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IMPLEMENTAÇÃO DO APLICATIVO DENTAL OFFICE® PARA ATENDIMENTO 

ODONTOLÓGICO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA: PERCEPÇÃO 

DOS DISCENTES 
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Lauro Taques Neto (Pós-graduando extensionista – lauroneto15@hotmail.com)3 

Fábio André dos Santos (Coordenador – fasantos11@gmail.com)4 

 
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 estruturar o Setor de Triagem Odontológica 

da UEPG. Nesta edição do projeto foi realizado um piloto para a implantação de um prontuário odontológico 

digital utilizando o aplicativo Dental Office®. O presente estudo teve por objetivo avaliar a percepção dos 

discentes com relação ao uso do Dental Office® no atendimento odontológico à comunidade. Buscou-se 

verificar os pontos positivos, problemas e dificuldades encontradas durante a utilização do aplicativo e sugestões 

de melhoria. Dos pontos positivos destacam-se a facilidade de uso, acessibilidade das informações e maior 

controle dos dados. Dos pontos com maior insatisfação encontram-se a falta de determinados procedimentos no 

sistema e a dificuldade em realizar o agendamento. Das sugestões de melhorias mais recorrentes encontram-se 

maior autonomia para o aluno e personalizações do aplicativo. As informações recebidas foram ponderadas para 

verificar quais mudanças podem ser feitas para que a experiência durante a utilização do aplicativo seja 

aprimorada trazendo benefícios para o atendimento da comunidade. 

Palavras-chave: Aplicativos móveis. Assistência à Saúde. Registros Odontológicos. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Estruturação do Setor de Triagem para as Clínicas Odontológicas da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa 2ª Edição. 

 
1  Acadêmica extensionista; Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG); Odontologia. E-mail:  

mariannegrollmann@hotmail.com. 
2 Pós-graduanda extensionista; Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG); Doutoranda do Programa de 

Pós-Graduação em Odontologia. E-mail: danihuller@hotmail.com. 
3 Pós-graduando extensionista; Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG); Mestrando do Programa de Pós-

Graduação em Odontologia. E-mail: lauroneto15@hotmail.com. 
4 Coordenador; Departamento de Odontologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG); Professor 

Associado. E-mail: fasantos11@gmail.com. 
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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 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, Campus Uvaranas, Bloco M. 

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  

estruturar o Setor de Triagem Odontológica, bem como estabelecer clínicas de pré-triagem e 

de atendimento de emergência. A estruturação do Setor de Triagem envolve atividades, 

realizadas por acadêmicos extensionistas na Recepção Odontológica, de acolhimento, 

cadastramento, agendamento e encaminhamento dos indivíduos que procuram atendimento 

odontológico na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG, Paraná, Brasil). 

Nesta edição do projeto foi realizado um piloto para a implantação de um processo 

de prontuário odontológico digital, inexistente até o momento, com o objetivo de integrar o 

acolhimento e cadastramento dos pacientes na Recepção Odontológica com o tratamento 

clínico, constituindo uma etapa importante para que futuramente ocorra a implementação de 

um prontuário odontológico único integrando todas as clínicas da UEPG, o que irá contribuir 

imensamente para o atendimento da comunidade. 

O prontuário odontológico é o conjunto de documentos que fornecem ao cirurgião-

dentista informações sobre o paciente, com a finalidade de diagnosticar e planejar, além de 

promover o arquivamento destas informações para acompanhamento durante o tratamento 
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odontológico (NEMETH; PAULA; ANGELETTI, 2001). Por muitos anos o prontuário foi 

utilizado na forma de documento impresso, porém com a informatização da área da saúde e o 

desenvolvimento tecnológico, profissionais vêm optando cada vez mais pela conversão do 

prontuário impresso convencional pelo formato digital. As principais vantagens no uso do 

prontuário em formato digital são: eficácia, eficiência, segurança, qualidade da prática de 

saúde e menor impacto ambiental (CARVALHO et al., 2012; GONÇALVES et al., 2013). 

O prontuário digital via aplicativo Dental Office® para smartphones, cedido 

gratuitamente pela empresa RH Software (Arujá, São Paulo, Brasil), foi implementado no 

Curso de Odontologia da UEPG, na disciplina de Clínica Integrada II (Clínica Piloto), que 

ocorre no 4º ano da graduação, no primeiro semestre de 2019. Todos os alunos receberam 

treinamento, por representante técnico da empresa RH Software e alunos pós-graduandos 

extensionistas, sendo capacitados para uso do aplicativo durante a anamnese, exame físico e 

tratamento odontológico. Os acadêmicos integrantes do projeto promoveram atividades 

extensionistas 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 antes de dar continuidade à estruturação do Setor de Triagem da UEPG. 

OBJETIVOS 

O presente estudo teve por objetivo avaliar a percepção dos alunos do 4° ano de 

Odontologia com relação ao uso do aplicativo Dental Office® durante atendimento 

odontológico prestado à comunidade na UEPG.  

METODOLOGIA 

Esse trabalho de caráter exploratório, advindo da extensão universitária, foi 

conduzido por acadêmicos extensionistas durante o mês de junho de 2019, sendo aprovado 

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 no estudo 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 
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plataforma Google Forms®. O envio das respostas do questionário possuía caráter anônimo e 

caracterizava o aceite em participar do estudo.  

A primeira parte do questionário não estruturado, continha duas questões, 

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

questões abertas: 1) Na sua experiência ao utilizar o aplicativo Dental Office®, quais os 

principais pontos positivos verificados? 2) Quais os principais problemas e dificuldades 

encontradas? 3) Sugestões para melhoria do aplicativo.  

Os dados foram analisados através da técnica do discurso do sujeito coletivo (DSC), 

que baseia-se na síntese de um único discurso, formado de vários discursos proferidos como 

resposta a uma mesma questão (LEFEVRE; LEFEVRE, 2003). Uma nuvem de palavras foi 

gerada a partir do site Wordclouds. As nuvens de palavras consistem na reprodução das 

palavras utilizadas em um determinado texto, dando destaque àquelas que mais se repetem 

(VIEGAS; WATTENBERG; FEINBERG, 2009).  

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. A seguir, expõem-se as temáticas trabalhadas, as ideias centrais, os discursos 

resultantes da análise DSC e a nuvem de palavras gerada a partir das respostas referente aos 

problemas e dificuldades encontradas (Figura 1). 

Tema 1 – Quanto aos pontos positivos: 

Ideia central – Facilidade, acessibilidade e controle. 

DSC – “Na minha experiência ao utilizar o aplicativo Dental Office®, os principais 

pontos positivos verificados foram: praticidade; facilidade de uso; rapidez do sistema; 

otimização da anamnese e exame físico; facilitação do atendimento clínico quando sem dupla; 

acessibilidade das informações (plano de tratamento e imagens) fora da clínica, facilitando o 

planejamento das sessões seguintes; melhor organização com utilização da agenda; menor 

produção de papel; maior proteção dos dados; maior controle dos pacientes cadastrados, dos 

procedimentos realizados e das necessidades dos pacientes.  

Tema 2 – Quanto aos problemas e dificuldades encontradas: 

Ideia central – Falta de cadastro de alguns procedimentos clínicos e dificuldades 

para realizar o agendamento. 
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DSC – “Os principais problemas e dificuldades encontradas no aplicativo foram: 

dificuldade em seguir a sequência de telas e se localizar no aplicativo; falta de uma ficha 

clínica (anamnese e exame físico) mais completa; dificuldades no preenchimento do 

odontograma, sendo um pouco confuso e demorado, tanto para inserir quanto excluir os dados 

(necessitando de assistência autorizada); falta de alguns procedimentos, realizados na Clínica 

Integrada II, que não estão cadastrados no sistema; a parte de câmera do aplicativo não 

permite a edição das imagens; impossibilidade de realizar o agendamento dos pacientes pelo 

smartphone, necessitando de assistência para realizar o mesmo; necessidade de conexão à 

internet, a qual não funciona direito na Universidade; velocidade lenta do aplicativo para 

iniciar, seguir a sequência de telas e salvar os dados; falhas ao salvar, sendo necessário repetir 

os procedimentos (anamnese/exame físico); o aplicativo não é totalmente compatível com o 

iPhone e frente algumas atualizações do desenvolvedor apresenta desconfigurações.” 

 
Figura 1 – Nuvem de palavra referente aos problemas e dificuldades encontradas 

 

Legenda: Nuvem de palavras gerada pelo site Wordclouds, destacando as palavras que mais se repetiram nas 

respostas referentes aos problemas e dificuldades encontradas ao utilizar o aplicativo Dental Office®. 

 

Tema 3 – Quanto às sugestões para melhoria do aplicativo: 

Ideia central – Maior autonomia para o aluno e personalizações do aplicativo. 

DSC – “Para melhorar a experiência com o aplicativo, minhas sugestões são: 

permitir que o aluno adicione informações no cadastro do paciente no momento da consulta; 

complementar a ficha clínica; não ser obrigatório o preenchimento dos campos abertos na 

anamnese e exame físico; melhorar o odontograma, sendo possível selecionar mais de um 

elemento dentário quando a condição clínica é a mesma; adicionar uma ferramenta de 
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periograma; cadastrar alguns procedimentos mais específicos ou permitir que o aluno consiga 

adicionar novos procedimentos; permitir descrever o plano de tratamento; possuir a opção de 

editar imagens; salvar automaticamente, principalmente para iPhone; investir em atualizações 

que melhore as ações no iPhone; nova visita técnica para ouvir os anseios de todos.” 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo foi desenvolvido com o intuito de avaliar a percepção dos alunos 

com relação ao uso do aplicativo Dental Office® no atendimento odontológico à comunidade. 

Dos pontos positivos destacam-se a facilidade de uso, acessibilidade das informações e maior 

controle dos dados. Dos pontos com maior insatisfação encontram-se a falta de determinados 

procedimentos no sistema e a dificuldade em realizar o agendamento sem assistência. Das 

sugestões de melhorias mais recorrentes encontram-se maior autonomia para o aluno e 

personalizações do aplicativo. As informações recebidas serão utilizadas como base para 

realizar as alterações necessárias buscando aprimorar o uso do prontuário digital e 

consequentemente otimizar o atendimento odontológico prestado à comunidade na UEPG.  

APOIO 

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