
RESUMO 

 

 

 

Implantados nacionalmente desde 2006, os Centros de Especialidades Odontológicas 

(CEOs) ofertam serviços odontológicos públicos de nível secundário. Como todos os 

serviços de saúde, os CEOs devem ser frequentemente monitorados, avaliados e 

reordenados, objetivando a melhoria da atenção prestada. Uma das formas de se avaliar a 

qualidade dos serviços de saúde é a partir do grau de satisfação do usuário. O objetivo do 

presente estudo foi avaliar a satisfação dos usuários assistidos nos Centos de 

Especialidades Odontológicas (CEOs) da Macrorregião Sudeste de Minas Gerais, Brasil. 

Trata-se de um estudo de avaliação realizado por meio de inquérito, abrangendo 11 CEOs 

em oito municípios, com amostra composta por 256 pacientes atendidos nos CEOs no 

período de março de 2013 a julho de 2013. Para tanto, utilizou-se como instrumento de 

coleta de dados o Questionário de Avaliação da Qualidade dos Serviços de Saúde Bucal 

(QASSaB). Variáveis relativas aos indicadores municipais (extensão territorial, porte 

populacional, densidade demográfica, IDH, PIB e tipo de CEO), ao cumprimento da 

produção mínima de procedimentos, ao usuário (idade, sexo, nível socioeconômico), ao 

acesso, à referência de dor de origem dentária, à autopercepção de saúde e ao tempo de 

espera por tratamento foram descritas. Utilizou-se o software Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS), versão 15.0 para processamento dos dados. Foram encontradas 

avaliações positivas para todas as dimensões analisadas. Ao se avaliar as variáveis contidas 

no QASSaB (relação dentista-paciente, relação com outros profissionais, desconforto, 

obtenção de vaga, tempo de espera, equipamento, limpeza da recepção, limpeza dos 

banheiros, explicação do tratamento, aparência dos dentes, capacidade de mastigação) 

encontrou-se diferença significante (p < 0,05) entre os CEOs pesquisados. Um escore foi 

criado a partir da pontuação final obtida com a aplicação do QASSaB a fim de categorizar a 

satisfação do usuário. A análise final apresentou como resultados: Pouco Satisfeitos 

(10,2%), Satisfeitos (86,7%) e Muito Satisfeitos (3,1%). Após regressão linear múltipla, as 

variáveis independentes que se mostraram associadas à satisfação do usuário foram 

“autopercepção de saúde bucal” (p = 0,001) e “tempo de espera no consultório” (p < 

0,001). Conclui-se que a maioria dos usuários está satisfeita com o serviço prestado 

embora haja diferença na satisfação encontrada entre os CEOs. Acredita-se que variáveis 

não analisadas no presente estudo, incluindo infraestrutura, recursos humanos e gestão, 

podem ter tido influência na diferença encontrada entre os CEOs. Espera-se que os 

resultados encontrados nesse estudo possam ser úteis para a gestão e, num espectro 

maior, contribuir para práticas e políticas de saúde bucal. 


