
18º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

3º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 

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

advindas da extensão universitária” 

1 

ÁREA TEMÁTICA:  

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( x )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

PERFIL DOS PACIENTES ATENDIDOS NA PRIMEIRA CLÍNICA DE 

PRÉ-TRIAGEM DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 
 

Ana Caroline Santos Mariano (Extensionista - 

anacarolinesantos_mariano@hotmail.com)1 

Dominique Ellen Carneiro (Extensionista - dominique.ellen.c@gmail.com)2 

Daniela Huller (Extensionista - danihuller@hotmail.com)3 

Fábio André dos Santos (Coordenador - fasantos@uepg.br)4 
 

Resumo: Devido à grande procura da comunidade por atendimento odontológico na universidade foi-se 

instituída a clínica de pré-triagem dentro do projeto de extensão “Estruturação do Setor de Triagem para as 

Clínicas Odontológicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa 2ª edição”. O presente estudo tem por 

objetivo descrever o perfil de todos os pacientes atendidos nas clínicas de pré-triagem, assim como os erros 

presentes nos cadastros destes. Os dados foram coletados dos prontuários eletrônicos de todos os pacientes 

atendidos. Foram agendados 566 pacientes em 14 sessões de atendimento, distribuídos em 5 meses, com um 

índice de faltas de 34%. A maior parte da população foi de mulheres entre 25 e 50 anos de idade. As 

especialidades com maior número de encaminhamentos como necessidade primária foram as disciplinas de 

Clínica Integrada e de Periodontia, e com maior número de urgência foi também para Clínica Integrada seguidas 

de Endodontia Clínica e Diagnóstico e Cirurgia Bucal. Em 23% dos cadastros foram encontrados erros de 

preenchimento, sendo estes mais concentrados nos dois primeiros meses de implementação da clínica. A 

contribuição do projeto para a comunidade foi positiva, porém encontra-se a necessidade de uma 

complementação nos treinamentos dos extensionistas. 
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Estruturação do Setor de Triagem para as Clínicas Odontológicas da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa 2ª Edição. 

PÚBLICO-ALVO  

Discentes e docentes do curso de Odontologia, e pacientes que procuram atendimento 

Odontológico na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e municípios da região dos Campos Gerais (PR).  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As atividades extensionistas foram realizadas na sala 25 do Bloco M da UEPG. 

JUSTIFICATIVA 

O setor de triagem tem por finalidade centralizar as atividades de acolhimento, 

cadastramento e encaminhamento de pacientes de acordo com suas necessidades específicas 

(MORISHITA et al., 2009).  Na triagem realiza-se a avaliação inicial, sendo esse o primeiro 

contato entre os profissionais ou acadêmicos das clínicas-escola e o usuário (AZEVEDO; 

BARBOSA, 2007), e este é o momento em que ocorrem as primeiras impressões com relação 

às clinicas de ensino. Assim, para haver uma relação de confiança e um futuro 

acompanhamento do paciente, tanto os acadêmicos como os orientadores devem perceber as 

reais demandas destes usuários e ter o conhecimento para direcioná-lo para as clínicas 

específicas e iniciar efetivamente seu tratamento (RAMOS; LIMA, 2003).  

Devido a fatores econômicos, sociais ou mesmo de necessidade especial à saúde bucal, 

tem-se observado crescente procura por atendimento odontológico em instituições de ensino. 

Neste caso, chama a atenção o caráter de gratuidade atribuído ao serviço e a relação com a 

dificuldade econômica da população que o procura (TRINDADE et al.,1999).  

O atendimento odontológico na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 

abrange toda a comunidade, com disponibilidade de serviços em diferentes níveis. Além da 

graduação, que realiza procedimentos de baixa e média complexidade, possui serviços em 

nível de especialização (ortodontia e odontopediatria), mestrado e doutorado (voltados para 

pesquisas). Anteriormente, os pacientes procuravam a recepção do curso de odontologia com 

a queixa principal e eram cadastrados em uma planilha no software Excel®. A triagem era 

realizada semanalmente por acadêmicos do 5º ano da graduação, sendo atendidos apenas 5 
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pacientes por semana. Infelizmente, a demanda de pacientes era tão grande que os acadêmicos 

não conseguiam triar todos e alguns permaneciam na lista de espera aguardando uma 

avaliação prévia. 

No primeiro semestre de 2019 foram realizados 1.276 cadastros e diante da grande 

procura por atendimento odontológico, instituiu-se no mês de junho do mesmo ano um 

sistema de pré-triagem, aliado ao software Dental Office®, no qual alunos extensionistas do 

curso de Odontologia avaliam previamente os indivíduos e os encaminham para clínicas 

específicas.  A implementação deste sistema permite um contato, entre aluno e paciente, que 

antecede o atendimento em si. Tal assistência facilita um sistema de referência e contra - 

referência dentro da própria instituição e o acesso a um tratamento íntegro e contínuo.  

OBJETIVOS 

Este trabalho busca descrever o perfil dos pacientes que foram atendidos na clínica de 

pré-triagem na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) no ano de 2019. 

METODOLOGIA 

Este estudo observacional e transversal, proveniente das atividades do projeto de 

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

Estadual de Ponta Grossa 2ª Edição”, foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UEPG (parecer nº 2.788.307). Os dados foram obtidos a partir dos prontuários eletrônicos dos 

pacientes atendidos nas atividades extensionistas realizadas na clínica de pré-triagem entre os 

meses de junho e novembro de 2019.   

Inicialmente, quando o paciente procura por atendimento odontológico na Recepção 

do curso de odontologia, os acadêmicos extensionistas realizam o acolhimento e cadastro 

utilizando a interface web do software de gerenciamento Dental Office®. Posteriormente, no 

agendamento para a pré-triagem, o extensionista informa ao paciente o dia, horário, local do 

atendimento e documentos necessários para atualização cadastral.  

Na clínica, o atendimento tem o intuito de verificar quais são as principais 

necessidades de tratamento, sendo estas registradas no aplicativo Dental Office® para 

smartphone. No aplicativo, os acadêmicos extensionistas operadores, receberam treinamento 

durante os meses de junho/agosto para preencherem a ficha de exame clínico, com anamnese 

que inclui: 1) Necessidade de urgência; 2) Doenças sistêmicas ou infecciosas; 3) Tipos de 
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alergias; 4) Uso de  algum tipo de medicamento; 5) Se está em tratamento médico; e exame 

físico que consiste em selecionar a especialidade a qual o paciente será encaminhado, e que 

caso haja mais de uma, deve-se classificá-las em: primária, secundária e terciária para definir 

a ordem de prioridade de tratamento. Todos os dados obtidos no exame clínico são transcritos 

para o prontuário eletrônico de cada paciente após cada clínica.  

Para descrever o perfil dos pacientes que foram atendidos nas clínicas de pré-triagem 

foi feita uma coleta dos dados existentes em todos os prontuários eletrônicos armazenados no 

software Dental Office® referente a estes pacientes. Os dados coletados foram divididos em 3 

grupos: Dados pessoais (gênero, idade e estado civil), Anamnese (necessidade de urgência) e 

Exame clínico (especialidades a ser encaminhado). Além disso, dados como: 1) Quantidade 

de pacientes atendidos; 2) Faltas; e 3) Erros (no preenchimento do cadastro e fichas de exame 

clínico) foram coletados para comparar a discrepância das informações entre os 5 meses de 

funcionamento da clínica de pré-triagem, de modo isolado.  Os dados foram tabulados no 

software Excel® e analisados através de estatística descritiva e comparados com o teste Qui-

quadrado com nível de significância de 5%. 

RESULTADOS 

Ao todo foram agendados 566 pacientes em 14 sessões de atendimento, distribuídos 

entre junho a novembro. Destes, 375 pacientes foram atendidos (66%) e 191 pacientes 

faltaram (34%). Os dados dos atendimentos em cada mês estão detalhados na tabela 1. O 

número de faltas não teve associação com o gênero (p=0,6132).  

 

Tabela 1: Frequência de agendamentos, atendimentos e faltas durante os cinco meses de funcionamento do 

projeto “Estruturação do Setor de Triagem” em 2019 

Gênero Meses 
 

 

Atendidos 

n(%) 

 Faltas 

n(%) 

 Total (Agendados) 

n(%)   

Feminino 

Junho  13 (6)  2 (2)  15 (5) 

Agosto  68 (32)  31 (27)  99 (30) 

Setembro  70 (32)  55 (48)  125 (38) 

Outubro  40 (19)  25 (22)  65 (20) 

Novembro  25 (12)  2 (2)  27 (8) 

Total  216 (100)  115 (100)  331 (100) 

Masculino 

Junho  12 (8)  1 (1)  13 (6) 

Agosto  48 (30)  24 (32)  72 (31) 

Setembro  45 (28)  30 (39)  75 (32) 

Outubro  37 (23)  17 (22)  54 (23) 

Novembro  17 (11)  4 (5)  21 (9) 

Total  159 (100)  76 (100)  235 (100) 

Total    375 (66)  191(34)  566 (100) 
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Associação entre gênero (feminino e masculino) e agendamentos (atendimentos e faltas), p=0,6132, não 

significativo (p>0,05, 2) 

Fonte: os autores 

 

Quanto aos dados sociodemográficos, 42% eram homens e 58% mulheres. A idade dos 

pacientes variou de 13 a 84 anos, sendo que 16% < de 25 anos, 51% entre 25 e 50 anos e 33% 

> de 50 anos. Com relação ao estado civil: solteiros: 43%; casados: 43%; viúvos: 4%; e 

divorciados: 9%. 

As Clínicas Integradas I, II e III apresentaram o maior número de encaminhamentos 

como prioridade primária (22%). Para a finalização do tratamento, muitos pacientes precisam 

de próteses, então são encaminhados para as clínicas de Reabilitação bucal I e II, que possuem 

grande demanda independente da ordem de prioridade. Ademais, disciplinas elencadas como 

de maior urgência recebem pacientes com dor/desconforto, necessitando de uma intervenção 

imediata na maioria das vezes. 

Os erros foram encontrados em 85 (15%) cadastros, sendo que alguns prontuários 

apresentavam mais de um tipo de erro, como mostra na tabela 2. O período entre junho/agosto 

houve maior quantidade de erros (59%). O número erros foi maior nos primeiros meses pois, 

os extensionistas ainda estavam em fase de treinamento e adaptação, sendo a associação 

significativa entre os erros e o período (p=0,0007). 

 

Tabela 2: Frequência dos erros encontrados nos prontuários eletrônicos durante os cinco meses de 

funcionamento do projeto “Estruturação do Setor de Triagem” em 2019 

Local do 

Erro 

Tipo do 

Erro 

 

 

Junho/Agosto 

n(%) 

 Setembro/Novembro 

n(%) 

 Total  

n(%)   

Cadastro 

Falta naturalidade  19 (33)  2 (8)  21 (26) 

Falta data de nascimento  3 (5)  2 (8)  5 (6) 

Falta estado civil  16 (28)  5 (20)  21 (26) 

Falta CEP  12 (21)  7 (28)  19 (23) 

Outros dados  5 (9)  7 (28)  12 (15) 

Cadastro duplicado  1 (2)  1 (4)  2 (2) 

Cadastro não encontrado  1 (2)  1 (4)  2 (2) 

Total  57 (100)  25 (100)  82 (100) 

Exame 

Clínico 

Ordem da especialidade   5 (50)  14 (67)  19 (61) 

Nome do medicamento  2 (20)  0 (0)  2 (6) 

Seleção da especialidade  1 (10)  0 (0)  1 (3) 

Anamnese em branco  1 (10)  0 (0)  1 (3) 

Ficha não localizada  1 (10)  1 (5)  2 (6) 

Ficha incompleta  0 (0)  1 (5)  1 (3) 

Tipo de procedimento  0 (0)  4 (19)  4 (13) 

Seleção da urgência  0 (0)  1 (5)  1 (3) 

Total  10 (100)  21 (100)  31 (100) 

Total    67 (59)  46 (41)  113 (100) 
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Associação entre local do erro no prontuário (cadastro e exame clínico na pré-triagem) e os períodos antes e 

após o treinamento, p=0,0007, significativo (p<0,05, 2) 

Fonte: os autores 

  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível constatar que este projeto de extensão contribuiu positivamente para a 

comunidade. Além disso, foi possível avaliar o perfil de todos os pacientes que foram 

atendidos na clínica de pré-triagem, incluindo as especialidades a serem encaminhados. 

Contudo, verifica-se também a necessidade de um reforço nos treinamentos dos acadêmicos 

extensionistas para o preenchimento adequado do cadastro e da ficha de anamnese, pois certos 

erros podem prejudicar o tratamento integro e contínuo do paciente. 

APOIO 

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

gratuitamente e a Fundação Araucária que incentiva o desenvolvimento Científico e 

Tecnológico no Estado do Paraná 

REFERÊNCIAS 

AZEVEDO, J. M. R.; BARBOSA, M. A. Triagem em serviços de saúde: percepções dos 

usuários. Rev enferm UERJ, v. 15, n.1, p. 33-9, 2007. 

MORISHITA, A. et al. Concepção de triagem x demanda crescente do atendimento em 

unidades de urgência e emergência. Revista Ponto de Encontro, v. 1, n. 2, p. 196-209, 2009. 

RAMOS, D. D; LIMA, M. A. D. S. Health care access and receptivity to users in a unit in 

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil. Cad. Saúde Pública, v.9, n. 1, p. 27-34, 2003. 

TRINDADE, O. M. et al. Análise das rotinas adotadas nos serviços de triagem de instituições 

de ensino odontológico para atendimento e encaminhamento de pacientes: aspectos éticos. 

RPG rev. pos-grad, v. 6, p. 291-7, 1999. 


