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aRTIgO ORIgInaL    •    origiNal articlE

Correlação entre perfil sócio-sanitário e indicadores de 
produção odontológica

correlation between social-health profile and dental production indicators

Yuri Wanderley Cavalcanti1, renata de oliveira Cartaxo2, Edson Hilan gomes de lucena3, rosana leal 
do Prado4, Wilton Wilney Nascimento Padilha5

RESUMO objetivou-se analisar as relações entre o perfil sócio-sanitário e os indicadores 
de saúde bucal da população assistida em um distrito Sanitário (dS) de João Pessoa 
(PB). Foi realizado um estudo ecológico a partir dos indicadores da atenção Básica das 
Unidades de Saúde da Família (USF) do dS II. o teste de correlação de Pearson subsidiou 
a análise estatística. Não houve significância estatística (p>0,05) na associação entre os 
indicadores de produção odontológica e os perfis sócio-sanitários. Não foi encontrada 
diferença significante na atenção prestada em saúde bucal nas diferentes realidades 
sociodemográficas analisadas.

PALAVRAS-CHAVE: Sistemas de Informação; assistência odontológica; atenção Primária 
à Saúde.

ABSTRACT the objective was to examine the relationship between social-health profile and 

dental production indicators of the population assisted in a Health district (dS) from João 

Pessoa, Paraíba, Brazil. it was conducted an environmental study from the indicators for Primary 

care of the Family Health Units (USF) of dS ii. the Pearson’s correlation test subsidized statistical 

analysis. there was no statistical significance (p> 0.05) in the association between indicators of 

dental production and the dental-health social profiles. there was no difference in the service in 

oral health in different socio-demographic realities analyzed.

KEYWORDS: information Systems; dental care; Primary Health care.
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Introdução

Conhecer a realidade socioepidemiológica da popula-
ção com que se trabalha é um passo importante para o 
planejamento das ações em saúde. O geoprocessamento 
das informações ambientais e de saúde revela a estru-
tura social, econômica e ambiental, por meio de variá-
veis que indicam onde os riscos à saúde estão presentes 
(BARCELLOS; BASTOS, 1996).

Segundo Buss (2000), a saúde é produto de um 
amplo espectro de fatores relacionados com a quali-
dade de vida das coletividades, o que inclui padrões 
adequados de habitação, nutrição, saneamento, apoio 
social, cuidados de saúde e boas condições de trabalho 
e educação. Para o mesmo autor, a promoção da saúde 
representa uma estratégia promissora para enfrentar os 
múltiplos problemas de saúde que afetam as populações 
humanas.

Sob essa perspectiva, que traduz a saúde como 
um estado dinâmico e socialmente produzido (BUSS, 
2000), entende-se que, para promovê-la, é preciso efeti-
var políticas públicas que atuem sobre os determinantes 
do processo saúde-doença. Para tanto, é necessário rea-
lizar a avaliação e o planejamento das ações em saúde.

Com o Pacto da Atenção Básica, foram estabeleci-
dos indicadores de saúde, pactuados entre municípios, 
estados e Ministério da Saúde. Esses indicadores devem 
alimentar os Sistemas de Informação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e ampliar o processo de vigilância em 
saúde (BRASIL, 2006).

Durante o cadastramento familiar, os Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) preenchem a denomi-
nada ‘Ficha A’. Essa ficha contempla informações acer-
ca de enfermidades, agravos, escolaridade, condições de 
moradia e saneamento básico das famílias acompanha-
das (LEMOS; SOUZA; MENDES, 2006; BRASIL, 
2003). Portanto, traz informações sociais, sanitárias e 
epidemiológicas.

Utilizando dados do Sistema de Informação 
da Atenção Básica (SIAB), Lemos, Souza e Mendes 
(2006) identificaram o perfil socioambiental e epi-
demiológico da população idosa cadastrada em uma 
Unidade de Saúde da Família. Os mesmos autores 
ponderaram que o estudo do perfil da população as-
sistida é o melhor modo de se conhecer a população, 

além de melhorar a atuação na promoção, prevenção e 
reabilitação da saúde.

Os sistemas de informação, que tratam da vigilância 
ambiental, possibilitam o levantamento de informações 
a respeito de aspectos sociais, sanitários, epidemiológicos 
e ambientais das coletividades, sendo também possível 
identificar oferta de serviços de saúde. Constituem, en-
tão, um instrumento de avaliação do perfil da população 
e das ações de saúde que atuam sobre ela. 

Para a Odontologia, as informações referentes à 
produção na Atenção Básica são registradas no Boletim 
de Produção Ambulatorial (BPA), que é enviado ao 
Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA-SUS 
(RIO GRANDE DO SUL, 2007). O envio de infor-
mações ao banco de dados do SIA permite a visualiza-
ção das ações desenvolvidas, orientando a avaliação da 
organização da saúde bucal nos municípios (BARROS; 
CHAVES, 2003).

Segundo a Portaria 493, de 13 de março de 2006 
(BRASIL, 2006), os indicadores definidos para a Saúde 
Bucal são: cobertura de primeira consulta odontológica 
programática; cobertura da ação coletiva escovação den-
tal supervisionada; média de procedimentos odontoló-
gicos básicos individuais; proporção de procedimentos 
odontológicos especializados em relação às ações odon-
tológicas individuais.

Com a proposta de obter uma avaliação do perfil 
da atenção prestada em saúde bucal, a partir de indica-
dores sócio-sanitários, na cidade de João Pessoa (PB), 
esta pesquisa objetivou analisar as relações entre o per-
fil sócio-sanitário e os indicadores de saúde bucal da 
população assistida por um Distrito Sanitário (DS) da 
mesma cidade.

Especificamente, buscou-se identificar a relação 
entre as condições de saneamento básico e de mora-
dia da população com os indicadores de saúde bucal 
preconizados pelo Pacto da Atenção Básica de 2006 
(BRASIL, 2006).

Métodos

Utilizou-se uma abordagem indutiva, com procedimen-
to estatístico-comparativo e técnica de documentação 
indireta (LAKATOS; MARCONI, 2006). Os dados 
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trabalhados referem-se aos indicadores da Atenção 
Básica das Unidades de Saúde da Família (USF) do DS 
II, durante o primeiro semestre de 2008. A hipótese tes-
tada é de que as condições de saneamento básico e mo-
radia da população assistida podem interferir no modo 
como os serviços de saúde se organizam para ofertar a 
assistência em saúde bucal.

Para construção do perfil sócio-sanitário, foram 
coletados, do Sistema de Informação da Atenção Básica 
(SIAB), os dados: população de 7 a 14 anos na escola, 
tratamento da água no domicílio; fonte de abasteci-
mento de água; tipo de casa; destino do lixo; destino 
das fezes e urina; e energia elétrica. 

Os indicadores de Primeira Consulta Odontológica 
Programada (PCOP), Procedimento Odontológico 
Individual (POI) e Ação Coletiva Escovação 
Supervisionada (ACES) foram obtidos do SIA-SUS. Os 
dados foram analisados estatisticamente no programa 
GMC, versão 2002, aplicando-se o teste de correlação 
de Pearson.

Resultados

O DS II da cidade de João Pessoa é composto por 33 
USF. Desconsiderando-se as falhas de registro nos siste-
mas de informação, quanto à análise do perfil sócio-sa-
nitário, a maioria das USF pesquisadas (60,6%; n=20) 
encontra-se abaixo da média do DS II com relação ao 
perfil sócio-sanitário e à produção ambulatorial em 
Odontologia na Atenção Básica. Dessa forma, 39,4% 
(n=13) das USF apresentaram uma condição sócio-sa-
nitária acima da média do Distrito, assim como é visu-
alizado na Figura 1.

Quanto aos indicadores ACES, PCOP e POI, 
36,4% (n=12); 42,4% (n=14); e 45,4% (n=15) apre-
sentaram, respectivamente, valores acima da média do 
DS II (Figuras 2 e 3). Vale ressaltar que as USF que 
apresentaram valores acima da média do DS II com 
relação aos indicadores sócio-sanitários não apresenta-
ram, necessariamente, valores acima da média quanto à 
oferta de ações em Saúde Bucal.

Figura 1. Distribuição das Unidades de Saúde da Família (USF) do Distrito Sanitário (DS) II de João Pessoa (PB), segundo o 
somatório dos indicadores sócio-sanitários avaliados. As USF classificadas acima da média do DS II são indicadas com as 
setas (João Pessoa, 2008).

! Soma do índice sócio-sanitário das USF’s do DS II

Média do Distrito Sanitário II

índice sócio-sanitário da USF
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Indicador de saúde bucal (POI) e média do DS II

Figura 2. Distribuição das Unidades de Saúde da Família (USF) do Distrito Sanitário (DS) II de João Pessoa (PB), segundo o 
indicador Procedimento Odontológico Individual (POI). Dentre as USF do DS II, 15 foram classificadas como acima da média.

Figura 3. Distribuição das Unidades de Saúde da Família (USF) do Distrito Sanitário (DS) II de João Pessoa (PB), segundo os 
indicadores: Primeira Consulta Odontológica Programada (PCOP) e Ação Coletiva Escovação Supervisionada (ACES). Dentre 
as USF do DS II, 14 classificaram-se como acima da média para o indicador PCOP e 12 foram classificadas como acima da 
média para o indicador ACES.

Indicadores de saúde bucal (PCOP e ACES) e média do DS II
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Sendo assim, não houve correlação estatisticamen-
te significante (p>0,05) na associação entre os indicado-
res de produção odontológica e o perfil sócio-sanitário 
de cada USF do DS II.

Discussão 

Segundo Barcellos e Quitério (2006), um dos exemplos 
mais marcantes da interação entre saúde e ambiente é 
dado pelo saneamento. No que diz respeito à saúde bu-
cal coletiva, Moreira, Nico e Tomita (2007) afirmam 
que o estudo das condições de saúde bucal e seus de-
terminantes são passíveis de serem referenciados geo-
graficamente. Assim, torna-se válida a hipótese testada 
nesse estudo para a correlação entre indicadores de sa-
neamento básico e oferta de ações de saúde bucal. Neste 
estudo, porém, não foi encontrada correlação estatística 
entre as condições sócio-sanitárias e a oferta de serviços 
odontológicos.

O estudo de Fernandes e Peres (2005) demons-
trou que as regiões de piores condições socioeconômi-
cas apresentam também piores condições epidemioló-
gicas, altos índices de cárie e maior oferta de serviços 
odontológicos mutiladores. Assim, conforme exposto 
por Terreri e Garcia (2001, p. 31), ‘de certa forma, as 
famílias que vivem em condições de precariedade estão 
mais expostas ao risco de adoecer’. Segundo Souza e 
Roncalli (2007), os avanços no modelo assistencial em 
saúde bucal são visualizados em municípios com alto 
Índice de Desenvolvimento Humano e intersetorialida-
de de políticas públicas.

No entanto, de acordo com o estudo realiza-
do, os locais de piores condições sócio-sanitárias não 
apresentam, necessariamente, menor oferta de servi-
ços Odontológicos na Atenção Básica. Vale salientar 
que as ações de saúde bucal que participaram dessa 
análise correspondem a indicadores de acesso, pro-
cedimentos individuais e ações coletivas. Portanto, 
não retratam necessariamente o volume de ações 
curativas ou preventivas, mas compreendem infor-
mações de utilização dos serviços de saúde bucal pela 
população.

Levando-se em conta que os dados do SIA-SUS 
são relativos aos procedimentos realizados, limitando a 

análise à utilização dos serviços (BARROS; CHAVES, 
2003), sugere-se que existem outras razões para varia-
ção da oferta de ações e serviços em saúde bucal, uma 
vez que não foi encontrada correlação estatística entre 
o perfil sócio-sanitário e os indicadores de produção 
odontológica na Atenção Básica.

Segundo Moreira, Nico e Tomita (2007), para a 
oferta dos serviços de saúde, a organização de cada espa-
ço apresenta singularidades que permeiam a estrutura 
socioambiental e os recursos humanos que trabalham 
naquele local. Isso justifica o fato de encontrarmos dife-
rentes padrões de oferta de serviços em grupos de con-
texto sócio-sanitário distinto.

Entretanto, em todas as situações, há possibilida-
de de falhas no registro das ações de saúde nos sistemas 
de informação, com atenção aos casos de sobre-registro. 
Os estudos de Barros e Chaves (2003), Fernandes e 
Peres (2005), Terreri e Garcia (2001) e de Padilha et al. 
(2005) consideram a necessidade de comprovação da 
confiabilidade dos dados apresentados por sistemas de 
informações, a fim de evitar equívocos no processo de 
avaliação das ações de saúde bucal. Para este estudo, no 
entanto, foram feitas inferências a despeito das falhas 
no registro das informações.

A partir dos sistemas de informação da Atenção 
Básica, foi possível investigar a relação entre as condi-
ções sócio-sanitárias e os processos de oferta de serviços 
de saúde bucal à população. No entanto, como indica o 
estudo de Padilha et al. (2005), é necessário qualificar as 
estratégias de avaliação dos serviços de saúde bucal, de 
modo a permitir, além de análise quantitativa, uma ava-
liação longitudinal e qualitativa dos serviços de saúde. 
Assim, o planejamento das ações de saúde não será fru-
to apenas da avaliação da produção, mas possibilitará a 
intervenção em processos e a reorientação de práticas 
no serviço.

Conclusão

Nas condições deste estudo, não foi encontrada diferen-
ça na atenção prestada em saúde bucal entre as diferen-
tes realidades sociodemográficas analisadas. A maioria 
das USF estudadas apresentou comportamento abaixo 
da média de produção do DS II. 
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