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INTRODUÇÃO 
      A atenção primária em saúde (APS) - 

primeiro nível de organização da atenção no 

sistema de saúde - é oferecida em Porto Alegre 

nos modelos: Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), Unidade Básica Tradicional (UBS) e 

Serviço de Saúde Comunitária do Grupo 

Hospitalar Conceição (SSC-GHC). A APS 

possui quatro atributos essenciais e três 

atributos derivados, estando entre esses a 

Orientação Comunitária, que utiliza habilidades 

clínicas, epidemiológicas e pesquisas 

avaliativas de forma complementar com o fim 

de ajustar os programas para que atendam as 

necessidades específicas de saúde da 

população, possibilitando maior vínculo entre as 

equipes de saúde e as respectivas 

comunidades. 

OBJETIVO 
     Avaliar a qualidade dos serviços de saúde 

bucal prestados aos usuários da atenção 

básica, comparando a orientação comunitária 

nos três serviços de atenção primária de Porto 

Alegre na perspectiva dos usuários. 
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METODOLOGIA 
     Por meio de uma amostragem aleatória por 

conglomerados, se sorteou quinze unidades 

pertencentes aos três modelos de atenção primária. 

Entrevistadores treinados previamente realizaram a 

coleta de dados fazendo visitas aos domicílios 

selecionados e aplicando o questionário PCA Tool 

dirigido à Saúde Bucal. Foram realizadas no máximo 

30 entrevistas por Unidade de Saúde. Os resultados 

baseiam-se nos dados coletados de 417 questionários. 

RESULTADOS 
     Os resultados mostram que os usuários avaliaram 

positivamente o serviço de saúde comunitária do GHC, 

seguido da ESF e das UBS.   

CONCLUSÃO 
     De acordo com as questões referentes ao atributo 

de Orientação Comunitária, é possível perceber que há 

maior vínculo entre os usuários do GHC e esta equipe 

de saúde em comparação com os da ESF e os das 

UBS, visto que houve maior número de respostas 

favoráveis referentes à Orientação comunitária 

prestada por este tipo de serviço. 
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