidade um mesmo serviço de saúde, 

quando comparadas com os homens. 

Nas últimas décadas, a condição social tem sido enfatizada como 

importante determinante da saúde bucal e estudos têm demonstrado que o 

declínio da cárie dentária vem sendo acompanhado pela polarização da 

doença nos grupos menos privilegiados (WEYNE et al, 1999). 

 

 

 

 



2.2.1 Magnitude do problema 

 

A falta de acesso às ações e serviços de saúde bucal é 

comprovadamente um grande problema. Muito embora tenha havido uma 

redução da ordem de 15% entre os brasileiros que nunca foram ao dentista no 

período entre a PNAD 1998-2003, o padrão de desigualdade no uso dos 

serviços odontológicos entre as unidades da federação e entre os indivíduos 

parece se manter.  Os valores encontrados aos Estados do Nordeste, 

evidenciam que houve redução em sua maioria, porém aos Estados de 

Pernambuco o quadro manteve-se constante no período estudado (21%), para 

Alagoas houve um aumento (3,8%), (PINHEIRO & TORRES, 2006).  

Matos et al (2002) afirmam que um dos objetivos dos serviços públicos 

odontológicos é reduzir os efeitos das desigualdades sociais em relação à 

saúde bucal. 

Existem poucas informações acerca do uso de serviços odontológicos 

por parte da população brasileira. Conforme dados da Pesquisa Nacional por 

Amostragem de Domicílios (IBGE, 2000), quase um quinto (18,7%) da 

população brasileira nunca consultou um dentista. As maiores proporções de 

pessoas desassistidas estão entre as crianças menores de quatro anos 

(85,6%), nos homens (20,5%) e na população residente em áreas rurais 

(32,0%). 

Os dados sobre acesso a serviços odontológicos no Brasil mostram que 

um baixo percentual da população refere alguma modalidade de assistência 

odontológica. De acordo com dados disponíveis pela Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD 1998), 20% da população brasileira referiram 

nunca ter consultado um cirurgião-dentista. Por outro lado, dados obtidos junto 

ao DATASUS revelam que, em média, cerca de 10% da população procura o 

serviço público de saúde bucal a cada ano, considerando a relação entre 

exames clínicos de primeira consulta e a população de referência, embora 

estes dados também devam ser vistos com cautela, em função das deficiências 

nos nossos sistemas de informação (RONCALLI, 2002). 

Os indicadores de avaliação no Estado de São Paulo, entre os anos de 

1995 e 2000, demonstram que ainda há muito que se trabalhar para que a 

população tenha acesso à atenção em saúde bucal, uma vez que o acesso à 



assistência, representado pelo número de primeiras consultas odontológicas 

pelo total da população multiplicado por 100, variou de 10,20% a 11,67% 

durante este período (SES-SP,2001). 

Para Moreira (2005) as transições demográfica e epidemiológica 

produzem como cenário uma população com elevado número de indivíduos 

idosos. Diferentemente de outros países, nos países em desenvolvimento, 

como o Brasil, estas transformações nem sempre vêm acompanhadas de 

modificações no atendimento às necessidades de saúde desse grupo 

populacional. Como resultado tem-se o aumento da demanda dessa população 

por serviços de saúde. Dentre os vários aspectos da saúde, a saúde bucal 

merece atenção especial pelo fato de que, historicamente, os serviços 

odontológicos não possuem como prioridade a atenção a esse grupo 

populacional, que, da mesma forma que a população adulta, possui altos níveis 

de edentulismo e alta prevalência de cárie e de doenças periodontais 

(MOREIRA, 2005). 

Não basta dispor dos serviços em posições estratégicas e inferir que o 

acesso da população aos serviços esteja assegurado. É conveniente 

questionar, constantemente, se eles estão realmente atingindo os seguimentos 

que mais necessitam de atenção. Em geral a preocupação das autoridades 

sanitárias é direcionada para a falta ou a dificuldade de acesso de subgrupos 

menos privilegiados da população. A vigilância dos grupos em maior risco, com 

particular atenção em suas necessidades em saúde, é postulada como forma 

de verificar acesso aos serviços e assegurar a equidade (TAYLOR, 1992). A 

equidade é entendida como igualdade no acesso à saúde e deve ser provida 

como um direito de todo cidadão. Um princípio de justiça social (TRAVASSOS, 

1997). 

 

 

 

 

 

 



2.3 SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL. 

             

A prestação de serviços em Odontologia pode ser estratificada em 

quatro níveis distintos e interligada entre si: atenção geral, primária, básica e 

complexa. O nível de atenção geral compreende os fatores externos 

condicionantes dos problemas odontológicos ou por eles influenciados. A 

atenção básica em saúde bucal compreende um conjunto de ações orientado à 

identificação, prevenção e solução dos principais problemas da população 

afetada. A atenção de nível complexo ou atenção terciária é aquela que 

abrange ações que implicam em conhecimentos avançados, desenvolvidas em 

princípio por especialistas, na área clínica e na reabilitação funcional. (SILVA et 

al, 2007). 

Na maioria das vezes, tem-se observado uma expansão da oferta de 

serviços sem planejamento e programação das atividades. O ímpeto de 

implantar essa estratégia com rapidez e a falta de normatização programática 

têm levado os gestores a incorporar as Equipes de Saúde Bucal (ESB) 

pautados no ensaísmo programático ou na ausência de programação 

(ZANNETTI, 2000).            

Politicamente, sob a perspectiva da programação, as características e as 

possibilidades do acesso em cada sistema local de saúde são resultantes de 

processos históricos, onde atores sociais fazem escolhas racionais e 

estratégicas que definem regras, e assim ordenam a gestão de recursos 

mobilizados no enfrentamento das complexidades da equação oferta-demanda. 

Nesta perspectiva, por ser uma construção social, a universalização do acesso 

à atenção integral em saúde bucal depende de cenários locais específicos 

(ZANETTI, 2002). 

 

2.3.1 Planos e seguros privados de saúde 

 

Dados disponibilizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(2002) indicavam que 35.499.446 milhões de pessoas eram beneficiárias de 

planos e seguros privados de saúde, o que correspondia a 20,3% da população 

brasileira. Concentravam-se majoritariamente na região sudeste (70%), sendo 

o Estado de São Paulo o que possuía maior cobertura, 44,12%. Essa alta 



proporção da população coberta por planos privados implica num considerável 

impacto sobre a rede pública de serviços de saúde, principalmente na 

demanda por procedimentos de média e alta complexidade. Isto porque, 

apesar da vigência da Lei 9656/98, os seguros e planos privados tendem a 

limitar o acesso da população segurada aos procedimentos de média e alta 

complexidade, em seus próprios serviços, em função dos custos envolvidos 

(PESSOTO et al, 2007).  

No entanto, há enormes disparidades e desigualdades entre a massa de 

possuidores de planos de saúde e a não possuidora, e também internamente 

aos possuidores de planos e entre os não possuidores de planos. Conforme 

dados de pesquisa realizada sobre o financiamento do SUS no Brasil, na qual 

uma das áreas estudadas foi a Região Metropolitana de São Paulo - RMSP, foi 

constatado que essas diferenças se expressam espacialmente, o que nos leva 

a estudar o fenômeno a partir das suas unidades municipais (NISIS, 2002).  

PESSOTO, et al (2007) pesquisaram por meio da técnica estudo de 

casos, cinco municípios na região metropolitana de São Paulo e constataram 

que 44,2% da população da RMSP possuíam convênios ou planos de saúde e 

55,8% da população dependiam exclusivamente do Sistema de Saúde 

Brasileiro (SUS). As diferenças observadas na proporção da população 

consumidora de convênios ou planos de saúde entre os municípios da RMSP 

podem ser explicadas por suas diferenças socioeconômicas, seus processos 

históricos de desenvolvimento e pelas distintas estratégias de expansão do 

setor suplementar da saúde (convênios e planos).   

  

2.4 FATORES ASSOCIADOS AO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

BUCAL 

 

As barreiras ao atendimento odontológico identificadas por Freidson & 

Feldman (1958), e posteriormente por Kegeles (1974), foram relacionadas ao 

medo e à ansiedade. Em outro estudo, Gale (1972) argumentou que o medo 

estava associado à desaprovação do dentista. Além disso, Kleinknecht et al. 

(1973) sugeriram que o medo se origina de experiências negativas anteriores, 

bem como de características pessoais e profissionais do dentista. 



As barreiras concernentes ao indivíduo são: baixa percepção de 

necessidade, ansiedade e medo, custos e dificuldade de acesso. Entre os 

fatores limitantes à prática da odontologia figuram a inadequação dos recursos 

humanos, a formação inadequada dos profissionais para contribuir na mudança 

das condições de saúde da população, a má distribuição geográfica da mão-

de-obra e a ocorrência de estresse ocupacional (ALBUQUERQUE et al, 2004). 

As barreiras concernentes à sociedade se referem ao número insuficiente de 

ações de promoção de saúde, a instalações impróprias dos serviços e ao 

reduzido apoio financeiro à pesquisa (COHEN, 1987). 

A importância da identificação das barreiras ao atendimento 

odontológico responde à necessidade de atingir clientelas específicas e sondar 

grupos ainda não alcançados pelos serviços de saúde, como gestantes, por 

exemplo. Tais grupos, em geral, não buscam esses serviços por iniciativa 

própria porque embora percebam as necessidades de tratamento, não se 

sentem seguros quanto à sua indicação formal (FINCH, 1988). 

Ao investigar barreiras ao atendimento odontológico, salientam-se 

questões fundamentais que dizem respeito à eqüidade, integralidade, 

humanização, acesso e qualidade da atenção odontológica (ALBUQUERQUE 

et al, 2004).  

Os mesmos constataram nos depoimentos das gestantes a existência de 

dificuldades de agendamento, de enfrentar os riscos de sair de casa para 

marcar consulta, de transporte, de dinheiro para o transporte, de fazer 

perguntas em novos e desconhecidos ambientes, de ser atendida porque o 

dentista desaconselha o tratamento durante a gravidez, falta de tempo, tempo 

tomado ao trabalho remunerado, pouca credibilidade nos procedimentos 

efetuados e no diagnóstico do dentista, localização do consultório, absenteísmo 

do dentista, desconhecimento por parte das gestantes da existência do serviço 

gratuito e falta de informação. 

         A visão apresentada pelas gestantes desvenda a estreita relação 

existente entre saúde e determinantes sociais, representados por trabalho, 

renda, transporte, ambiente, educação, cultura, moradia. Tão abrangente 

concepção de saúde, resultante da 8a Conferência Nacional de Saúde 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1986), aparentemente não encontrou ainda espaço 

suficiente na agenda de planejadores em odontologia, nem sua plena aplicação 



por parte dos prestadores de serviço direto à população (ALBUQUERQUE, et 

al, 2004). 

        As principais barreiras de acesso aos serviços odontológicos são a baixa 

escolaridade, a baixa renda e a escassa oferta de serviços públicos de atenção 

à saúde bucal voltados à população idosa brasileira. A dificuldade em 

determinar os pesos que cada um dos fatores acima apresentam na equação 

demanda reprimida x acesso reflete-se no desafio de planejar, executar e 

avaliar ações de atenção à saúde bucal de idosos. 

  

 

2.5 PESQUISAS DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL. 

 

Azevedo (2007) no seu estudo analisa a percepção dos usuários sobre o 

acesso, baseando-se no conceito proposto por Fekete (1996), que atribui ao 

acesso a quatro (4) dimensões (geográfica,organizacional, sócio-cultural e 

econômica).  Numa pesquisa qualitativa, foram obtidos resultados no aspecto 

geográfico que os constrangimentos ao acesso são mínimos. Apresentam-se 

mais críticos na necessidade de encaminhamentos para unidades de 

referência, momento em que a despesa com transporte limita a busca do 

usuário pelo serviço de que necessita. Os aspectos relacionados à dimensão 

organizacional mostraram-se determinantes, uma vez que elementos como o 

deficiente sistema de referência e contra-referência, o modo de agendamento 

das consultas, a demora no retorno dos resultados dos exames laboratoriais, o 

excessivo número de famílias por equipe, entre outros, implicaram limitações 

no acesso que repercutiram em outras dimensões, tais como a geográfica e a 

econômica. 

Andrade (2004) investigou o acesso à atenção em saúde bucal no 

município de Camaragibe, a partir da utilização dos indicadores de acesso 

propostos no Pacto de Atenção Básica. Foram utilizados dois indicadores, o 

indicador de “cobertura de primeira consulta” e o indicador “razão entre 

procedimentos odontológicos coletivos e a população de 0-14 anos”. O 

desempenho de ambos foi estudado nos anos de 2002 e 2003. Os resultados 



deste estudo apresentaram uma baixa de cobertura de consultas iniciais em 

todas as áreas estudadas, os percentuais variaram de 2,65% em 

Santana/Paulo Afonso e São Paulo em 2003, a 13,06% em Jardim Primavera I 

e II em 2002. O acesso inicial ao tratamento odontológico, medido através do 

indicador cobertura de primeira consulta, foi mais baixo nas áreas do PSF com 

equipe de saúde bucal do que no restante da rede. O indicador apresentou os 

piores desempenhos nas áreas onde a equipe de saúde bucal presta 

atendimento a três áreas do PSF. O acesso às ações de promoção da saúde 

bucal e prevenção de doenças bucais na faixa etária de 5-14 anos parece 

bastante satisfatório, chegando a alcançar os limites máximos de cobertura em 

algumas áreas de abrangência do PSF. A pesquisa indicou também um déficit 

claro da oferta de serviços odontológicos, comparados as necessidades. 

Barros et al (2002) realizaram estudo com o objetivo de avaliar o acesso 

e a utilização de serviços odontológicos em relação a diferentes grupos sociais. 

Os resultados demonstraram uma baixa utilização de serviços odontológicos e 

grandes diferenciais entre os grupos de maior e menor renda, apontando que 

aos três anos, 91% das crianças mais pobres e 55% das mais ricas nunca 

haviam ido ao dentista. 

Rocha (2006) avaliou os fatores associados ao acesso aos serviços de 

saúde bucal na cidade de Campina Grande-PB. Os resultados desta análise 

demonstraram que o acesso à saúde bucal está fortemente associado ao sexo 

feminino; menor de idade – adolescentes; renda individual igual ou maios a 2 

salários e escolaridade equivalente ao segundo grau completo. Foi encontrada 

uma diferença estatisticamente significante maior entre os usuários que 

utilizam unidades de saúde associadas ao PSF, que os demais serviços 

públicos de saúde. Os fatores sócio-demográficos foram considerados os 

principais preditores do acesso a estes serviços. Não existiu diferença no 

acesso aos serviços de saúde bucal de residentes em áreas cobertas e não 

cobertas pelo PSF. Os usuários do PSF mostraram um maior grau de acesso 

efetivo quando comparados aos demais serviços públicos de saúde. 

A universalidade do acesso aos serviços de saúde bucal ainda parece 

uma realidade longínqua. Apesar dos avanços do SUS, principalmente com a 

implantação do Programa Saúde da Família (PSF), o acesso à atenção 



odontológica necessita ser ampliado para grupos populacionais que têm como 

porta de entrada apenas os planos de saúde ou consultórios particulares, 

opções economicamente determinadas e socialmente excludentes 

(MOREIRA, 2005). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar os fatores associados ao acesso aos serviços de Saúde Bucal 

de áreas cobertas pelo ESF na cidade de Olinda – PE. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

Descrever as características sócio-econômicas-demográficas da 

população estudada; 

 

Testar a associação entre as variáveis sócio-demográficas e o acesso 

aos serviços de Saúde Bucal; 

 

Verificar se existe diferenças entre o acesso aos serviços de saúde 

bucal dos USFs em função do tempo de implantação e relação ESB/ESF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Tipologia do estudo e delineamento da pesquisa 

 

Trata-se de um estudo quantitativo e analítico com um desenho do tipo 

transversal, pois "causa e efeito" são analisados simultaneamente (PEREIRA, 

2002). Também conhecido como seccional, nesse tipo de estudo os indivíduos 

são observados apenas uma vez. Baseado em Pereira (2000), pode-se dizer 

que este estudo apresenta como conveniência à simplicidade e baixo custo, 

rapidez, a objetividade da coleta dos dados (se referem ao momento do contato 

examinador - examinado) então não há necessidade de seguimento de 

pessoas. 

 

 

 4.2 Localização do estudo 

 

O presente estudo foi desenvolvido na cidade de Olinda - PE. A qual é 

Terceira maior cidade de Pernambuco, Olinda abriga em seus 40,83 

quilômetros quadrados de extensão territorial uma população de 367.902 

habitantes, o que significa uma densidade demográfica de 9,010 habitantes por 

quilômetro quadrado, segundo o Censo Demográfico de 2000. Desses 40,83 

km², 1,2 km² é de área tombada e 10,4 km² de área de preservação.  



 

 

 

 

 

Fonte: http://www.tvcultura.com.br/caminhos 

Figura 1 – Mapa do Brasil com recorte do estado de Pernambuco em 

destaque a cidade de Olinda. 

 

A taxa de urbanização é de 98%, o que faz de Olinda um município 

eminentemente urbano. Seu clima é quente e úmido, sua temperatura média é 

de 27º C e a umidade relativa do ar chega a 80%.  

Sua rede de serviços de saúde é constituída de Centro de Saúde da 

Mulher e da Criança, SPA II (Serviço de Pronto Atendimento), Maternidade 

Municipal Brites de Albuquerque, NAPS (Espaço Nice da Silveira), CRO 

(Centro de Reabilitação de Olinda), SPA I (Serviço de Pronto Atendimento), 

SPA III (Serviço de Pronto Atendimento), SPA IV (Serviço de Pronto 

Atendimento), 13 centros de saúde, 4 policlínicas, 25 Unidades de Saúde da 

Família (USFs). A Secretaria Municipal de Saúde trabalha com uma divisão 

territorial que organiza os serviços em dois (2) Distritos Sanitários, que 



constituem a rede municipal (PMO, 2007). 

Em Agosto de 1995 o município estava sob gestão semiplena e no 

processo de distritalização foi o segundo de Pernambuco a implantar o PSF. 

No período de 1995 a 1997 o programa apresentou franca expansão, 

representando 34% da população ambulatorial total alcançada em 1997 e um 

incremento de 33% das atividades em relação ao ano anterior, sendo nesta 

época 38,6% a cobertura de população adstrita (VIANA; DAL POZ, 1998). 

Atualmente conta com 36 equipes em 25 unidades principais em 16 

bairros. A cobertura populacional é de 32,3%, representando 124.196 pessoas. 

Em 2002 foram implantadas quatro (04) Equipes de Saúde Bucal (ESBs) 

alcançando a cobertura de 7,4% da população, representando 27.529 pessoas. 

Atualmente, existem vinte e uma (21) ESBs alcançando a cobertura de 37,68% 

da população, representando 144.883 pessoas (DAB, 2007). 

 

4.3 População 

 

Pessoas maiores de 18 anos residentes na cidade de Olinda. 

4.4 Tamanho e seleção da amostra 

 

Para o cálculo do tamanho da amostra foi utilizada a fórmula de 

comparação de duas (2) proporções, com um poder de 80% para detectar 

diferenças quando produzir uma Odds Ratio de 1.5, com um erro de 2,0%.  

Foram utilizados como parâmetros para este cálculo a prevalência de 

acesso e satisfação com os serviços segundo estudos de PINHEIRO, 



VIACAVA, TRAVASSOS, BRITO, 2002 e FERNANDES, 2002, 

respectivamente.  Tendo sido obtida, através desta fórmula, uma amostra 

mínima de 420 indivíduos, no entanto, a este número foram acrescidos 20% 

para dar conta das perdas e potencializar o efeito do estudo, assim, o total da 

amostra (n) desta pesquisa foi de 492 indivíduos. 

A técnica de seleção da amostra foi em múltiplo estágio, seguindo o 

seguinte fluxo (município -> bairros -> setores censitários -> domicílios -> 

indivíduos).  

O presente estudo incluiu Unidades de Saúde da Família com Equipe de 

Saúde Bucal com mais de 05 anos de implantação e com 01 Equipe de Saúde 

Bucal para 01 Equipe de Saúde da Família; Unidades de Saúde da Família 

com Equipe de Saúde Bucal com menos de 05 anos de implantação e com 01 

Equipe de Saúde Bucal para 01 Equipe de Saúde da Família; Unidades de 

Saúde da Família com Equipe de Saúde Bucal com mais de 05 anos de 

implantação, com 01 Equipe de Saúde Bucal para 02 Equipes de Saúde da 

Família; Unidades de Saúde da Família com Equipe de Saúde Bucal com 

menos de 05 anos de implantação, com 01 Equipe de Saúde Bucal para 02 

Equipes de Saúde da Família.  

As unidades que fizeram parte da amostra e que estavam dentro destes 

requisitos foram as seguintes Unidades de Saúde da família; USF Jardim 

Fragoso Beira Rio I e II com mais de 05 anos de implantação e com 01 Equipe 

de Saúde Bucal para 01 Equipe de Saúde da Família, localizada no Distrito 

Sanitário II; USF Amaro Branco com menos de 05 anos de implantação e com 

01 Equipe de Saúde Bucal para 01 Equipe de Saúde da Família, localizada no 

Distrito Sanitário II;USF Alto da Conquista I e II mais de 05 anos de 



implantação, com 01 Equipe de Saúde Bucal para 02 Equipes de Saúde da 

Família, localizada no Distrito Sanitário I ;USF Jardim Brasil V equipe I e II com 

menos de 05 anos de implantação, com 01 Equipe de Saúde Bucal para 02 

Equipes de Saúde da Família, localizado no Distrito Sanitário I. 

 As referidas Unidades selecionadas foram visitadas com antecedência e 

em cada uma delas foram coletados os nomes de todas as ruas que os devidos 

postos de saúde cobriam. Posteriormente, os nomes de todas as ruas, 

separadas por cada unidade, foram postas numa caixa para sorteio, onde o 

ACS (agente comunitário de saúde) sorteava as respectivas ruas. Nesta 

pesquisa foram visitadas 23 ruas. Depois de realizada a entrevista no domicilio, 

sistematicamente saltava-se uma casa, antes da próxima. 

         

  

 

 

 

 

4.5 Critérios de inclusão  

 

Ter idade igual ou superior a 18 anos e não se recusar a participar da 

pesquisa.  

 

 



 4.6 Critérios de exclusão 

 

 Indivíduos portadores de necessidades especiais (Limitações sensitivas 

com diagnóstico, ex: deficientes visuais e auditivos. Limitações motoras, 

cognitivas, psíquicas, portadores de síndromes e acamados). 

 

4.7 Coleta de dados 

 

Os dados da pesquisa propriamente dita foram coletados no período de 

07 de Janeiro de 2008 à 17 de Janeiro de 2008 a partir da entrevista dos 

indivíduos residentes nos domicílios, determinados por amostra aleatória 

sistemática (alternados – sim/não), das ruas que foram sorteadas previamente 

(quarteirão), pertencentes aos setores censitários incluídos na amostra, tendo 

essas últimas unidades de saúde pertencentes ao SUS em sua delimitação, 

que fossem consideradas cobertas pelo PSF. 

 

 

4.8 Abordagem aos participantes da pesquisa 

 

Todos os indivíduos selecionados para fazer parte do estudo foram 

indagados se gostariam de participar da pesquisa. Em caso positivo, assinaram 

um termo de Consentimento Livre e Esclarecido (em anexo) que seguiu as 

normas da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, permitindo sua 

inclusão na amostra. Foi garantido sigilo em relação à identificação dos 



mesmos, no entanto, foi previamente avisado que os dados da pesquisa serão 

apresentados em Congressos, Encontros de pesquisa, jornais e/ou revistas do 

país ou do exterior, obedecendo ao código de Ética Odontológica. 

Durante todos os momentos do estudo piloto, os dados foram colhidos 

por três pesquisadores (B. G. M., G. S. G. e R. S. O.) e na pesquisa 

propriamente dita os dados foram coletados por quatro pesquisadores (B. G. 

M., G. S. G, R. S. O e L. R. B). Em todos os bairros onde a investigação foi 

realizada, um contato prévio com os Agentes Comunitários de Saúde e com os 

dentistas do PSF foi realizado, no intuito de apresentação do trabalho proposto, 

reconhecimento da área a ser investigada e disponibilizar o acesso dos 

entrevistadores no local da pesquisa.  

 

4.9 Técnica Utilizada 

 

A técnica foi a de observação direta intensiva através de formulário 

(entrevista padronizada ou estruturada). 

  

 4.10 Instrumento de Coleta de Dados 

 

Os dados foram coletados através dos formulários previamente 

validados PNAD- 2003 (IBGE, 2005), QASSaB (FERNANDES, 2002) e outro 

instrumento utilizado por GOES (2001) (em anexo). 

 



4.11 Estudo Piloto 

 

Foi realizado um estudo piloto no dia 27 de dezembro de 2007 com o 

objetivo de estabelecer a calibração intra-examinador e fazer alguns ajustes 

quanto à objetividade e clareza das perguntas do formulário, detectando os 

possíveis problemas e adequando o instrumento a realidade local.  

 

Nesta etapa foi utilizada uma amostra aleatória sistemática (n=30) da 

população do bairro Amaro Branco, distrito sanitário II do município de Olinda-

PE. A técnica utilizada foi a de observação direta intensiva, através da 

aplicação de 30 formulários previamente validados PNAD-2003 (IBGE, 2005), 

QASSaB e outro instrumento utilizado por Góes (2001). 

 

 

 

4.12 Variáveis Analisadas 

 

Foram abordados durante a entrevista aspectos relativos às variáveis 

independentes (condições socioeconômicas e demográficas, relato de dor de 

dente nos últimos seis meses, auto-percepção de saúde bucal, classificação do 

serviço ofertado, distrito sanitário da residência do entrevistado, se o local de 

moradia do indivíduo está situado em área de cobertura do PSF, grau de 

instrução no período, renda, estado marital, idade e sexo) e questões relativas 

às variáveis dependentes (satisfação do usuário com o serviço de saúde, 



entrada do usuário ao serviço de saúde) no grupo em questão. 

 

4.13 Análise Estatística dos dados 

 

A análise dos dados foi realizada através do programa estatístico 

Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 11.0, tendo ocorrido em 

duas etapas: uma descritiva e uma analítica. 

4.13.1 Estatística Descritiva  

 

Nesta etapa foram feitas as distribuições de freqüência das variáveis 

quantitativas e quando apropriado foram calculadas as medidas de tendência 

central, de dispersão e proporções. Esta etapa foi realizada no estudo piloto e 

na pesquisa propriamente dita. 

 

4.13.2 Estatística Analítica/Inferencial 

            Para testar a associação entre a variável independente e a variável 

dependente deste estudo, utilizou-se o Qui-quadrado de Pearson (x2). Em 

todas as análises considerou-se como significante o nível de 5%, ou seja , 

p<0,05. 

 

4.14 Considerações Éticas 

 

 Esta pesquisa foi submetida a análise do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade de Pernambuco (UPE), com finalidade de obtenção de 

um parecer favorável ao desenvolvimento do estudo em questão. O parecer 



concedido à pesquisa, sob o número 048/07, consta no ANEXO C para 

apreciação. 

  Segundo Pereira (2003), normalmente, os levantamentos se enquadram 

na modalidade de risco mínimo de acordo com a resolução CNS 196/96 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1999), havendo necessidade de se obter um termo 

de consentimento por parte do sujeito ou responsável. Essa recomendação foi 

executada conforme descrito, durante a abordagem ao usuário. Os 

participantes do estudo foram entrevistados, garantindo o sigilo da informação 

e tendo sido desautorizada qualquer forma de coação ou pressão pela 

participação voluntária por parte desse individuo.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 RESULTADOS 

 

5.1 Fase Descritiva 

 

5.1.1 Descrição das Variáveis Independentes 

 

 A amostra estudada se constituiu de indivíduos que residiam em áreas 

cobertas pelo PSF. Em relação ao sexo, a maioria dos indivíduos era do sexo 

feminino (76,7%). 

 Em relação à idade foi visto que, a média da idade dos respondentes foi 

de 41 anos (DP = 17,36, Me = 38,00). Como a média de idade não foi igual à 

mediana, esta distribuição não é considerada normal, portanto a idade foi 

categorizada pela mediana.  

            O estado civil (marital) dos entrevistados obteve-se um percentual de 

(57,7%) casados ou com união estável, somando-se os solteiros, divorciados / 

separados ou desquitados e viúvos a amostra representou (42,3%). Quanto 

aos indicadores sócio-econômicos de renda, observou-se que a amostra é 

predominantemente de baixa renda, ou seja, ao se avaliar a renda familiar por 

completo, mais da metade da amostra (66,1%) apresentou rendimento familiar 

de até um salário mínimo. Quando a renda foi investigada individualmente, isto 

é, apenas a renda do respondente, é que se percebeu que a situação 

(diagnóstico) é alarmante, (92,9%) da população estudada possui renda de até 

um salário mínimo e apenas (0,8%) tem renda superior a cinco (05) salários 

mínimos. 

 

                O nível de escolaridade (58,9%) é formado na sua grande maioria 

por indivíduos com menos de sete (7) anos de estudo (1º grau incompleto), 

(20,5%) possui o 1º grau completo. Apenas (0,4%) faz universidade ou possui 

pós-graduação. No que se refere à moradia (69,5%) possui casa própria. 

 

 

 

 



Tabela 1 – Freqüência e percentual das variáveis independentes (Indivíduos com cobertura do 
PSF, Sexo, Idade, Residência/Distrito Sanitário/Local de moradia, Estado Marital, Renda do 
Respondente, Renda Familiar, Casa/Tipo de Moradia, Escolaridade) Olinda/PE – 2008. 
 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

TOTAL 

N % 

� Indivíduos com cobertura do PSF   
1- Sim                  492 

 
                  100,0       

TOTAL 492  100 
� Sexo   
1- Masculino 
2- Feminino 

107 
385 

21,7 
78,3 

TOTAL 492 100% 
� Idade categorizada pela mediana   
1- idade de 18 a 37 anos 
2- idade superior a 37 anos 

254 
238 

51,6 
48,4 

TOTAL 492  100 % 
� Residência/ Distrito Sanitário/ Local de moradia   
1- Distrito I 
2- Distrito II 

245 
247 

49,8 
50,2 

TOTAL 492 100% 
� Estado Marital   
1- Solteiro (não mora com ninguém) 
2- Casado (mora com alguém) 
3- Divorciado/separado 
4- Viúvo 

151 
284 
20 
37 

30,7 
57,7 
4,1 
7,5 

TOTAL 492  100 % 
� Renda do respondente categorizada   
1- menos de 1 SM* 
2- 1 SM* 
3- 2 a 4 SM* 
4- 5 ou mais SM* 

300 
157 
31 
04 

61,0 
31,9 
6,3 
0,8 

TOTAL 492  100% 
� Renda familiar categorizada   
1- menos de 1 SM* 
2- 1 SM* 
3- 2 a 4 SM* 
4- 5 ou mais SM* 
 

85 
240 
117 
50 

17,3 
48,8 
23,8 
10,2 

TOTAL 492 100% 
� Casa/ Tipo de Moradia   
1- Alugada 
2- Emprestada 
3- Cedida 
4- Própria 
5- Própria/financiada 

67 
12 
21 
50 
342 

13,6 
2,4 
4,3 

10,2 
69,5 

TOTAL 492 100% 
� Escolaridade categorizada   
1 – Não sabe ler ou escrever/ analfabeto 
2 – 1º grau completo 
3 – 2º grau completo 
4 – Universitário ou Pós-graduação 

290 
101 
99 
02 

58,9 
20,5 
20,1 
0,4 

TOTAL 492 100% 
*SM = SALÁRIO MÍNIMO no período da pesquisa R$ 380,00 
Fonte: Pesquisa Direta 

             

      Quando perguntado pela saúde dos dentes e da boca, ou seja, a 

autopercepção da saúde bucal, os indivíduos responderam, em um percentual 

elevado (64,2%), que a saúde bucal estava comprometida, isto é, apresentava-

se “mais ou menos” ou” ruim”. Em relação à satisfação com a aparência dos 

dentes (65,9%) consideraram “aceitável” ou “insatisfeito” com esta aparência. 

Quanto ao fato de sentir dor de dente alguma vez na vida, apenas 9,6% não 



teve nenhum episódio de dor de dente na vida. A grande maioria (89,8%) já 

sentiu dor de dente alguma vez na vida e dentre estas que já sentiram dor, 

(19,5%) sentiu dor nos últimos seis meses. O grau de severidade desta dor 

variou entre “leve” (11,6%) e “horrível” (52,3%).  

 

  Tabela 2 – Freqüência e percentual das variáveis independentes (Saúde dos dentes e da 
boca/ autopercepção da saúde bucal, Satisfação com aparência dos dentes, Dor de dente na 
vida, Dor de dente nos últimos seis (06) meses,Severidade da dor) Olinda/PE – 2008. 
 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

TOTAL 

N % 

� Saúde dos dentes e da boca/ autopercepção   
1- Excelente 
2- Muito boa 
3- Boa 
4- Mais ou menos 
5- Ruim 

30 
11 
135 
188 
128 

6,1 
2,2 

27,4 
38,2 
26,0 

TOTAL 492 100% 
� Satisfação com a aparência dos dentes   
1- Muito satisfeito 
2- Satisfeito 
3- Aceitável 
4- Insatisfeito 

27 
141 
87 
237 

5,5 
28,7 
17,7 
48,2 

TOTAL 492 100% 
� Dor de dente na vida   
1- Sim 
2- Não 

445 
47 

90,4 
9,6 

TOTAL 492 100% 
� Dor de dente nos últimos seis meses   
1- Sim 
2- Não 

86 
356 

19,5 
80,5 

TOTAL 492 100% 
� Severidade da dor   
1- Leve 
2- Estressante 
3- Intolerável 
4- Desconfortável  
5- Horrível 

10 
16 
02 
13 
45 

11,6 
18,6 
2,3 

15,1 
52,3 

TOTAL 492 100% 

     Fonte: Pesquisa Direta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.2 Descrição da demanda aos serviços de saúde geral 

 

            Dos entrevistados a maioria (75,2%) procuraram o mesmo lugar ou 

serviço de saúde. Destes, (66,2%) costumam procurar o posto ou centro de 

saúde, (3,8%) vão a consultórios particulares, (4,9%) buscam ambulatório de 

hospital, sendo os demais usuários de pronto-socorro/ emergência, ambulatório 

de sindicato/ empresa, ambulatório/consultório de clínica e farmácias. 

             Foram investigados, também, os indivíduos que buscaram no período 

das duas (02) últimas semanas, algum serviço de saúde. Um percentual de 

(22,8%) demandaram aos serviços de saúde, segundo estes, os atendimentos 

foram considerados “muito bom” ou bom” para (74,1%) desses indivíduos. 

Daqueles que não buscaram os serviços  (78,7%) afirmaram que não o fizeram 

por não haver necessidade. O segundo motivo para não procurar os serviços 

de saúde, além da ausência de necessidade, segundo os entrevistados, foi o 

horário incompatível (9,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3 – Freqüência e percentual das variáveis independentes (Procura pelo mesmo serviço 
de saúde, Tipo de serviço de saúde procurado, Procura de serviços nas últimas duas (02) 
semanas. Avaliação do atendimento recebido, Motivo para não procurar o serviço) Olinda/PE – 
2008. 
 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

TOTAL 

N % 

   

� Procura pelo mesmo serviço de saúde   
1- Sim 
2- Não 

370 
122 

75,2 
24,8 

TOTAL 492 100% 
� Tipo de serviço de saúde procurado   
1- Farmácia 
2- Posto ou Centro de saúde 
3- Consultório particular 
4- Ambulatório/consultório de empresa/sindicato 
5- Ambulatório/consultório de clínica 
6- Ambulatório de hospital (Público ou Privado) 
7- Pronto socorro ou emergência 
8- Agente comunitário de saúde 
9- Outro tipo de serviço (curandeiro, centro espírita, etc...) 

01 
245 
14 
01 
04 
18 
27 
56 
04 

0,3 
66,2 
3,8 
0,3 
1,1 
4,9 
7,3 

15,1 
1,1 

TOTAL 370 100% 
� Procura de serviço nas últimas duas semanas   
1- Sim 
2- Não 

112 
380 

22,8 
77,2 

TOTAL 492 100% 
� Avaliação do atendimento recebido   
1- Muito bom 
2- Bom 
3- Regular 
4- Ruim 
5- Muito ruim 
6- Não conseguiu atendimento 

43 
40 
07 
04 
01 
17 

38,4 
35,7 
6,3 
3,6 
0,9 

15,2 
TOTAL 112 100% 
� Motivo para não procurar o serviço   
1-  Não houve necessidade 
2-  Local distante/difícil acesso 
3-  Dificuldade de transporte 
4-  Horário incompatível 
5-  Atendimento muito demorado 
6-  Não possuía especialista 
7-  Não tinha quem acompanhasse 
8-  Não gostava dos profissionais 
9-  Outro motivo 

299 
08 
02 
35 
10 
02 
03 
01 
20 

78,7 
2,1 
0,5 
9,2 
2,6 
0,5 
0,8 
0,3 
5,3 

TOTAL 380 100% 

Fonte: Pesquisa Direta 

 

 

5.1.3 Descrição da demanda aos serviços de saúde bucal 

 

                  Um percentual de (35,4%) só visitou o dentista há três (03) ou mais 

anos. Em relação ao tipo de serviço (dentista que geralmente usa) o percentual 

de indivíduos que procuraram dentistas do serviço público (58,6%) ficou um 

pouco além daqueles que procuram dentistas particulares ou de convênios 

/plano de saúde (37,4%). Daqueles que utilizam o serviço público no último 

ano, apenas (18,9%) teve acesso ao dentista do PSF. 



Tabela 4 – Freqüência e percentual da variável dependente (Última visita ao dentista, Dentista 
que geralmente usa/ Tipo de serviço e Acesso à  serviços odontológicos no PSF no último 
ano). Olinda/PE – 2008. 
 

VARIÁVEL DEPENDENTE 

TOTAL 

N % 

� Última visita ao dentista   
1- Menos de 1 ano 
2- 1 a 2 anos 
3- 3 ou mais anos 
4- Nunca foi ao dentista 

173 
137 
174 
08 

35,2 
27,8 
35,4 
1,6 

TOTAL 492 100% 
� Dentista que geralmente usa (tipo serviço)   
1- Particular ou Plano de saúde/convênio 
2- Público no PSF 
4- Público outros 
9- Não sabe, não lembra 

181 
227 
57 
19 

37,4 
46,9 
11,8 
3,9 

TOTAL 484 100% 

 

� Acesso à serviços odontológicos no PSF   
1- Não 
2- Sim 

399 
93 

 
 

81,1 
18,9 

TOTAL 492 100% 

Fonte: Pesquisa Direta 

 

 

5.1.4 Características contextuais das unidades de Saúde da Família 

 

Quanto às características contextuais das unidades de saúde da família 

observa-se que o presente estudo incluiu proporcionalmente Unidades de 

Saúde da Família com Equipe de Saúde Bucal com menos de 05 anos de 

implantação (49,0 %) e com mais de cinco anos de implantação (51,0%) e em 

relação ao número de equipes de saúde bucal para equipe de saúde da família, 

também foi proporcional, onde 49,4% foi de uma equipe SB para uma SF e 

50,6% de uma equipe de SB para uma SF.    

  As unidades que fizeram parte da amostra foram às seguintes 

Unidades de Saúde da família; USF Amaro Branco com menos de 05 anos de 

implantação e com 01 Equipe de Saúde Bucal para 01 Equipe de Saúde da 

Família (24,2%); USF Jardim Fragoso Beira Rio I e II com mais de 05 anos de 

implantação e com 01 Equipe de Saúde Bucal para 01 Equipe de Saúde da 

Família (25,2%); USF Alto da Conquista I e II mais de 05 anos de implantação, 

com 01 Equipe de Saúde Bucal para 02 Equipes de Saúde da Família (25,8%) 



e USF Jardim Brasil V equipe I e II com menos de 05 anos de implantação, 

com 01 Equipe de Saúde Bucal para 02 Equipes de Saúde da Família (24,8%). 

 

Tabela 5 – Freqüência e percentual das características contextuais das unidades de saúde da 
Família/ PSF (Nomes dos PSF, Tempo de implantação e Relação do número de equipes de 
saúde bucal/saúde da família).Olinda/PE – 2008.  
 

DIMENSÃO :  

TOTAL 

N % 

� Nome dos PSF   
1- Amaro Branco 
2-Jardim Fragoso 
3- Alto da Conquista 
4-Jardim Brasil V 

119 
124 
127 
122 

 

24,2 
25,2 
25,8 
24,8 

 
TOTAL 492 100% 
� Tempo de implantação   
1- Menor que 5 anos 
2- Maior que 5 anos 

241 
251 

49,0 
51,0 

TOTAL 492 100% 
� Relação número de equipes saúde bucal/saúde da 

família 
  

1- Uma equipe de saúde bucal para uma equipe de saúde da 
família 
2- Uma equipe de saúde bucal para duas equipe de saúde da 
família 

 

243 
 

249 

49,4 
 

50,6 

TOTAL 492 100% 

Fonte: Pesquisa Direta 

 

5.1.5 Grau de satisfação do usuário com os serviços públicos de saúde bucal 

 

            O grau de satisfação do usuário, que caracteriza o acesso efetivo aos 

serviços públicos de saúde bucal, foi obtido através de uma sub-amostra, 

retirada daqueles que utilizaram os serviços públicos e o fizeram a menos de 

um (01) ano, totalizando nesta sub-amostra um percentual de (18,9%), desta 

forma os seguintes resultados foram observados na dimensão disponibilidade: 

              Para a obtenção de uma ficha ou vaga para o atendimento a maioria 

(61,3%) dos indivíduos acharam “difícil” ou ”muito difícil” e os que acharam 

“fácil” ou “muito fácil” foi de (31,2%). Os que opinaram por “nem fácil nem 

difícil” o percentual ficou (7,5%). No que se refere ao intervalo de marcações de 

consultas (59,2%) dos entrevistados responderam “longo” ou “muito longo” e 

em (6,5%) dos casos essa pergunta não se aplicava, pois eles decidiam o 

tempo e quando queriam retornar. Perguntados quanto ao tempo de espera 

(33,4%) responderam “longo” ou “muito longo” e (7,5%) disseram  “muito curto”. 

 



 

Tabela 6 – Distribuição da freqüência de respostas dos pesquisados, que utilizaram, a menos 
de um (01) ano, os serviços odontológicos do PSF, segundo a Disponibilidade destes serviços. 
Olinda/PE – 2008.  
 

DIMENSÃO 1: Disponibilidade dos serviços 

TOTAL 

N % 

� Obtenção de vagas/ficha   
1- Muito difícil 
2- Difícil 
3- Nem difícil nem fácil 
4- Fácil 
5- Muito fácil 

33 
24 
07 
22 
07 

35,5 
28,8 
7,5 

23,7 
7,5 

TOTAL 93 100% 
� Intervalo de marcações de consultas   
0- Não se aplica 
1- Muito longo 
2- Longo 
3- Nem longo nem curto 
4- Curto  
5- Muito curto 

06 
37 
18 
16 
14 
02 

6,5 
39,8 
19,4 
17,2 
15,1 
2,2 

TOTAL 93 100% 
� Tempo de espera   
1- Muito longo 
2- Longo 
3- Nem longo nem curto 
4- Curto  
5- Muito curto 

18 
13 
26 
29 
07 

19,4 
14,0 
28,0 
31,2 
7,5 

TOTAL 93 100% 

Fonte: Pesquisa Direta 

 

 

 No que se refere à dimensão resolutividade as seguintes características 

foram observadas:  

         Quanto ao grau de resolutividade foi identificado que um percentual 

elevado de (76,4%) consideram “resolvido” ou “muito bem resolvido” o 

problema. Em relação ao tratamento recebido nos dentes anteriores, a 

satisfação com a aparência destes dentes foi relatada como “satisfeito”, “muito 

satisfeito” ou “totalmente satisfeito” por (66,7%) dos entrevistados. No que diz 

respeito à capacidade de mastigação, tratamento dos dentes posteriores, 

(44,1%) dos indivíduos mostraram-se “satisfeito, “muito satisfeito” ou  

totalmente satisfeito”. 

 

 

 

 

 



Tabela 7 – Distribuição da freqüência de respostas dos pesquisados, que utilizaram, a menos 
de um (01) ano, os serviços odontológicos do PSF, segundo a Resolutividade destes serviços. 
Olinda/PE– 2008.   
 

DIMENSÃO 2: Resolutividade 

TOTAL 

N % 

� Resolução do problema   
1- Não resolvido 
2- Mal resolvido 
3- Mais ou menos resolvido 
4- Resolvido 
5- Muito bem resolvido 

10 
03 
09 
30 
41 

10,8 
3,2 
9,7 

32,3 
44,1 

TOTAL 93 100% 
� Satisfação com a aparência dos dentes tratados   
0- Não se aplica 
1- Insatisfeito 
2- Um pouco satisfeito 
3- Satisfeito 
4- Muito satisfeito 
5- Totalmente satisfeito 

09 
08 
14 
26 
15 
21 

9,7 
8,6 

15,1 
28,0 
16,1 
22,6 

TOTAL 93 100% 
� Capacidade de mastigação (posteriores)   
0- Não se aplica 
1- Insatisfeito 
2- Um pouco satisfeito 
3- Satisfeito 
4- Muito satisfeito 
5- Totalmente satisfeito 

03 
22 
11 
24 
17 
16 

3,2 
23,7 
11,8 
25,8 
18,3 
17,2 

TOTAL 93 100% 

Fonte: Pesquisa Direta 

 

       A avaliação da dimensão Ambiente Físico e serviço de limpeza, verificou-se 

que, no que se refere à limpeza da recepção ou sala de espera destes 

serviços, este ambiente apresentava-se com higiene “boa” ou “excelente” para  

(78,5%) dos usuários. A limpeza do consultório também foi considerada “boa” 

ou “excelente” (77,1%) dos entrevistados, já os banheiros não foram utilizados 

pela maioria dos usuários (46,2%), estes alegaram evitar o uso de banheiros 

dos serviços públicos, usam apenas em casos extremos. Daqueles que 

chegaram a utilizá-los (22,6%) consideraram como “boa” a limpeza e (5,4%) 

dos indivíduos consideraram como “péssima” a limpeza. No aspecto conforto 

ou bem estar nos serviços de saúde (50,7%) considerou “confortável”, “muito 

confortável” ou “totalmente confortável”. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Tabela 8 – Distribuição da freqüência de respostas dos pesquisados, que utilizaram, a menos 
de um (01) ano, os serviços odontológicos do PSF, segundo a limpeza e conforto dos 
ambientes destes serviços. Olinda/PE – 2008. 
 

DIMENSÃO 3: Ambiente físico e serviço de limpeza 

TOTAL 

N % 

� Limpeza da recepção/Sala de espera   
0- Não se aplica 
1- Péssima 
2- Ruim 
3- Regular 
4- Boa 
5- Excelente 

01 
02 
01 
16 
48 
25 

1,1 
2,2 
1,1 

17,2 
51,6 
26,9 

TOTAL 93 100% 
� Limpeza do consultório/clínica   
0- Não se aplica 
1- Péssima 
2- Ruim 
3- Regular 
4- Boa 
5- Excelente 

02 
01 
01 
08 
45 
36 

2,2 
1,1 
1,1 
8,6 

48,4 
38,7 

TOTAL 93 100% 
� Limpeza dos banheiros   
0- Não se aplica 
1- Péssima 
2- Ruim 
3- Regular 
4- Boa 
5- Excelente 

43 
05 
06 
09 
21 
09 

46,2 
5,4 
6,5 
9,7 

22,6 
9,7 

TOTAL 93 100% 
� Conforto neste serviço   
1- Desconfortável  
2- Um pouco confortável 
3- Confortável 
4- Muito confortável 
5- Totalmente confortável 

30 
16 
32 
09 
06 

32,3 
17,2 
34,4 
9,7 
6,5 

TOTAL 93 100% 

Fonte: Pesquisa Direta 

 

       Uma dimensão muito importante e que também foi avaliada na pesquisa é 

a relação estabelecida entre os profissionais que trabalham nestes serviços 

(incluindo-se médicos, enfermeiros, auxiliares, assistentes sociais, psicólogos, 

recepcionistas) e os usuários. Nesta dimensão os índices de satisfação foram 

bastante favoráveis, como pode ser visto a seguir: a atenção recebida pela 

recepção dos serviços foi considerada “boa” e “excelente” por (71,0%) dos 

usuários. A atenção recebida pelos demais profissionais (médicos, enfermeiros, 

auxiliares, assistentes sociais...) foi avaliada como “boa” ou “excelente” por 

(78,5%) dos entrevistados. A qualidade das informações recebidas foi 

identificada como “boa” ou “excelente” por (77,4%) dos usuários. 

 

 

 



Tabela 9 – Distribuição da freqüência de respostas dos pesquisados, que utilizaram, a menos 
de um (01) ano, os serviços odontológicos do PSF, segundo as Relações humanas dos 
Profissionais/Usuários destes serviços.Olinda/PE – 2008.  
 

DIMENSÃO 4: Relações humanas (Profissionais de 
saúde/Usuários) 

TOTAL 

N % 

� Atenção recebida da recepção do serviço   
1- Péssima 
2- Ruim 
3- Regular 
4- Boa 
5- Excelente 

03 
01 
23 
42 
24 

3,2 
1,1 

24,7 
45,2 
25,8 

TOTAL 93 100% 
� Atenção recebida de outros profissionais (médicos, 

enfermeiros, assistentes sociais) 
  

0- Não se aplica 
1- Péssimo 
2-Ruim 
3- Regular 
4- Boa 
5- Excelente 

13 
01 
01 
05 
43 
30 

14,0 
1,1 
1,1 
5,4 

46,2 
32,3 

TOTAL 93 100% 
� Qualidade das informações recebidas   
0- Não se aplica 
1- Péssima 
2- Ruim 
3- Regular 
4- Boa 
5- Excelente 

14 
01 
01 
05 
53 
19 

15,1 
1,1 
1,1 
5,4 

57,0 
20,4 

TOTAL 93 100% 

Fonte: Pesquisa Direta 

 

 

        A avaliação da interação Cirurgião Dentista e usuários, a resposta da 

maioria destes usuários (91,4%) consideraram tal relação “boa” ou “excelente”. 

O nível de confiança no profissional foi “excelente” para (58,1%) dos usuários. 

 

Tabela 10 – Distribuição da freqüência de respostas dos pesquisados, que utilizaram, a menos 
de um (01) ano, os serviços odontológicos do PSF, segundo as Relações humanas do 
Cirurgião Dentista/ Usuários destes serviços. Olinda/PE – 2008.  
 

DIMENSÃO 5: Relações humanas (Cirurgião 
dentista/Usuários)  

TOTAL 

N % 

� Atenção/tratamento recebido pelo dentista   
1- Péssima  
2- Ruim 
3- Regular 
4- Boa 
5- Excelente 

02 
01 
05 
31 
54 

2,2 
1,1 
5,4 

33,3 
58,1   

 
TOTAL 93 100% 
� Grau de confiança no profissional   
1- Péssimo  
2- Ruim 
3- Regular 
4- Bom 
5- Excelente 

04 
02 
02 
31 
54 

4,3 
2,2 
2,2 

33,3 
58,1 

TOTAL 93 100% 

Fonte: Pesquisa Direta 



        Quanto à dimensão Atualização/ Qualidade técnico-científica dos 

equipamentos foi analisada, (25,8%) dos indivíduos afirmaram ser 

“ultrapassados”, “desatualizados” ou “nem uma coisa, nem outra”. Já a 

manutenção/conservação dos equipamentos odontológicos foi considerada 

“boa” ou “excelente” por (52,7) das pessoas. 

 

 

Tabela 11 – Distribuição da freqüência de respostas dos pesquisados, que utilizaram, a menos 
de um (01) ano,os serviços odontológicos da PSF,segundo a Qualidade técnico-científica dos 
equipamentos destes serviços. Olinda/PE – 2008.  
 

DIMENSÃO 6: Qualidade Técnico-científica 

TOTAL 

N % 

� Atualização tecnológica dos equipamentos   
0- Não se aplica 
1- Ultrapassados 
2- Desatualizados 
3- Nem uma coisa nem outra 
4- Modernos  
5- Super modernos 

24 
03 
07 
14 
40 
05 

255,8 
3,2 
7,5 

15,1 
43,0 
5,4 

TOTAL 93 100% 
� Conservação/manutenção dos equipamentos 

odontológicos 
  

0- Não se aplica 
1- Péssima 
2- Ruim 
3- Regular 
4- Boa 
5- Excelente 

20 
06 
05 
13 
35 
14 

21,5 
6,5 
5,4 

14,0 
37,6 
15,1 

TOTAL 93 100% 

Fonte: Pesquisa Direta 

 

         A eficiência dos serviços de saúde foi analisada no que se refere à 

dificuldade para realização do tratamento em função dos recursos gastos com 

transporte, taxas, medicações. Em relação à qualidade do tratamento recebido, 

(77,4%) dos indivíduos afirmaram “valeu muito a pena” ou “até demais”. 

 

Tabela 12 – Distribuição da freqüência de respostas dos pesquisados, que utilizaram, a menos 
de um (01) ano, os serviços odontológicos do PSF, segundo a Eficiência do tratamento destes 
serviços. Olinda/PE – 2008.  
 

DIMENSÃO 7: Eficiência  

TOTAL 

N % 

� Valeu a pena (mesmo com gastos em transportes...)   
0- Não se aplica 
1- Não valeu a pena 
2- Pouquíssimo 
3- Mais ou menos 
4- Muito 
5- Até demais 

02 
05 
05 
09 
50 
22 

2,2 
5,4 
5,4 
9,7 

53,8 
23,7 

TOTAL 93 100% 

Fonte: Pesquisa Direta 



 

           Os fatores avaliados na dimensão Eficácia foram: Uso de equipamentos 

de Proteção individual (EPI’S) pelos Dentistas, tendo como resultado (93,5%) 

citando que estes equipamentos “sempre” eram usados por este profissional 

durante os atendimentos. A maioria dos usuários afirma que os Dentistas 

fazem uso das medidas de biossegurança. 

             No item Desconforto durante a extração/exodontia, (51,6%) dos 

indivíduos declararam “não ter sentido nada”. Um percentual relativamente 

elevado (40,9%) afirmou não ter realizado este tipo de procedimento ao utilizar 

o serviço de saúde. Este fato vem demonstrar uma mudança na prática 

odontológica, anteriormente tão “intervencionista”, no sentido da não 

conservação/preservação do elemento dental, este é um fato positivo que pode 

indicar a conscientização do Profissional (Dentista) em fazer a extração 

dentária apenas quando realmente indicado ou exclusivamente quando 

necessário. Mas, não apenas do profissional em informar a necessidade de 

conservação/manutenção do elemento dentário, como também do usuário em 

tentar recuperá-lo. Ainda pode ser um reflexo da referência alcançada para 

outros serviços de maior complexidade, a exemplo da endodontia, que 

preserva por mais tempo o elemento dental, sendo considerada uma outra 

opção/alternativa de tratamento conservador. 

         O grau de desconforto sentido nos demais tratamentos (restaurações, 

raspagens”...) foi verificado como “senti muito pouco desconforto” ou” não senti 

nada” em (49,5%) dos usuários. Foi investigado também se depois de realizada 

alguma restauração, se esta veio a ficar alta ou arranhando e (41,9%) 

afirmaram “não sentiu nada”. Quanto ao fato do Dentista ensinar a prevenir 

doenças bucais o percentual de respostas afirmativas “sempre”, “quase 

sempre” e” às vezes” foi de (88,1%), porém atenção deve ser dada a um 

percentual de (10,8%) que foi encontrado em relação aos profissionais que 

“nunca” ou “raramente” fazem referência durante a consulta (horário de 

atendimento) sobre a temática prevenção de doenças bucais. 

 

 

 

 



Tabela 13 – Distribuição da freqüência de respostas dos pesquisados, que utilizaram, a menos 
de um (01) ano, os serviços odontológicos do PSF, segundo a Eficácia do tratamento destes 
serviços. Olinda/PE – 2008.  
 

DIMENSÃO 8: Eficácia  

TOTAL 

N % 

� Uso de Equipamentos de proteção individuais (EPI’s) 
pelo dentista 

  

0- Não se aplica 
1- Quase sempre 
2- Sempre 

02 
04 
87 

2,2 
4,3 

93,5 
TOTAL 93 100% 
� Desconforto durante extração   
0- Não se aplica 
1- Senti total desconforto  
2- Senti muito desconforto 
3- Senti desconforto 
4- Senti muito pouco desconforto 
5- Não senti nada 

38 
03 
01 
01 
02 
48 

40,9 
3,2 
1,1 
1,1 
2,2 

51,6 
TOTAL 93 100% 
� Desconforto durante restauração e/ou raspagem   
0- Não se aplica 
1- Senti total desconforto  
2- Senti muito desconforto 
3- Senti desconforto 
4- Senti muito pouco desconforto 
5- Não senti nada 

41 
01 
02 
03 
04 
42 

44,1 
1,1 
2,2 
3,2 
4,3 

45,2 
TOTAL 93 100% 
� Após restauração sentiu desconforto   
0- Não se aplica 
1- Senti total desconforto  
2- Senti desconforto 
3- Senti muito pouco desconforto 
4- Não senti nada 

50 
01 
02 
01 
39 

53,8 
1,1 
2,2 
1,1 

41,9 
TOTAL 93 100% 
� Dentista ensina prevenir doenças bucais   
0- Não se aplica 
1- Nunca  
2- Raramente 
3- Às vezes 
4- Quase sempre 
5- Sempre 

01 
08 
02 
04 
03 
75 

1,1 
8,6 
2,2 
4,3 
3,2 

80,6 
TOTAL 93 100% 

Fonte: Pesquisa Direta 

 

 

         Em relação à dimensão Equidade, os usuários afirmaram que suas 

necessidades de Saúde Bucal são “igualmente atendidas” em (51,3%) dos 

entrevistados, apenas (2,2%) dos indivíduos afirmaram “não são atendidas” de 

forma igualitária. Um percentual elevado (51,3%) disse ser “diferentemente 

atendidas”. 

 

 

 

 



Tabela 14 – Distribuição da freqüência de respostas dos pesquisados, que utilizaram, a menos 
de um (01) ano, os serviços odontológicos do PSF, segundo a Eqüidade do tratamento destes 
serviços. Olinda/PE – 2008.  
 

DIMENSÃO 9: Eqüidade  

TOTAL 

N % 

� Eqüidade do Atendimento (necessidades de saúde bucal 
igualmente atendida) 

  

0- Não se aplica 
1- Não são atendidas  
2- Diferentemente atendidas 
3- Não me lembro 
4- Parcialmente atendidas 
5- Igualmente atendidas 

02 
02 
27 
02 
03 
57 

2,2 
2,2 

29,0 
2,2 
3,2 

51,3 
TOTAL 93 100% 

Fonte: Pesquisa Direta 

 

           Na dimensão Aceitabilidade investigou-se o fato do profissional explicar 

ao usuário qual o tratamento mais adequado e mais correto a ser indicado em 

seu tratamento ou procedimento. O profissional busca saber a opinião do 

usuário quanto ao melhor horário para a realização do seu tratamento 

(conveniência do indivíduo), assim, esta dimensão busca avaliar a 

aceitabilidade do usuário quanto ao tratamento indicado, se ele participa/opina 

durante a realização dos procedimentos e como se dá esta interação com o 

profissional. Foi verificado que (80,6%) dos indivíduos afirmaram que o 

profissional “sempre explica tudo” e “na maioria das vezes explica”. Mas, no 

que diz respeito à opinião do horário, (69,9%) disse “nunca” tem sua opinião 

consultada sobre o melhor horário ou conveniência para o atendimento.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 15 – Distribuição da freqüência de respostas dos pesquisados, que utilizaram, a menos 
de um (01) ano,os serviços odontológicos da PSF,segundo a aceitabilidade destes serviços. 
Olinda/PE – 2008.  
 

DIMENSÃO 6: Aceitabilidade 

TOTAL 

N % 

� Explicação sobre tratamento mais adequado   
1- Nunca me explica nada 
2- Raras vezes me explica 
3- Não me lembro 
4- Na maioria das vezes me explica 
5- Sempre me explica tudo 

13 
2 
3 
8 

67 
 

                     14,0 
                       2,2 
                       3,2 
                       8,6 
                      72,0  
           

 
TOTAL 93 100% 
� Profissional pede opinião sobre melhor horário   
0- Não se aplica 
1- Nunca pede minha opinião 
2- Raras vezes pede minha opinião 
3- Não me lembro 
4- Na maioria das vezes pede minha opinião 
5- Sempre pede minha opinião 

1 
65 
4 
1 
8 

14 

1,1 
69,9 
4,3 
1,1 
8,6 

15,1 
 

TOTAL 93 100% 

Fonte: Pesquisa Direta 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Fase analítica  

 

5.2.1 Associação Bi-variada entre as variáveis sócio-econômico-demográficas, 

percepção de saúde bucal e dor com acesso aos serviços de saúde bucal. 

 

 O modelo de estudo proposto e a ser testado mostrou que as variáveis 

“idade”- categorizada pela mediana, que se refere à predisposição dos 

indivíduos utilizarem os serviços e “casa/tipo de moradia”, que se enquadra na 

variável de facilitação/capacidade, apresentaram associação estatisticamente 

significante com o acesso obtido aos serviços públicos (PSF) de saúde bucal. 

           O percentual, segundo a faixa etária, do acesso aos serviços de saúde 

bucal foi maior nos indivíduos com idade menor ou igual a 37 anos (23,2%) 

comparados aos indivíduos com idade maior que 37 anos ( 14,4%). No que se 

refere a posse de moradia os indivíduos que moram em casas “emprestadas” 

respondem por (50%)  dos indivíduos que tiveram acesso aos serviços de 

saúde bucal,  quando comparados aos indivíduos que moram de aluguel  (17,9 

%).  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Tabela 16 – Freqüência, percentual e valor de p das variáveis independentes (sexo,estado 
marital,idade categorizada pela mediana, renda do respondente categorizada,renda familiar 
categorizada,casa tipo de moradia ) em relação ao Acesso obtido aos Serviços Odontológicos 
no PSF. Olinda/PE – 2008. 
 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

 

ACESSO  

� Sexo SIM  
 

NÃO 
 

TOTAL X2 

n 
 

% 
 

n 
 

% n % 
X²            

p value 
 1- Masculino  
 2- Feminino 

17 
76 

15,9 
19,7 

90 
309 

84,1 
80,3 

107 
385 

100 
100 

0,811 
0,368 

TOTAL 93 18,9 399 81,1 492 (100)  
� Estado Marital       

1- Solteiro 
2- Casado 
3- Divorciado 
4- Viúvo 

28 
56 
4 
5 

18,5 
19,7 
20,0 
13,5 

         123 
         228 
         16 
         32 

81,5 
80,3 
80,0 
86,5 

151 
284 
20 
37 

100 
100 
100 
100 

0,853 
0,837 

TOTAL 93 18,5 399 81,1 492 (100)  
� Idade categorizada pela 

mediana 
 

 
  

 
  

 
 

 1- Idade menor ou igual a 37 anos 
 2- Idade maior que 37 anos 

59 
34 

23,2 
14,4 

195 
204 

76,8 
85,7 

254 
238 

100 
100 

6,410 
<0,011* 

TOTAL 93 19,5 399 80,5 492 (100)  
� Renda do respondente 

categorizada 
      

1-Menos de 1 SM 
2-1 SM 
3-2 a 4 SM 
4-5 ou mais SM 

65 
20 
7 
1 
 

21,7 
12,7 
22,6 
25,0 

235 
137 
24 
3 

        78,3 
        87,3  
        77,4 
        75,0 

300 
157 
31 
4 

100 
100 
100 
100 

5,757 
0,124 

TOTAL 93 18,9 399 81,1 492 (100)  
� Renda familiar categorizada       
 1-Menos de 1 SM 
 2-1 SM 
 3-2 a 4 SM 
 4- 5 ou mais SM 

24 
40 
23 
6 

28,2 
16,7 
19,7 
12,0 

 

61 
200 
94 
44 

71,8 
83,3 
80,3 
88,0 

 
 

85 
240 
117 
50 

100 
100 
100 
100 

7,210 
0,65 

 

TOTAL 93 18,9 399 81,1 492 (100)  
� Casa/ tipo de moradia 

categorizada 
      

1-Alugada  
2- Emprestada 
3-Cedida 
4-Invadida 
5-Própria/financiada 

12 
6 
7 

14 
54 

17,9 
50,0 
33,3 
28,0 
15,8 

55 
6 

14 
36 
288 

 
 

 

82,1 
50,0 
66,7 
72,0 
84,2 

67 
12 
21 
50 
342 

100 
100 
100 
100 
100 

 
 
 
 

15.32 
0,004* 

TOTAL 93 18,9 399 81,1 492 (100)  
� Escolaridade categorizada       
1-Analfabeto/ Não sabe ler ou 
escrever 
2-1 grau completo 
3-2 grau completo 
4-Universitário ou pós-graduação 

53 
17 
23 
0 

18,3 
16,8 
23,2 

0 
 
 

237 
84 
76 
2 

81,7 
83,2 
76,8 
100 

290 
101 
99 
2 

100 
100 
100 
100 

2,034 
0,565 

TOTAL 93 18,9 399 81,1 492 (100)  

 
<0,05 = significante (variável significativamente associada) 
Fonte: Pesquisa Direta 
 
 
 
 
 
 



           A avaliação do fator autopercepção da saúde bucal, ou seja, o quanto o 
indivíduo percebe a saúde de seus dentes e de sua boca como saudável ou 
não, a dor nos últimos seis (06) meses mostrou-se associada ao acesso aos 
serviços odontológicos.  Um percentual de (33,7%) dos indivíduos que 
responderam “sim” (dor nos últimos seis meses) tiveram acesso aos serviços 
de saúde bucal.  

 
Tabela 17 – Freqüência, percentual e valor de p das variáveis independentes ( Saúde dos 
dentes e da boca, satisfação com as aparências dos dentes , dor  na vida categorizada, dor 
dente nos 6 meses categorizada) em relação ao Acesso obtido aos Serviços odontológicos no 
PSF. Olinda/PE – 2008. 
 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

 

ACESSO  

� Saúde dos dentes e da boca SIM  
 

NÃO 
 

TOTAL X2 

n 
 

% 
 

n 
 

% n % 
X²            

p value 
1-Excelente 
2-Muito boa 
3-Boa 
4-Mais ou menos 
5-Ruim 

6 
4 

23 
32 
28 

20,0 
36,4 
17,0 
17,0 
21,9 

24 
7 

112 
156 
100 

        80,0 
        63,6 
        83,0 
        83,0 
        78,1 
      
    

30 
11 
135 
188 
128 

100 
100 
100 
100 
100 

3,690 
0,450 

TOTAL 93 18,9 399 81,1 492 (100)  
� Satisfação com a aparência 

dos dentes 
      

1-Muito satisfeito 
2-Satisfeito 
3-Aceitável 
4-Insatisfeito 

6 
26 
12 
49 
 

22,2 
18,4 
13,8 
20,7 

 

21 
115 
75 
188 

77,8 
81,6 
86,2 
79,3 

 
 

27 
141 
87 
237 

100 
100 
100 
100 

2,181 
0,536 

 

TOTAL 93 18,9 399 81,1 492 (100)  
� Dor vida Categorizada       
1-Sim 
2-Não  

86 
7 
 

19,3 
14,9 

359 
40 

80,7 
85,1 

445 
47 

100 
100 

0,545 
0,460 

TOTAL 93 18,9 399 81,1 492 (100)  
� Dor de dente nos 6 meses 

categorizada 
      

1-Sim 
2- Não 

29 
57 

33,7 
16,0 

 
 

57 
299 

66,7 
84,0 

86 
356 

100 
 

100 

13,86 
<0,000* 

TOTAL                                               93                  18,9 399 81,1 492  (100)  

 
<0,05 = significante (variável significativamente associada) 
Fonte: Pesquisa Direta 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ressalta-se que as variáveis independentes: “Distrito Sanitário” ao qual 

o indivíduo reside que é uma variável que demonstra a característica 

demográfica e as que se referem às características contextuais das unidades 

de saúde que são  “tempo de implantação do PSF” e  “relação do número de 

equipes de saúde bucal /saúde da família”,   apresentaram associação positiva 

e estatisticamente significante com acesso obtido aos  serviços odontológicos 

no PSF. 

Os indivíduos que residiam no Distrito Sanitário II tiveram um percentual 

de acesso aos serviços de saúde bucal superior (22,7%) em relação aos que 

moravam no Distrito Sanitário I (15,1%). No que se refere as características 

contextuais das unidades de saúde da família, as unidades com tempo de 

implantação superior a cinco anos, tiveram um percentual de (23,0%) em 

relação as unidades com menos de cinco anos de implantação (14,9 %). 

Quanto a relação do número de equipes, as unidades com uma (1) equipe de 

saúde bucal para uma (1) equipe de saúde da família apresentaram um taxa de 

(23,0%) comparadas as unidades com a relação 1 ESB para 2 ESF (14,9%). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 18 – Freqüência, percentual e valor de p das variáveis independentes ( Nome do 
PSF,tempo de implantação do PSF, relação número de equipes) em relação ao Acesso obtido 
aos Serviços odontológicos no PSF. Olinda/PE – 2008. 
 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

 

ACESSO  

� Nome do PSF SIM  
 

NÃO 
 

TOTAL X2 

n 
 

% 
 

n 
 % n % 

X²            
p value 

1- Amaro Branco 
2-Jardim Fragoso 
3-Alto da Conquista 
4-Jardim Brasil V 

22 
34 
25 
12 

18,5 
27,4 
19,7 
9,8 

97 
90 
102 
110 

        81,5 
        72,6  
        80,3 
        90,2 

119 
124 
127 
122 

100 
100 
100 
100 

12,47 
0,006 

TOTAL 93 18,9 399 81,1 492 (100)  
� Tempo de implantação do 

PSF 
      

1- Menor que 5 anos 
2-Maior que 5 anos  

49 
44 

16,0 
23,8 

258 
141 

84,0 
76,2 

 
 

307 
185 

100 
100 

 

7,084 
0,008 

 

TOTAL 93 18,9 399 81,1 492 (100)  
� Relação número de equipes       
1- uma de SB para uma de SF 
2- uma de SB para duas de SF 

56 
37 

23,0 
14,9 

 

187 
212 

77,0 
85,1 

243 
249 

100 
100 

5,376 
0,020 

TOTAL 93 18,9 399 81,1 492 (100)  
� Distrito Sanitário       
1- Distrito Sanitário I 
2- Distrito Sanitário II 

37 
56 

15,1 
22,7 

 

208 
191 

 

84,9 
77,3 

245 
247 

100 
100 

4,598 
0,032 

TOTAL 93 18,9 399 81,1 492 (100)  

<0,05 = significante (variável significativamente associada) 
Fonte: Pesquisa Direta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 DISCUSSÃO 

 

Os dados do presente estudo demonstraram que o acesso está 

associado a varáveis sócio-demográficas; e as necessidades percebidas de 

saúde bucal da população estudada.  

 Pôde-se observar que os mais novos possuem maior acesso aos 

serviços de saúde bucal no PSF. A idade tem sido associada ao acesso a 

serviços de saúde em diversos estudos (EDDIE, DAVIES, 1985; MATOS et al, 

2001; BARROS e BERTOLDI, 2002; ROCHA, 2006), reforçando a teoria de 

que, com o avançar da idade ocorre uma redução do acesso dessas pessoas 

aos serviços. 

 Em relação a este estudo esta afirmativa coincide com os resultados 

encontrados, onde o percentual de acesso foi maior para a população com 

idade entre 18 e 37 anos (23,2%), comparados aos indivíduos maiores que 37 

anos (14,4%). 

    Para Barros e Bertoldi (2002) este quadro pode ser justificado pela 

diferença no financiamento do atendimento, pois, enquanto nos grupos mais 

favorecidos uma idade maior propicia mais recurso para pagamento do 

atendimento, no grupo mais pobre esse avanço da idade acaba por reduzir a 

oportunidade de acesso ao sistema público. Fazendo com que esta variável, ou 

seja, a idade, seja um importante fator de confusão entre a relação acesso aos 

serviços de saúde bucal e renda. 

 Existem poucas informações acerca do uso de serviços odontológicos 

por parte da população brasileira. Conforme dados da Pesquisa Nacional por 

Amostragem de Domicílios (IBGE, 2000), as maiores proporções de pessoas 

desassistidas estão entre as crianças menores de quatro anos (85,6%), os 

homens (20,5%) e a população residente em áreas rurais (32,0%), fator de 

confusão entre a relação acesso aos serviços de saúde bucal e renda. Pinto 

(1993) refere que utilização dos serviços odontológicos tem maior freqüência 

entre os mais jovens e tende a diminuir com a idade. 

Nos estudos de acesso aos serviços de Saúde Geral, (PINHEIRO e 

TRAVASSOS, 1999; TRAVASSOS et al, 2000; PINHEIRO et al, 2002; 

CASTRO, TRAVASSOS, CARVALHO, 2002; MENDOZA-SASSI, BERIA, 



BARROS, 2003; CASTRO ,TRAVASSOS, CARVALHO, 2002) as variáveis de 

predisposição, facilitação/capacidade e necessidade contribuíram para explicar 

o acesso aos serviços de saúde bucal no presente estudo. As variáveis de 

predisposição compreendem aquelas que descrevem a propensão dos 

indivíduos utilizarem os serviços (idade, sexo, estado civil/ estado marital, 

escolaridade), as de facilitação/ capacidade referem-se aos meios com que os 

indivíduos contam para utilizar os serviços (renda do respondente, renda 

familiar, existência de plano de saúde, acesso a fonte a regular de cuidado) e 

as de necessidade referem-se ao nível de enfermidade, que são uma das 

principais causas imediatas da utilização e busca pelos serviços (percepção do 

indivíduo em relação a sua condição de saúde). 

         Com relação aos fatores socioeconômicos, a posse da moradia esteve 

associada ao acesso. Nas últimas décadas, a condição social tem sido 

enfatizada como importante determinante da saúde bucal (WEYNE et al, 1999). 

              Faz-se essencial, ao tratar o acesso aos serviços de saúde, focar nas 

iniqüidades sociais em saúde. Segundo Margareth Whitehead (1992), as 

iniqüidades em saúde entre os grupos de indivíduos, ou seja, as desigualdades 

de saúde, que além de sistemáticas e relevantes, são também evitáveis, 

injustas e desnecessárias. São um dos traços mais marcantes da saúde do 

Brasil. Torna-se fundamental que as políticas de saúde se consolidem como 

políticas voltadas a atender ao interesse público e a promoção da equidade 

(WHO, 2006).  

              Ainda não se pode deixar de considerar o fato de que os serviços 

privados ainda respondem por boa parcela do acesso aos serviços de Saúde 

bucal, como encontrados também em outros inquéritos populacionais, a 

exemplo das PNADS (1998, 2003), do SB BRASIL (2003), o estudo de Matos 

et al. (2001) e o de Barros e Bertoldi (2002). 

No Brasil, os estudos de acesso aos serviços de saúde geral têm 

mostrado a existência de iniqüidades, apesar dos caminhos já percorridos com 

a consolidação do SUS. Costa e Facchine (1997), em Pelotas, no Sul do Brasil, 

encontraram que as classes sociais mais baixas têm 25% menos de chances 

de consultar (RR 0,74; IC 95%: 0,69-0,84). No estudo de Pinheiro e Travassos 

(1999), no Rio de Janeiro, encontraram que o ingresso familiar per capita se 



associou positivamente com a utilização dos serviços de saúde na população 

de 60 anos ou mais.  

No estudo de Rocha e Goes (2006) foi verificada forte associação entre 

“Renda do respondente” e “Renda Familiar”, sendo confirmada em vários 

outros estudos (MATOS et al, 2001; GILBERT et al, 1997; SWANK et al, 1986)

 A variável de necessidade “dor de dente nos últimos seis meses” foi 

significante e está associada ao serviço de saúde bucal, demonstrando que 

aqueles que percebem melhor sua saúde e aqueles que têm grandes 

enfermidades têm melhor acesso aos serviços de saúde (MATOS et al, 2001; 

TENNSTEDT et al 1994; TRAVASSOS et al 2000; PINHEIRO, TRAVASSOS, 

1999; ROCHA, 2006).  

O presente estudo pretendeu, ainda, avaliar de forma exploratória o 

papel das variáveis contextuais, tais como: a relação das equipes de saúde 

bucal com a equipe de saúde da família e o tempo de implantação, 

demonstrando que existe um melhor acesso aos serviços de saúde bucal, 

quando esta relação se dá de um para um; e o tempo de implantação é maior 

que 05 anos, e estão localizadas no Distrito Sanitário II.  O Distrito Sanitário II 

em Olinda corresponde às áreas geográficas planas e de melhor infra-

estrutura. Donabedian (2003) distingue duas dimensões da acessibilidade: a 

sócio-organizacional e a geográfica e indica que essas dimensões se inter-

relacionam. 

Acessibilidade sócio-organizacional: inclui todas as características da 

oferta de serviços, exceto os aspectos geográficos, que obstruem ou 

aumentam a capacidade das pessoas no uso de serviços. Podendo assim 

sugerir que o fato dessas unidades estarem situadas em região geográfica 

mais privilegiada, favorecendo o acesso aos usuários aos serviços de saúde. 

Porém, esse fator isolado não é garantia de acesso (FEKETE,1985).  

Com base em Adami (1993), a proximidade geográfica entre a moradia 

do cliente e o serviço de saúde não se constitui no elemento central 

determinante de sua escolha. Este fator pode não significar garantia de 

atendimento, pois o acesso depende de outros fatores como, por exemplo, o 

acolhimento.   

Quanto ao fato das unidades de saúde estarem implantadas a mais de 

cinco (5) anos é importante ser levado em consideração uma melhor 



estruturação e organização dos serviços. Do ponto de vista funcional, Adami 

(1993) salienta aspectos levantados pela Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS) quanto à necessidade dos serviços serem oportunos, 

contínuos, atenderem à demanda real e serem capazes de assegurar o acesso 

a outros níveis hierárquicos do sistema. Diversos fatores são considerados 

obstáculos à utilização dos serviços, tais como: custo, localização, forma de 

organização, demora para obtenção do atendimento (FRENK, 1985, apud 

ADAMI, 1993).  

A relação de uma equipe de saúde bucal para uma de equipe de saúde 

da família ter tido associação positiva com o acesso, ratifica a necessidade de 

ampliação das equipes de saúde bucal proporcional às equipes de saúde da 

família nas unidades de saúde. As experiências descritas por Leite et al. (1999) 

e Franco et al. (1999), buscaram reorganizar os serviços. À medida que os 

serviços da rede básica se qualificam e aumentam numericamente, ampliam-se 

para a população as possibilidades reais de acesso.  

Segundo Fernandes (2002), conforme aumenta a razão de profissionais 

cadastrados no SUS em relação à população, aumenta a cobertura de 

primeiras consultas. Da mesma forma, conforme aumenta a razão de 

procedimentos coletivos, diminui à proporção de exodontias em relação ao total 

de procedimentos individuais. Conforme aumenta à razão de cirurgiões- 

dentistas cadastrados no SUS por habitante, aumenta a proporção de 

procedimentos coletivos executados. O número de profissionais cadastrados 

no SUS aumenta com a cobertura de consultas odontológicas e de 

procedimentos coletivos em crianças. Hipoteticamente a melhoria no acesso 

aos serviços odontológicos, assim como a promoção de saúde bucal estão 

ocorrendo com os profissionais contratados para o serviço público.  

A incorporação da Saúde Bucal na Estratégia do Programa de Saúde da 

Família têm sido avaliada com foco na implementação (BALDANI, 2005), onde 

são identificados obstáculos a serem transpostos, a exemplo das diversas 

modalidades possíveis de contratação do profissional para atuar no PSF 

(flexibilização das relações de trabalho, precarização do trabalho); recursos 

humanos (no que diz respeito à contratação/recrutamento, capacitação, 

motivação, supervisão e rotatividade dos profissional); financiamento da Saúde 

Bucal (falta de envolvimento de gestores estaduais e municipais com a real 



implementação da saúde bucal no PSF); dificuldades em entender a demanda 

da população adstrita às equipes (relação dentista - população adscrita maior 

no máximo recomendado pelo Ministério da Saúde na Portaria 1.444, bem 

como a relação equipe saúde bucal - equipe da saúde da família de 1:1 ainda 

não estabelecida) dificuldade decorrentes da formação profissional, entre 

outras, bem como as limitações de acesso (SZWARCWALD, 2006). 

        É importante a incorporação da saúde bucal no PSF pela relevância que 

as variáveis sócio-demográficas tiveram neste trabalho, ratificando que os 

grupos mais velhos, os que têm uma maior carga de enfermidade, tendem a 

utilizar menos os serviços de saúde, e a acessibilidade ao sistema de saúde 

não é favorável, é importante reforçar a consolidação de sistemas universais 

como o SUS. Em países com sistemas onde a acessibilidade é universal, como 

Inglaterra e Canadá, as pessoas de classes mais baixas têm melhor acesso 

aos serviços (MENDOZA-SASSI, BERIA, 2001; TRAVASSOS et al, 2000). 

          O PSF representou um esforço bem-sucedido de promoção da 

eqüidade, pois normalmente sua presença foi maior em regiões mais pobres e 

com população mais vulnerável. Seu melhor desempenho em contextos de 

maior iniqüidade social e de saúde reforçou o efeito do PSF na melhoria da 

atenção básica da saúde no país. Apesar das suas limitações, comuns aos 

modelos de Atenção Básica à Saúde, o PSF fez mais para quem mais precisou 

(FACCHINI et al, 2006).  

 Para ampliar o acesso da população às ações de Saúde Bucal e reduzir 

os indicadores de agravos em saúde bucal, as ESB deveriam atuar mais 

próximas da realidade. Identificando fatores de risco, famílias em situação de 

risco, priorizando demandas assistenciais e preventivas e levando ações de 

saúde bucal diretamente às comunidades (BRASIL, 2002). 

Os alcances e os limites desta proposta têm alimentado discussões, 

cujos argumentos visitam desde estatísticas oficiais sobre a expansão do 

número de equipes até a reflexão crítica sobre as práticas de saúde 

desenvolvidas no contexto das unidades de saúde da família (ALVES, 2005). 

            É importante ressaltar no estudo de Roncalli (2002), a crítica feita a 

respeito dos vários tipos de dados de acesso aos serviços de saúde bucal no 

Brasil, que em geral possuem "contaminações" e são medidos das mais 

diversas maneiras, desde a freqüência de consulta nos últimos doze meses à 



relação entre exames odontológicos na rede pública e a população de 

referência. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 CONCLUSÕES 

            O acesso aos serviços de saúde é fortemente influenciado pela 

condição social das pessoas. 

 

            O fator sócio-demográfico idade foi um dos principais preditores do 

acesso aos serviços de saúde bucal; 

 

            O serviço privado responde por boa parcela do acesso aos serviços de 

saúde bucal; 

 

            O estudo aponta um déficit claro de oferta de serviços odontológicos, 

comparados às necessidades da população. 
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