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RESUMO

  Introdução: O alto índice de absenteísmo nos serviços de saúde do Brasil
dificulta a integralidade dos atendimentos. Por isso, a investigação dos
motivos que levam ao não comparecimento, assim como, dos fatores
envolvidos neste processo é necessária para oportunizar a resolutividade
da assistência em saúde. Objetivo: Investigar os fatores associados ao
absenteísmo na atenção de prótese dentária em um Centro de
Especialidades Odontológicas (CEO) no município de Recife-PE. Método:
Estudo transversal, quantitativo e analítico, desenvolvido com dados
secundários. Os dados foram extraídos do Sistema Nacional de Regulação
(SISREG) e de prontuários de atendimentos. Foram coletadas variáveis
referentes aos usuários (idade e sexo), ao serviço de origem (Distrito
Sanitário, tipo de Unidade Encaminhadora), às datas das solicitações (de
encaminhamento e da consulta), ao absenteísmo (faltas de primeira vez e
faltas de retorno) e ao atendimento (tratamento concluídos e profissionais
da especialidade). As análises estatísticas realizadas foram do tipo
descritiva e analítica inferencial, pelas quais foram testadas as diferenças
entre as proporções com o qui-quadrado de Pearson, com um nível de
significância de 5%. Resultados: As variáveis: unidade encaminhadora
(p=0,049) tempo solicitação ao atendimento (p=0,00), tempo de
solicitação a entrega da prótese (p=0,00) e profissionais (p=0,00)
apresentaram relação com o absenteísmo na especialidade. Conclusão: O
estudo traz uma perspectiva diferente sobre o absenteísmo na atenção
secundária em saúde bucal, no que se refere à prótese dentária. Entender
quais os fatores foram relacionados a esse problema é uma etapa
importante para superá-lo.    
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