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Resumo: O projeto de extensão "Estruturação do Setor de Triagem para as Clínicas Odontológicas da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 2ª Edição" tem por objetivo principal estruturar o Setor de Triagem do 

curso de Odontologia da UEPG. Dentro desta edição do projeto foi realizado um piloto para a implantação de um 

prontuário odontológico digital. Este trabalho tem por objetivo avaliar a precisão e integridade dos prontuários 

gerados na Clínica Piloto de atendimento odontológico à comunidade. Os dados registrados nos prontuários 

(cadastro, anamnese, exame físico, plano de tratamento, validação dos procedimentos e agenda) foram 

analisados para verificar se estavam preenchidos corretamente e na sua totalidade. Dos prontuários 

odontológicos digitais preenchidos, 77% apresentavam algum tipo de erro. A média de falhas por prontuários foi 

igual a 1,26 (± 0,94). Metade das falhas foram verificadas nos cadastros, um terço nas fichas clínicas e 17% nas 

agendas. A partir dos resultados obtidos verifica-se a necessidade de adequação na implantação do prontuário 

digital, antes da implementação do prontuário único para estruturação do Setor de Triagem visando otimizar o 

atendimento à comunidade.  
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PROJETOS VINCULADOS 

Trabalho vinculado ao projeto de extensão "Estruturação do Setor de Triagem para 

as Clínicas Odontológicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa 2ª Edição" - 

Identificação: 14891.18.01937.03.  

PÚBLICO-ALVO  

Alunos do curso de Odontologia UEPG e indivíduos que procuram atendimento 

Odontológico na UEPG. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Município de Ponta Grossa (Paraná, Brasil). 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Clínicas de Odontologia - UEPG. 

JUSTIFICATIVA 

O projeto de extensão "Estruturação do Setor de Triagem para as Clínicas 

Odontológicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa 2ª Edição" tem por objetivo 

principal estruturar o Setor de Triagem do curso de Odontologia da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (UEPG, Paraná, Brasil). O Setor de Triagem é responsável pelo acolhimento, 

cadastramento e agendamento de pacientes para atendimento nas Clínicas Odontológicas.  

Dentro desta edição do projeto de extensão foi realizado um piloto para a 

implantação de um processo de prontuário digital, inexistente até o momento. A implantação 

do prontuário digital tem por objetivo integrar o acolhimento dos pacientes na Recepção 

Odontológica com o atendimento nas Clínicas Odontológicas, sendo uma etapa importante 

para a implementação do prontuário odontológico único na UEPG.  

O software de gerenciamento – Dental Office®, contendo uma interface web para 

uso na Recepção Odontológica e um aplicativo para uso na clínica através de smartphones, foi 

cedido gratuitamente em parceria com a empresa RH Software (Arujá, São Paulo, Brasil). A 

implantação do prontuário digital começou no início de 2019, na disciplina de Clínica 

Integrada II, ofertada no 4º ano da graduação. A escolha da disciplina de Clínica Integrada II 

como Clínica Piloto foi devido a capacidade de oferecer tratamento integrado aos pacientes. 
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Todos os alunos do 4º ano da graduação passaram inicialmente por um treinamento 

com o representante técnico da empresa RH Software, sobre o aplicativo Dental Office®. Os 

acadêmicos receberam protocolos de uso desenvolvidos pelos pós-graduandos extensionistas, 

sendo estes fixados na clínica para consulta. No período de implantação houve 

acompanhamento de três semanas na clínica piloto pelos pós-graduandos extensionistas e 

coordenador do projeto, para resolução de dúvidas, verificação e correção de problemas. 

Os registros odontológicos em prontuários digitais está aumentando nas 

Universidades, no entanto, necessita de um período de adaptação por parte dos professores, 

acadêmicos e servidores. Apresentam como vantagens a facilidade, rapidez, legibilidade 

absoluta e redução do espaço de armazenamento (CARVALHO et al., 2012). No entanto, 

algumas pessoas ainda refutam o seu uso, apresentando como barreira para sua 

implementação o investimento de tempo para converter e treinar os usuários (ACHARYA et 

al., 2017; THU et al., 2017). A construção dos prontuários digitais é um processo que exige o 

conhecimento, o convívio e a dedicação em sua utilização (CARVALHO et al., 2012). 

OBJETIVOS 

O presente estudo direciona-se à análise da implantação do prontuário digital 

(Software Dental Office®), buscando avaliar a precisão e integridade dos dados gerados. A 

implantação do prontuário digital tem por objetivo facilitar a implementação do prontuário 

único, ferramenta importante para estruturação do Setor de Triagem Odontológica da UEPG 

que irá contribuir imensamente para o atendimento da comunidade. 

METODOLOGIA 

Os acadêmicos integrantes do projeto de extensão "Estruturação do Setor de 

Triagem para as Clínicas Odontológicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa 2ª Edição" 

promovem atividades extensionistas: 1) na Recepção Odontológica, realizando o acolhimento, 

cadastro e encaminhamento da população que busca atendimento odontológico na UEPG; e 2) 

na Clínica Piloto, realizando o agendamento de novos pacientes e promovendo suporte aos 

acadêmicos da graduação nesse período de implantação do prontuário digital. As atividades 

extensionistas realizadas priorizam otimizar o atendimento odontológico prestado à 

comunidade. Entretanto, é necessário avaliar se as medidas realizadas até o momento estão 

sendo efetivas para dar segmento a estruturação do Setor de Triagem da UEPG.    
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No Software Dental Office® ficam registrados todos os pacientes que foram 

agendados pelos acadêmicos extensionistas para a disciplina de Clínica Integrada II. Destes, 

foram selecionados os que estão em atendimento ou que já foram atendidos, sendo o 

prontuário odontológico digital preenchido na primeira sessão clínica. Foram excluídos desta 

análise os pacientes não triados, ou seja, àqueles que foram agendados, mas não 

compareceram nenhuma vez para atendimento (faltaram, desmarcaram ou desistiram). O 

levantamento dos dados foi realizado de março a junho de 2019, por acadêmico extensionista.  

O prontuário odontológico digital do Software Dental Office® pode ser dividido 

em: 1) Cadastro; 2) Ficha Clínica e 3) Agenda. Os dados registrados nessas seções foram 

analisados para verificar se estavam preenchidos corretamente e na sua totalidade.  

Em relação ao detalhamento da sequência de análise dos dados, foi realizado 

primeiramente a avaliação do Cadastro do paciente, que inclui: 1) Fotografia; 2) Dados 

pessoais; 3) Contato; 4) Endereço e 5) Documentos. O cadastro (interface web) é preenchido 

na Recepção Odontológica da UEPG por acadêmicos extensionistas devidamente treinados 

para esta função, sendo responsabilidade do aluno da Clínica Integrada II encaminhar e 

acompanhar o paciente até a recepção.  

Na sequência, para análise da Ficha Clínica, os dados foram divididos em 4 

subcategorias: 1) Anamnese; 2) Exame físico; 3) Plano de tratamento e 4) Validação dos 

procedimentos. A Ficha Clínica é preenchida pelos alunos que irão atender os pacientes, na 

própria Clínica Integrada II, utilizando o aplicativo Dental Office® para dispositivos móveis. 

A anamnese é composta por 35 perguntas de história médica e 28 perguntas de história 

odontológica. O exame físico é composto por 15 perguntas do exame extraoral e 17 perguntas 

do exame intraoral. Tanto a anamnese quanto o exame físico devem ser preenchidos 

completamente. O plano de tratamento deve ser unitário, específico para cada paciente e ser 

composto pelos procedimentos que o paciente necessita. À medida que o aluno realiza os 

procedimentos planejados, ele deve alterar a situação do procedimento de "a realizar" para 

"pendente" e avisar o professor responsável por acompanhar o caso. A validação do 

procedimento deve ser realizada pelo professor ao final de cada clínica, alterando o 

procedimento para "finalizado".   

Por fim, foram analisados os dados contidos nas agendas eletrônicas dos pacientes. 

A Agenda permite a integração dos ambientes, clínica e recepção. Pacientes em atendimento 

são reagendados pelos próprios alunos de Clínica Integrada II. Pacientes novos são agendados 

por acadêmicos extensionistas que participam auxiliando o desenvolvimento da clínica piloto. 
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Nos agendamentos, foram considerados corretos aqueles em que os alunos alteraram a 

situação do paciente para “desmarcado”, “atendido” ou “falta” em cada sessão clínica. 

Os dados foram tabulados para posterior análise estatística descritiva.  

RESULTADOS 

Foram agendados pelos acadêmicos extensionistas para atendimento na Clínica 

Integrada II, durante o primeiro semestre de 2019, um total de 85 pacientes. Deste total, 15 

pacientes não compareceram ao primeiro atendimento até a presente data, sendo excluídos 

desta análise. Os resultados dos 70 prontuários digitais analisados serão apresentados através 

da análise descritiva das falhas no preenchimento do Cadastro, Ficha Clínica e Agenda. 

Na análise do Cadastro, observou-se que 37% apresentavam todas as áreas 

(fotografia, dados pessoais, contato, endereço e documentos) devidamente preenchidas. Os 

cadastros realizados, porém, de maneira incompleta totalizaram 31%, variando entre uma 

(23%), duas (4%), ou três (4%) áreas sem preenchimento. Os demais cadastros (32%) 

encontravam-se em branco, apenas com o nome e telefone do paciente (pré-cadastro realizado 

no agendamento pelos acadêmicos extensionistas), esse dado indica que estes pacientes não 

foram conduzidos pelos alunos da Clínica Integrada II para realizar o cadastro na recepção.  

Na análise da Ficha Clínica, a grande maioria dos prontuários (99%) apresentaram 

preenchimento completo da anamnese e do exame físico. O plano de tratamento foi realizado 

corretamente na maioria dos prontuários (91%), porém, em alguns o mesmo não foi realizado 

(4,5%), e em outros foram realizados mais de um plano de tratamento (4,5%). Com relação à 

validação do procedimento realizado, que deve ser verificado pelo professor ao final de cada 

clínica, 30% dos cadastros possuíam algum procedimento realizado sem validação.  

Na análise da Agenda, foi observado que a maioria dos agendamentos estavam 

corretos e atualizados (79%), sendo os incorretos devido a atendimentos realizados sem 

agendamento prévio (3%) e agendas desatualizadas (18%).   

Esse estudo identificou que 77% dos prontuários preenchidos apresentavam algum 

tipo de erro, com variação entre um a quatro dos critérios investigados com falhas em cada 

prontuário. Considerando os seis critérios analisados nos prontuários (cadastro, anamnese, 

exame físico, plano de tratamento, validação do procedimento e agenda), um único erro foi 

observado em 39% dos prontuários, dois erros em 30%, três erros em 7% e quatro erros em 

1%. A média de falhas por prontuários foi igual a 1,26 (± 0,94). Das falhas, 50% foram 
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verificadas nos cadastros, 33% nas fichas clínicas (1% anamnese, 1% exame físico, 7% no 

plano de tratamento e 24% validação do procedimento) e 17% nas agendas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados obtidos verifica-se a necessidade de adequação na implantação 

do prontuário digital. A maior parte dos erros presentes nos prontuários digitais refere-se aos 

cadastros. Com relação aos cadastros incompletos, verifica-se a necessidade de reforçar o 

treinamento com os acadêmicos extensionistas da Recepção Odontológica. Quanto aos 

cadastros não realizados, verifica-se uma falha das obrigações dos alunos de Clinica Integrada 

II em conduzir os pacientes para a Recepção. Uma abordagem para diminuir essa ocorrência 

seria desenvolver um processo de conferência contínua pelos acadêmicos extensionistas do 

completo e correto preenchimento dos prontuários. Os acadêmicos extensionistas que 

participam da clínica piloto irão fazer as correções dos erros verificados. A avaliação dos 

prontuários digitais gerados é importante para verificar se as atividades extensionistas 

realizadas em prol da estruturação do Setor de Triagem Odontológica da UEPG 

(planejamento, coordenação, execução e acompanhamento) estão sendo efetivas. O prontuário 

digital irá facilitar a implantação do prontuário único que irá contribuir imensamente para o 

atendimento da comunidade na UEPG.  

APOIO 

Empresa RH Software por ceder a licença de uso do Software Dental Office® 

gratuitamente e disponibilizar profissionais da equipe para realizar o treinamento.  
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