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Resumo: O Projeto de Extensão “Estruturação do Setor de Triagem para as Clínicas Odontológicas da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)” (número de identificação 11800.16.00481.03) foi concebido 

para estruturar o Setor de Triagem do curso de Odontologia da UEPG, implementando uma “porta de entrada” 

organizada e articulada, com correta acolhida e encaminhamento dos pacientes, a fim de minimizar as 

consequências da ausência de mecanismos institucionais que facilitem o acompanhamento do paciente durante o 

tratamento odontológico completo, já que muitos pacientes iniciam, mas não finalizam seus tratamentos, ficando 

sem monitoração da condição de saúde bucal. Para que os objetivos deste Projeto se cumpram, um dos primeiros 

passos é desenvolver um controle efetivo do registro de pacientes e estabelecer um fluxo de encaminhamentos 

internos para que os pacientes possam mover-se dentro das disciplinas clínicas do curso, tendo seu histórico 

odontológico preservado. Neste contexto, a partir de uma parceria com a empresa RH Software, foi possível 

estabelecer o cadastramento eletrônico como uma primeira via de informatização do processo de atendimentos. 

Esse trabalho busca relatar a experiência com a utilização do Sistema Dental Office instalado na Recepção 

Odontológica da UEPG, utilizado pelos alunos da graduação e pós-graduação que fazem parte do Projeto de 

Extensão. 

Palavras-chave: Triagem. Odontologia. Informática em Saúde Pública. Relações Comunidade-Instituição. 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO: Estruturação do Setor de Triagem para as 

Clínicas Odontológicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 

PROJETOS VINCULADOS: Não há projetos vinculados a este projeto de extensão. 

PÚBLICO-ALVO: As ações são destinadas a modificar a realidade de pacientes, alunos, 

corpo de colaboradores (funcionários das clínicas e do setor administrativo – Colegiado e 

Departamento) e de professores do Departamento de Odontologia da UEPG. 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS: O município atingido pelas ações extensionistas deste projeto 

é Ponta Grossa (PR). 

LOCAL DE EXECUÇÃO: As ações deste projeto são executadas no Bloco M do Campus 

Uvaranas da UEPG. 

JUSTIFICATIVA 

A existência de uma base de dados para registro de informações básicas de 

pacientes atendidos em uma determinada instituição que oferta serviços de saúde atualmente é 

um conceito comum, e facilmente atrelada à uma base computadorizada. No entanto, nem 

sempre é a realidade das instituições de saúde (GUIMARÃES; MELLO, 2017). 

No contexto das Instituições de Ensino Superior (IES) que ofertam serviços de 

saúde para a população, como nos cursos de Odontologia, a realidade pode ser bastante 

antiquada, mesmo em pleno século XXI, em que a presença da tecnologia nos registros de 

prontuários eletrônicos é rara. Muitas barreiras se apresentam neste contexto, como os custos 

elevados, e a necessidade de intervenções políticas, principalmente para troca de dados entre 

entidades, e para estimular a melhoria na qualidade do uso dessas tecnologias de registro 

(MILLER; SIM, 2004). Também se apontam como barreiras a falta de espaço físico e 

equipamentos mínimos, de funcionários qualificados para o exercício das funções envolvendo 

informática, de estabelecimento de fluxos para o registro eletrônico dos dados dos pacientes, e 

até mesmo a falta de sinergia entre profissionais de tecnologia de informação e profissionais 

da saúde (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS) / BRASIL, 2019). 

 Apesar disto, existe uma tendência contínua de se implantar e melhorar em 

qualidade os registros eletrônicos de pacientes, a fim de beneficiar a dinâmica do atendimento 

ambulatorial (MILLER; SIM, 2004). Isso porque o uso da tecnologia de informação está 

atrelado ao nosso cotidiano em saúde, e facilita várias ações, como a tomada de decisões 

profissionais, a troca de informações e experiências entre os profissionais, com consequente 

melhoria da qualificação da assistência e da eficácia das instituições de saúde (PINTO, 2006; 

WHO; ITU, 2012). A sistematização de informações em saúde, como o cadastramento de 

pacientes e obtenção/manutenção de prontuários eletrônicos de pacientes (PINTO, 2006), 

aprimora o atendimento odontológico, pois facilita o gerenciamento, precisão, controle de 

estatísticas, e agilidade no acesso e no movimento de informações, como perfis, diagnósticos 
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e tratamentos de pacientes, ou em situações de perícias, atos judiciais ou localização de 

pacientes (MARTINS; LIMA, 2014; PINOCHET, 2011; SANTOS; CARVALHO, 2014). 

O uso de sistemas em nuvem é um método ecologicamente correto pois, além de 

poupar espaço, reduz o consumo de impressos. Além disso, se mostra eficaz pelo controle 

online, evitando que registros importantes se percam com o tempo, e facilitando o acesso 

quando e onde for necessário (MARTINS; LIMA, 2014). Buscando atender às necessidades 

dos profissionais, o Software Dental Office apresenta-se como um sistema de gerenciamento 

para clínicas e para consultórios que organiza, controla e facilita o cadastramento via online, 

tornando-se uma opção viável se adequadamente ajustado para uso em instituições públicas 

que ofertam serviços de saúde, como seria o caso dos cursos de graduação em Odontologia 

(RH SOFTWARE SOCIEDADE LIMITADA, 2019). 

OBJETIVOS 

Esse trabalho busca relatar a experiência com a utilização do Sistema Dental Office 

instalado na recepção odontológica da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e 

utilizado pelos alunos da graduação e pós-graduação que fazem parte do projeto de extensão 

“Estruturação do Setor de Triagem para as Clínicas Odontológicas da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa (UEPG)”, número de identificação 11800.16.00481.03. 

METODOLOGIA 

A recepção odontológica da UEPG está em atividade desde o segundo semestre de 

2016. As funções de atendimento à população são realizadas pelos alunos do curso de 

Odontologia da instituição que fazem parte do projeto “Estruturação do Setor de Triagem para 

as Clínicas Odontológicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)”, apelidado 

pelos alunos como “Projeto Triagem Odontológica”. A função primordial da recepção é 

orientar pacientes que chegam em busca de informações sobre o atendimento odontológico.  

Os objetivos finais do projeto de extensão incluem a reformulação do processo de 

triagem odontológica da UEPG, bem como a atualização do atual formato de cadastro e de 

registro de dados em prontuários, buscando uma informatização completa. Contudo, esta 

realidade “tecnológica” sempre esteve distante da modus operandi do curso. 

Ao partir de uma situação na qual era ausente a existência de qualquer sistema de 

cadastro e/ou encaminhamento de pacientes, o início das atividades na recepção permitiu que 
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um ambiente, até então meramente prestador de informações, pudesse concentrar o 

cadastramento inicial de pacientes.  

Inicialmente, os cadastros eram feitos em planilhas no Excel, priorizando dados 

essenciais para contato com o paciente, como nome completo, filiação, documento de 

identidade, telefones, e queixa odontológica principal. Logo criou-se um banco de dados de 

pacientes a serem triados e/ou encaminhados para atendimentos nas diversas clínicas da 

graduação. O Excel foi adotado devido à facilidade de se manusear, rapidez quando 

comparado com o uso de papéis, e também porque o Projeto Triagem ainda não possuía 

nenhuma software de gerenciamento. As desvantagens da utilização do Excel estavam na 

perda de dados com relativa facilidade, devido a alguns cadastros serem feitos, porém não 

salvos. Isso prejudicava principalmente o paciente, o qual aguardava agendamento e não tinha 

retorno. Além disso, a grande quantidade de informações salvas tornava o computador lento, 

dificultando sua operacionalização.  

    Devido às falhas e limitações encontradas no Excel, tornou-se imprescindível a 

busca por alternativas mais eficazes, e que pudessem abrir portas aos novos passos de 

mudança almejados pelo projeto de extensão. Buscou-se, então, por parcerias que pudessem 

prestar auxílio e suporte técnico na área de tecnologia de informação. E firmou-se cooperação 

com a empresa RH Software, a qual tem interesse de cunho comercial, porém sem fim 

lucrativo direto, ou seja, sua finalidade é divulgar os seus produtos entre os acadêmicos e 

futuros cirurgiões-dentistas consumidores em potencial dos Softwares da empresa. Essa 

parceria permite que a Recepção de Odontologia tenha um melhor gerenciamento ao cadastrar 

dados de pacientes. 

O RH Software disponibilizou acesso à plataforma digital do tipo nuvem 

denominada Dental Office, programa odontológico voltado para o gerenciamento de clínicas e 

consultórios. Esta empresa já tinha experiência cursos de graduação em Odontologia em 

outras IES, o que facilitou o processo de suporte, treinamento e implantação inicial da nuvem. 

Com o Dental Office, o cadastramento na Recepção usando o sistema de nuvem 

dificulta que dados importantes dos pacientes e relatórios se percam. Esse sistema permite o 

cadastro online de pacientes pelo próprio site do Dental Office, não ocupando espaço digital 

no computador e possibilitando maior eficiência do mesmo.  

RESULTADOS 
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O Projeto Triagem foi criado a fim de, dentre outros objetivos, conseguir registrar, 

cadastrar e encaminhar pacientes, e informatizar os prontuários odontológicos. Ou seja, 

almeja-se que exista um fluxo de encaminhamentos internos, para que os pacientes possam 

mover-se dentro das disciplinas clínicas, tendo seu histórico odontológico preservado. Essa 

preocupação é relevante pois muitos pacientes eram atendidos sem que existisse nenhum 

mecanismo institucional que facilitasse o acompanhamento para a realização de um 

tratamento completo, ficando tratamentos sem finalização e o paciente sem monitoração da 

saúde bucal. O cadastramento eletrônico possibilitou um primeiro passo de informatização de 

todo o processo de atendimentos, a fim de se alcançar os objetivos do projeto. 

        A necessidade de um software que gerenciasse as informações cadastradas 

sempre foi de interesse do projeto, devido aos benefícios advindos com o mesmo. Além disso, 

a alta procura de pacientes em busca de atendimento odontológico na UEPG demandava um 

sistema mais dinâmico e seguro. Assim, o sistema Dental Office foi integrado à Recepção, 

tendo gerado bons resultados, pelo controle do fluxo de pacientes, pela praticidade e pela 

eficiência frente ao cadastramento dos pacientes. Isso é evidenciado pela simplicidade ao 

buscar dados para entrar em contato com o paciente. Além disso, a adaptação ao novo sistema 

pelos alunos participantes do Projeto, após o treinamento, foi rápida e contribuiu com o 

processo de implantação de mudanças. O software possibilita gerenciar um maior número de 

informações dos pacientes, se comparado ao uso do Excel, o que ajuda o aluno que irá atendê-

lo a ter um conhecimento do histórico de saúde do paciente. As limitações ocorrem apenas 

diante de falhas de funcionamento na rede de Internet e ausência de eletricidade. 

Apesar de muitos problemas relacionados ao cadastramento de pacientes terem sido 

solucionados com a implementação do Dental Office, ainda persistem problemas que estão 

em processo de construção de soluções pelo Projeto Triagem, a fim de que os objetivos do 

projeto sejam alcançados em sua integridade, e de forma suficientemente eficiente para 

modificações da realidade local, beneficiando pacientes, alunos, colaboradores e professores 

do Departamento de Odontologia da UEPG. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando a realidade de ausência de informatização nos atendimentos do curso de 

Odontologia da UEPG, e a necessidade de melhorar o acompanhamento de pacientes que 

passam pelas clínicas, o cadastramento eletrônico de pacientes na nuvem Dental Office, 
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apesar de depender do correto funcionamento da rede elétrica e de Internet, foi o primeiro 

passo eficiente para: a) iniciar o processo de informatização dos atendimentos; b) o 

gerenciamento de informações cadastradas; c) o armazenamento seguro e dinâmico dos 

dados; e d) o controle do fluxo de encaminhamentos de pacientes dentre as disciplinas clínicas 

do curso. Ou seja, o Projeto de Extensão “Triagem Odontológica” está conseguindo dar 

passos curtos, porém, eficazes em direção aos seus objetivos, removendo aos poucos a carga 

antiquada da dinâmica dos serviços odontológicos ambulatoriais ofertados curso de 

Odontologia da UEPG. 

APOIO: Não há órgãos financiadores. 
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