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Resumo: As instituições públicas de ensino ofertam serviços gratuitos, incluindo atendimentos odontológicos. O 

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

Ponta Grossa 2ª Edição” busca o aprimoramento dos atendimentos prestados por acadêmicos e docentes. A 

implementação de um aplicativo para smartphones tem como finalidade informatização e unificação das 

informações necessárias ao tratamento odontológico, num prontuário único e eletrônico. O aplicativo utilizado é 

nomeado como Dental Office®, um produto da RH Software. O objetivo deste trabalho extensionista foi avaliar a 

percepção dos pacientes que são atendidos com o uso do aplicativo para smartphones, na Clínica Integrada II, do 

curso de Odontologia. Foram aplicados questionários com questões relacionadas a dados sociodemográficos e 

percepções associadas ao uso de smartphones durante o atendimento odontológico. Os participantes foram 

convidados a participar de maneira voluntária e a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Como 

resultados, grande parte dos voluntários mostrou-se satisfeito com o uso de dispositivos. Entender a percepção da 

comunidade em relação ao uso do smartphone durante o atendimento odontológico é fundamental, visto que com 

o avanço das tecnologias este instrumento estará cada vez mais presente na realidade da odontologia.    
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PÚBLICO-ALVO  

As ações extensionistas são destinadas a pacientes, alunos, colaboradores 

(funcionários das clínicas e do setor administrativo - Colegiado e Departamento) e professores 

do Departamento de Odontologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).  

PROJETOS VINCULADOS 

Estruturação do Setor de Triagem para as Clínicas Odontológicas da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa 2ª Edição. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa – PR e municípios próximos. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Campus Uvaranas, Bloco M, 

Clínicas de Odontologia. 

JUSTIFICATIVA 

No curso de odontologia, o adequado acolhimento, cadastramento e triagem de 

pacientes para tratamento é essencial para o desenvolvimento de atividades de graduação e pós-

graduação. O tratamento odontológico constitui promoção de saúde bucal aos pacientes, 

levando em consideração seus aspectos psicológicos, sociais, sistêmicos e funcionais, 

rompendo com a teoria do tratamento unicamente cirúrgico-restaurador (CARVALHO et al., 

2012).  

O objetivo principal do projeto de extensão "Estruturação do Setor de Triagem para as 

Clínicas Odontológicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa 2ª Edição" é estruturar um 

setor de triagem no Curso de Odontologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com 

implementação progressiva do prontuário único, do processo de informatização, das clínicas de 

pré-triagem e emergência. 

Para realização do exame clínico odontológico (anamnese e exame físico), o uso do 

sistema “tradicional” de atendimento com fichas de papel ainda é muito utilizado, apesar de 

apresentar grandes limitações. O avanço no desenvolvimento do prontuário único e do processo 

de informatização do Setor de Triagem da UEPG, verificou-se a possibilidade de potencializar 
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o uso de tecnologias para o atendimento odontológico, através de smartphones. Além de ser um 

equipamento amplamente utilizado, seu uso permite que os dados possam ser registrados, 

mantidos e recuperados de maneira muito mais segura e eficaz, sendo de grande auxílio na 

prática clínica da instituição. Os benefícios desta ação extensionista afetam pacientes, alunos, 

colaboradores (funcionários das clínicas e do setor administrativo - Colegiado e Departamento) 

e professores do Departamento de Odontologia da UEPG. 

Neste contexto, a utilização de dispositivos móveis pode otimizar o trabalho 

professores e funcionários, além de proporcionar benefícios à população geral. Além disso, a 

literatura ressalta o benefício do uso das tecnologias como ferramenta educacional em 

Odontologia (FONTANELLA; SCHARDOSIM; LARA, 2007). Portanto, o objetivo deste 

trabalho extensionista foi avaliar a percepção de pacientes em relação ao uso de smartphones 

para realização de exame clínico em odontologia. 

OBJETIVOS 

O objetivo principal deste trabalho foi avaliar a percepção de pacientes sobre a qualidade 

do serviço prestado na Clínica Integrada II, considerando a informatização e o uso de 

smartphones durante atendimento odontológico. Como objetivos secundários, delineou-se o 

perfil sociodemográfico dos pacientes. 

METODOLOGIA 

Este trabalho extensionista foi realizado na Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG, Paraná, Brasil), aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG (parecer nº 1.616.341/2016), respeitando os 

ditames da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

Participaram do trabalho pacientes de ambos os gêneros, maiores de 18 anos e que 

estavam em atendimento na disciplina de “Clínica Integrada II” (4º ano do curso) por pelo 

menos uma sessão. Os voluntários foram previamente informados sobre os objetivos do projeto. 

A participação teve caráter voluntário e anônimo, sendo contemplado pelo preenchimento de 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

O software Dental Office® foi instalado nos smartphones de alunos, professores e 

funcionários integrantes da disciplina. Todos os integrantes receberam treinamento 

especializado para uso do software. O smartphone foi amplamente utilizado, para contato com 
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os pacientes nas seguintes situações: confirmação de presença para atendimento, anamnese, 

exame físico extra e intra-oral e agendamento para próxima consulta. Durante o exame clínico, 

os smartphone foi devidamente protegido com barreiras mecânicas, para manuseio com luvas 

de procedimento. 

O instrumento utilizado para avaliação da percepção do uso de smartphones durante 

o exame clínico foi um questionário semiestruturado e autoaplicável, elaborado por alunos 

extensionistas de pós-graduação e graduação. O questionário, contendo vinte e sete questões, 

apresentava perguntas relacionadas a dados sociodemográficos e percepções associadas ao uso 

de smartphones durante o atendimento odontológico. As perguntas sobre a percepção dos 

pacientes foram agrupadas em dimensões: 1) Tecnologia; 2) Conforto; 3) Conteúdo; 4) 

Segurança; 5) Fluxo; 6) Biossegurança. O período de aplicação dos questionários se deu em 

quatro semanas letivas. Foram entrevistados 34 pacientes, correspondentes a 50% dos pacientes 

atendidos na disciplina. O levantamento de dados foi realizado por um aluno de graduação 

extensionista. Os dados foram analisados através de estatística descritiva. 

RESULTADOS 

Participaram do trabalho 34 voluntários de ambos os gêneros, sendo 59% (n=20) do 

sexo masculino e 41% (n=14) do sexo feminino. A faixa de idade prevalente foi de 30 a 59 

anos, representando 85% (n=29) dos voluntários. Dos participantes, 56% (n=19) apresentavam 

formação até o ensino médio, enquanto 44% (n=15) completaram o ensino superior. Com 

relação a renda familiar, 44% (n=15) apresentavam de 1 a 3 salários mínimos, enquanto 56% 

(n=19) mais que 4 salários mínimos. 

No que diz respeito à percepção dos participantes no uso de telefone celular durante 

o atendimento odontológico, 75% (n=25) consideraram como um equipamento moderno ou 

super moderno. Do total de voluntários, apenas 2,9% (n=1) havia recebido tratamento 

odontológico com o auxílio do celular.   

Cerca de 59% (n=20) dos voluntários já havia recebido tratamento odontológico na 

UEPG. Destes, 80% (n=16) avaliaram o tratamento como “bom” ou “muito bom”, 15% (n=3) 

como “nem bom/nem ruim” e 5% (n=1) como “ruim” ou “muito ruim”. 
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Figura 1. Satisfação geral do uso do aplicativo 

 

 

 

 

 

Ao analisar o gênero, pôde-se observar que indivíduos do sexo feminino 

apresentaram maior satisfação em relação a qualidade geral do atendimento recebido, de 

maneira estatisticamente significante.  De acordo com Reis et al. (2011), as mulheres são 

predominantes no contentamento com o tratamento odontológico, pois se preocupam mais com 

o tratamento preventivo, não apenas com o resultado estético final. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho foi desenvolvido com o intuito de avaliar percepções dos pacientes em 

relação ao uso de smartphones durante o atendimento odontológico. O uso desses smartphones 

Legenda: Média e Desvio padrão dos valores 

obtidos com a escala Likert para as diferentes 

dimensões de satisfação. (A) Gênero; (B) Idade; 

(C) Renda familiar; (D) Escolaridade e (E) 

Tratamento prévio. *p<0,05 diferença 

significativa, Teste de Mann-Whitney. 
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encontra-se vinculado ao projeto de extensão "Estruturação do Setor de Triagem para as 

Clínicas Odontológicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa 2ª Edição". Observou-se que 

a maioria dos pacientes se mostrou satisfeito com o uso do aplicativo móvel, relatando a 

superioridade em comparação as fichas de papel em diversos aspectos. Sobre a dimensão 

biossegurança, medidas como esclarecimentos aos pacientes, com relação a barreiras mecânicas 

utilizadas para reduzir o risco biológico deverão ser enfatizadas, evitando conclusões 

precipitadas no uso do smartphone. A principal dificuldade foi a escassez da literatura a respeito 

da percepção de pacientes no uso de smartphones durante o exame odontológico. Este trabalho 

irá contribuir para o atendimento da comunidade de forma geral, fornecendo melhoria da 

eficácia, eficiência, segurança e qualidade de atendimentos odontológicos na UEPG, além de 

contribuir para o processo de informatização de disciplinas da UEPG e de outras universidades. 

APOIO: Empresa RH Software pela licença de uso do Software Dental Office®. 
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