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Resumo: Atualmente, a adoção de sistemas eletrônicos de registro nos setores de saúde está aumentando,  

porém, existe um processo de adaptação durante sua implementação. O presente estudo tem por objetivo avaliar 

o nível de satisfação e adaptação dos alunos do 4° ano de Odontologia da UEPG em relação a implementação do 

aplicativo Dental Office® na Clínica Integrada II. O questionário online desenvolvido e aplicado nesta pesquisa 

contém questões relacionadas a dados sociodemográficos e percepções associadas ao processo de implementação 

do aplicativo durante o atendimento odontológico. As questões foram divididas em quatro dimensões: 

treinamento, aplicativo, biossegurança e aspectos éticos. Dos 40 alunos que estão cursando a disciplina de 

Clínica Integrada II, 80% (n=32) responderam ao questionário. Observou-se que a experiência da maior parte 

dos alunos foi considerada positiva em todas as dimensões verificadas. Houve diferença significativa (p<0,05 - 

Teste de Mann-Whitney) entre os gêneros em relação ao treinamento, com maior satisfação para o gênero 

masculino. As informações recebidas foram ponderadas para verificar quais mudanças podem ser feitas para que 

a experiência seja aprimorada. 
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PROJETOS VINCULADOS 

Não há projetos vinculados a este projeto de extensão.  

PÚBLICO-ALVO  

As ações promovidas são destinadas a pacientes, discentes, colaboradores 

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

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

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e municípios vizinhos (PR, Brasil). 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

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

JUSTIFICATIVA 

O registro das informações dos pacientes no prontuário são essenciais para o 

trabalho na área odontológica. No prontuário estão contidos o histórico médico, histórico 

odontológico, exames complementares, documentos e datas de consultas. Entretanto, os 

prontuários de papel apresentam um certo risco em relação à sua integridade física, estando 

expostos ao ambiente. Caso ocorra a perda destes, a recuperação das informações será lenta e 

de alta dificuldade (PATRÍCIO, 2014).  

Atualmente, existem aplicativos que cumprem a função de prontuários eletrônicos 

como uma alternativa ao prontuário físico. Tais aplicativos prometem uma maior agilidade, 

facilidade de uso, maior segurança em relação ao dados obtidos, unificação das fichas dos 

pacientes e um menor impacto ambiental (GONÇALVES, 2013). 

No Curso de Odontologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG, 

Paraná, Brasil), o uso do prontuário eletrônico (Dental Office®) começou a ser implementado 

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 integral aos pacientes. O software de gerenciamento – Dental Office®, 

interface web e aplicativo, foi cedido gratuitamente pela empresa RH Software (Arujá, São 

Paulo, Brasil). 
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O aplicativo Dental Office® foi instalado nos smartphones dos alunos integrantes 

da disciplina. Todos os 40 alunos envolvidos passaram por um treinamento, por meio de uma 

palestra com o representante técnico da empresa RH Software. Neste treinamento, os alunos 

foram esclarecidos quanto ao funcionamento da interface do aplicativo, requisitaram ajustes e 

tiveram suas dúvidas respondidas. Os acadêmicos receberam "Protocolos de Uso" 

desenvolvidos pelos alunos de pós-graduação integrantes do projeto, sendo estes fixados na 

clínica para consulta. Houve acompanhamento de três semanas na clínica piloto pelos 

coordenadores, para resolução de dúvidas, verificação e correção de problemas.  

O software foi utilizado para o preenchimento dos prontuários odontológicos 

eletrônicos dos pacientes, composto por: 1) Cadastro; 2) Ficha Clínica e 3) Agenda. Durante a 

sua utilização na clínica, os smartphones foram devidamente protegidos com barreiras 

mecânicas, para manuseio com luvas de procedimento. Ao final do primeiro semestre de 

2019, foi requisitado aos alunos que respondessem um questionário relatando sua experiência 

com o software. 

OBJETIVOS 

O presente estudo teve por objetivo avaliar o nível de satisfação e adaptação dos 

alunos do 4° ano de Odontologia da UEPG em relação a implementação do aplicativo Dental 

Office® na Clínica Integrada II. 

METODOLOGIA 

Esse estudo possui caráter exploratório e foi conduzido na Universidade Estadual de 

Ponta Grossa durante o mês de junho de 2019. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com seres humanos da UEPG (parecer nº 1.616.341/2016), respeitando os 

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

Foram incluídos na pesquisa todos os alunos do 4 ͦ ano de Odontologia que estão 

cursando a disciplina de Clínica Integrada II na UEPG. Os alunos receberam um e-mail 

contendo explicações quanto ao objetivo do trabalho e o questionário online criado na 

plataforma Google Forms®. O questionário foi desenvolvido através da modificação de 

questionários de estudos anteriores (MOSTAFA et al., 2015; WONGSAPAI et al., 2014). O 

envio das respostas do questionário possuía caráter anônimo e caracterizava o aceite em 

participar da pesquisa.  
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A primeira parte do questionário, contendo duas questões, apresentava perguntas 

relacionadas a dados sociodemográficos: 1) Gênero; 2) Idade. A segunda parte, contendo 

vinte e cinco questões, apresentava perguntas relacionadas a percepção dos alunos em relação 

a implementação do Software Dental Office® para atendimento odontológico, através de 

escala likert: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Neutro (Indiferente); (4) 

Concordo parcialmente; (5) Concordo totalmente. As perguntas foram agrupadas em 

dimensões: 1) Treinamento; 2) Aplicativo; 3) Biossegurança; e 4) Aspectos éticos. A 

dimensão Aplicativo foi subdividida em: 1) Facilidade de uso; 2) Impacto no atendimento 

odontológico; 3) Prontuário eletrônico versus prontuário físico; 4) Continuação do uso.  

Os dados foram tabulados em planilhas do Excel (Microsoft® Excel, 2016) e 

analisados através de estatística descritiva, expressa em porcentagens, e analítica, utilizando o 

Teste de Mann-Whitney por meio do software SPSS® (IBM SPSS 21; SPSS Inc., IBM 

Company, Armonk, NY, EUA). 

RESULTADOS 

Dos 40 alunos que estão cursando a disciplina de Clínica Integrada II, 80% (n=32) 

responderam ao questionário, sendo 78% (n=25) do gênero feminino e 22% (n=7) do 

masculino. A idade média do gênero feminino foi de 21,2 (± 1,5) anos, e do masculino, 21 (± 

1,2) anos.  

Em relação ao treinamento recebido para utilização do aplicativo Dental Office® 

(via smartphones), 31% (n=10) indicaram resistência ou dificuldades em se adaptar ao 

aplicativo, enquanto que, 69% (n=22) relataram acostumar-se muito rapidamente. De maneira 

geral, 84% consideraram o treinamento suficiente e 25% (n=8) relataram desconhecer os 

"Protocolos de Uso" disponibilizados e fixados na clínica para consulta. 

No que diz respeito à percepção dos discentes em relação a facilidade de uso do 

aplicativo, 81% (n=26) indicaram que o aplicativo é acessado facilmente na clínica, 63% 

(n=20) relataram alta velocidade do sistema, 53% (n=17) disseram que seguir a sequência de 

telas do aplicativo é intuitivo (prático), porém, 25% (n=8) relataram dificuldades e 50% (n=16) 

concordaram que todos os dados do paciente podem ser inseridos sem assistência. 

Com relação ao impacto no atendimento odontológico, 63% (n=20) afirmaram que 

inserir os dados no aplicativo não aumenta a carga de trabalho, 72% (n=23) reclamaram que a 

lista de procedimentos clínicos programados no sistema não abrange todos os procedimentos 

realizados na clínica, 88% (n=28) relataram maior controle em relação às faltas, 
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agendamentos e desmarques das consultas, 72% (n=23) afirmaram que o sistema melhora a 

comunicação entre a clínica e a Recepção Odontológica e 97% (n=31) concordaram que o 

software constitui uma ferramenta importante na implementação do Prontuário Único, 

trazendo agilidade no atendimento dos pacientes. 

No que diz respeito à utilização do prontuário eletrônico versus prontuário físico, 

69% (n=22) indicaram que o prontuário eletrônico torna o atendimento mais rápido, 97% 

(n=31) concordaram que em futuros retornos do paciente, o prontuário será acessado mais 

rapidamente via aplicativo. Dentre os voluntários, 16% (n=5) preferem trabalhar com o 

prontuário físico. Com relação às vantagens, 91% (n=29) acreditam que os mesmos 

possibilitam a redução de custos e otimização dos recursos e 94% (n=30) dizem melhorar a 

precisão e padronização dos dados. Nenhum participante discordou que os dados estruturados 

nos prontuários eletrônicos podem servir como forma de assistência à pesquisa e facilitar os 

estudos epidemiológicos. 

Em relação à continuação do uso do aplicativo, 6% (n=2) não gostariam de 

continuar a utilizar o aplicativo após a graduação e apenas 3% (n=1) não o recomendariam 

para outros colegas. 

Com relação aos cuidados de biossegurança, 66% (n=21) relataram que a 

biossegurança não é comprometida com o uso dos smartphones, e 16% (n=5) pensam que o 

prontuário físico é melhor no quesito biossegurança que o prontuário eletrônico. 

Com relação aos aspectos éticos e legais dos prontuários eletrônicos, 94% (n=30) 

relataram que o prontuário eletrônico é melhor no que diz respeito ao armazenamento e 

arquivamento, sendo que 81% (n=26) afirmaram ser uma forma mais confiável de proteger os 

dados contra danos e perdas, porém, 16% (n=5) acreditam que o sistema diminui a segurança 

e a confidencialidade dos dados do paciente. Entre os participantes, 81% (n=26) concordaram 

que o monitoramento dos usuários pelo desenvolvedor do software possibilita um maior 

controle dos dados contra fraudes e adulterações.  

Quanto comparadas as respostas das dimensões relacionadas ao gênero, houve 

diferença significativa entre os gêneros apenas em relação ao treinamento, com maior 

satisfação para o gênero masculino (p=0,038 – Teste de Mann-Whitney). Não houve diferença 

significativa considerando a idade (p>0,05 – Teste de Mann-Whitney). A distribuição das 

médias e desvios-padrão é apresentada na Figura 1. 

 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

6 

Figura 1 – Satisfação geral com a implementação do aplicativo  

 
Legenda: Média e Desvio padrão dos valores obtidos com a escala Likert para as diferentes dimensões de 

satisfação relacionadas ao (A) gênero e (B) idade. *p<0,05 diferença significativa, Teste de Mann-Whitney. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo foi desenvolvido com o intuito de avaliar o nível de satisfação e 

adaptação dos alunos em relação a implementação do aplicativo Dental Office®. Observou-se 

que a experiência da maior parte dos alunos foi considerada positiva em todas as dimensões 

verificadas. As informações recebidas foram ponderadas para verificar quais mudanças 

podem ser feitas para que a experiência seja aprimorada. Pode-se considerar que a 

implementação do aplicativo na Clínica Integrada II foi o primeiro passo para que a realidade 

do prontuário odontológico único se concretize na UEPG. 

APOIO 

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