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UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PELA POPULAÇÃO DAS FAIXAS 
ETÁRIAS DE 15-19, 35-44 E 65-74 ANOS DA REGIÃO DO VALE/RS. Viviane Fornari Vidal, 
Claides Abegg (orient.) (UFRGS). 

Introdução: O conhecimento sobre o uso dos serviços de saúde por intermédio de levantamentos epidemiológicos é 
fundamental para o planejamento de ações de saúde. Estudos de base populacional, investigando a utilização dos 
serviços odontológicos são raros no Brasil. O objetivo desse estudo é caracterizar a população das faixas etárias de 
15-19, 35-44 e 65-74 anos, da região do Vale/RS, quanto à utilização dos serviços odontológicos. Metodologia: 
Estudo descritivo transversal de base populacional. Utilizou-se dados secundários fornecidos pela SES/RS. A 
amostra foi composta por 2951 indivíduos, 63, 5% mulheres e 36, 5 % homens. Destes, 30, 4% (897) possuem idade 
entre 15 e 19 anos, 51, 2% (1511) tem idade entre 35 e 44 anos, e 18, 4% (543) apresentam idade entre 65 e 74 anos. 
Os dados foram analisados com o programa SPSS para Windows. Resultados: Apenas 2, 5%, (73), dos sujeitos 
nunca tinham ido ao dentista. 71, 7% (2117) visitaram o dentista nos últimos dois anos. Na última consulta, 48, 2% 
(1423), tinham consultado o dentista do serviço público ou filantrópico. 31, 2% (920) tinham ido para uma consulta 
de rotina, manutenção. A grande maioria, 64, 1% (1893), considera que necessita de tratamento odontológico 
atualmente. Observou-se associação entre o tipo de serviço odontológico utilizado, o tempo da realização da última 
visita, o motivo da última consulta e a percepção de necessidade de tratamento, com idade, escolaridade e renda 
familiar. Conclusão: adolescentes com escolaridade e renda familiar alta são os que o procuram o dentista mais 
freqüentemente e, na grande maioria das vezes, para consultas de manutenção. O serviço público é mais procurado 
por adolescentes de renda baixa e com poucos anos de estudo. A faixa etária de 35-44 anos é a que mais percebe 
necessidade de tratamento. (Fapergs). 

272 


