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RESUMO 

 

 A idéia de ter pacientes mais cooperativos sempre foi atraente entre os 

ortodontistas. O mundo tecnológico em que vivemos nos possibilita uma série de 

facilidades imediatas. Os aplicativos de celulares se tornaram uma ferramenta do 

cotidiano, nos auxiliando a encontrar caminhos, cuidar da saúde, contabilizar 

exercícios físicos, controlar dieta, ingestão de líquidos entre outras coisas. Ter um 

recurso que melhora a qualidade da cooperação é uma idéia extremamente atraente 

para o ortodontista. O uso de elásticos de forma contínua e colaborativa representa 

um problema e um fator de dificuldade nos resultados da biomecânica nas 

discrepâncias apicais (mecânica de Classe I, II e III de Angle). O objetivo desse 

trabalho foi desenvolver um aplicativo para smartphones (IOS e ANDROID) com a 

finalidade de melhorar a cooperação nos tratamentos ortodônticos por meio de 

lembretes e interação via App. O app envia um lembrete de recolocação após os 

momentos em que o paciente é obrigado a remover os elásticos (refeições, 

higienização, entre outros). É possível interagir com templates de configuração dos 

elásticos para facilitar a inserção e reduzir a probabilidade de recolocação de forma 

incorreta por esquecimento ou distração, além de poder enviar dicas de higiene, 

cuidados com o aparelho e dieta. O app gera uma sequência de bonificação virtual a 

partir do cumprimento das metas de uso, estimulando o paciente na cooperação e 

auxiliando no sucesso do tratamento ortodôntico. Em funcionamento, o app mostrou-

se de fácil manuseio e aprendizado de utilização, tornando-se mais uma ferramenta 

de auxílio ao ortodontista e paciente na condução dos resultados desejados.  

 

Palavras Chave: Aplicativos Colaboração, Elásticos, Integridade do Aparelho 

Ortodôntico, Ortodontia. 
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ABSTRACT 

 
The idea of having more cooperative patients has always been attractive 

among orthodontists. Nowadays, the technological world we live in allows us a series 

of immediate facilities. Mobile applications have become a daily tool, helping us find 

ways, take care of health, count physical exercises, control diet, fluid intake among 

other things. Having a resource that improves the quality of cooperation is an 

extremely attractive idea for the orthodontist. The use of elastics in a continuous and 

collaborative way represents a problem and make it difficulty to get biomechanic 

desirable results in apical discrepancies (Angle Class I, II and III malocclusions). The 

objective of this work was to develop an application for smartphones (IOS and 

ANDROID) to improve co-operation in patients' orthodontic treatment through 

reminders and interaction via App. The app sends a reminder of replacement at 

times when the patient is required to remove the elastic (meals, hygiene, etc.). It is 

possible to interact with elastic configuration templates to facilitate elastic insertion 

and reduce misunderstanding and forgetfullness probability, as well as give hygiene 

tips, care with the appliance and diet. The app generates a virtual bonus sequence 

from the goal accomplishment, stimulating the patient in cooperation and assisting in 

the success of orthodontic treatment. In operation, the app proved to be easy to 

handle and learn to use, becoming one more tool to help the orthodontist and patient 

in the treatment outcome. 

 

 
Keywords: collaborative applications, elastic, orthodontic equipment, Orthodontics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A adesão ao tratamento pode ser definida como a medida na qual o 

comportamento de uma pessoa concorda com as recomendações de seu provedor 

da saúde. A cooperação por parte do paciente tem uma grande influência no 

sucesso do resultado final de um tratamento ortodôntico (PRADO et al., 2012). A 

disciplina no uso de elásticos, que são importantes em algumas fases do tratamento, 

a higiene dos dentes e do aparelho, as restrições alimentares, são fatores que 

contribuem para um bom convívio entre profissional e paciente e são determinantes 

para uma boa finalização do tratamento. 

Existem no mercado ferramentas facilitadoras para estímulo e controle dos 

procedimentos. Aplicativos móveis são programas de software executados em 

smartphones e outros dispositivos móveis (UNDERWOOD; BIRDSALL; KAY, 2015). 

Os aplicativos móveis de saúde podem ajudar as pessoas a gerenciar sua própria 

saúde e bem-estar, promover uma vida saudável e obter acesso a informações úteis 

quando e onde elas precisam. Esses aplicativos vêm ganhando cada vez mais 

destaque, como exemplos podemos citar:  aplicativos para controle da glicemia 

(GOYAL et al., 2017), vários para estímulo de atividades físicas (SIMONS et al., 

2018), para instruções de testes rápidos de diagnóstico como para o HIV (PANT PAI 

et al., 2018), para controle da higiene em pacientes que utizam aparelhos 

ortodônticos (SCHEERMAN et al., 2017; ZOTTI et al., 2016) e também para adesão 

à quimioterapia oral (FISHBEIN et al., 2017). 

A facilidade de ter informações na palma das mãos promove a criação de 

aplicados nas mais diversas áreas. Especificamente, na área odontológica, já 

existem estudos sobre as informações de higiene oral que estão presentes na web 

(VERHOEF et al., 2015) e sobre a qualidade desses aplicativos(TIFFANY et al., 

2018). A estimativa é que mais de meio bilhão de pessoas usariam aplicativos 

móveis em 2015 com aumento de 50% até 2018 (HALL; COLE-LEWIS; 

BERNHARDT, 2015; UNDERWOOD; BIRDSALL; KAY, 2015). Há a hipótese de que 

aplicativos causariam maiores mudanças de comportamento do que programas de 

saúde (SCHEERMAN et al., 2018). 

Um dos principais pilares na garantia de obtenção de bons resultados no 

tratamento ortodôntico é a colaboração. A ortodontia fixa tem a vantagem de não 
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precisar dessa colaboração nos processos de ativação e na condução da maioria 

dos tipos de movimentação dentária. Entretanto, comumente se faz necessária a 

utilização de elásticos intermaxilares para correções de desvios sagitais de oclusão. 

Sabe-se que em torno de 70% da população tem algum grau de discrepância 

esquelética, levando à erros de posicionamento dentário que determinam as más 

oclusões de classe II e III (MILACIC; MARKOVIC, 1983). Somando-se às 

discrepâncias maxilomandibulares temos ainda as más oclusões dentárias, que por 

variadas etiologias, culminam em uma relação alterada dos arcos dentários no 

sentido anteroposterior, vertical e/ou transversal. Assim, é esperado que, em um 

número expressivo de pacientes, mecânicas com elásticos intermaxilares sejam 

empregadas, recaindo sobre o paciente, a responsabilidade de colaboração para o 

bom encaminhamento do tratamento ortodôntico. Soma-se a esse número também, 

os casos em que os elásticos são necessários para a finalização do posicionamento 

dentário por meio do processo de intercuspidação conduzida pelo uso dos elásticos, 

que devem ser utilizados por períodos contínuos, aplicando forças intermitentes.  

Dessa forma, embora o aparelho fixo seja, conceitualmente, um dispositivo que 

dispensa colaboração, a realidade clínica é que ela é necessária na maior parte dos 

casos e se torna um impeditivo da obtenção de bons resultados, uma vez que a falta 

de colaboração é muito comum. Os motivos mais frequentes para o não uso do 

elástico, são a dor, preguiça, o esquecimento e o constrangimento (PINCHANI et al., 

2015) Foi comprovado que mensagens de texto enviadas via WhatsApp influenciam 

positivamente a cooperação dos pacientes quanto ao uso de elásticos intermaxilares 

no tratamento ortodôntico (MARIA et al., 2019). 

Foi realizada uma busca nas plataformas IOS (App store) e Android (google play) 

com a palavra de busca “dental”. Para a plataforma IOS foram encontrados 125 

aplicativos relacionados a odontologia, enquanto para a plataforma Android foram 

encontrados 200 aplicativos. Foram divididos em quatro funcionalidades básicas: 

instrução ao paciente, instrução ao profissional de odontologia, gerenciamento de 

atividades clínicas e entretenimento. Os resultados para a plataforma IOS foram 20 

apps para instrução de pacientes, 57 apps de instrução profissional, 20 apps de 

gerenciamento e 28 apps de entretenimento. Para a plataforma Android, foram 

encontrados 27 apps de instrução ao paciente, 130 apps de instrução ao 
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profissional, 21 apps de gerenciamento e 22 apps de entretenimento. Entre as 

modalidades de instruções ao paciente foram encontrados ferramentas de higiene, 

cuidados com a saúde, dieta e informações de diagnóstico de patologias e 

ferramentas de procura de profissionais. Foram encontrados aplicativos de 

entretenimento e comunicação visual que auxiliam na escolha de cores de ligadura e 

possível aparência com uso de aparelhos através de instalações virtuais. Nas 

plataformas de gerenciamento, foram encontradas ferramentas de agendamento e 

avisos prévios em formato de lembrete. Não foram encontrados em ambas a 

plataformas aplicativos que auxiliam na cooperação com uso de elásticos 

intermaxilares e outros acessórios e nem que disponibilizarem aos paciente, os 

principais cuidados na manutenção do aparelho. 

Com base nessas informações, acompanhando a tendência de praticidade e 

familiaridade da população com aplicativos, idealizou-se uma nova proposta para 

auxiliar os pacientes nos seus compromissos com o tratamento ortodôntico e 

favorecer o profissional na obtenção de colaboração de seus pacientes. O objetivo 

desse trabalho foi desenvolver um aplicativo para smartphones com funcionalidades 

como lembretes de recolocação dos elásticos após as refeições, dicas de 

higienização, possibilitar a solução de dúvidas corriqueiras sobre o tratamento e 

sobre a dieta permitida, tudo realizado e acessado facilmente pelo celular. O 

aplicativo ainda tem a proposta de apresentar métodos de bonificação dos pacientes 

que atingem as metas exigidas pelo profissional, contribuindo para melhorar a 

colaboração dos pacientes e auxiliar os mesmos e os profissionais no bom 

desempenho do tratamento ortodôntico. 

 

O objetivo dessa pesquisa é o desenvolvimento de um aplicativo para 

smartphone, para plataformas Android e IOS que contribuam para aprimorar a 

colaboração dos pacientes ortodônticos na utilização dos elásticos intermaxilares, 

com recursos de utilidade para higiene, cuidados com o aparelho, dieta e sistema de 

alarme de alerta para as próximas consultas. 
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2. PATENTE 
 

Aplicativo de cooperação para pacientes em tratamento ortodôntico.  

Nome do App: COOPERORTO 

 

Esse app tem informações de contato do dentista e pode ser gerenciado nas 

versões paciente e ortodontista. Foram incorporados links dentro de cada botão de 

função, com direcionamento para artigos científicos com orientações a respeito das 

funções do App no formato de referência bibliográfica. 

 

Características do produto: 

 Factível/ interessante 

 Inovador e original 

 Relevante 

 Tem aplicabilidade  

 Ético 

 Busca relações observacionais  

 Sistema explicativo 

 Pode ser publicado com a interpretação dos dados e teorias 

O desenvolvimento da tecnologia exigiu interação com recursos de tecnologia e 

designer gráfico. A linguagem tecnológica foi elaborada para atender as 

necessidades das principais plataformas: IOS e Android. 

 

O sistema divide-se em três subsistemas: 

- Subsistema Web 

- Subsistema Android 

- Subsistema IOS 

 

O subsistema Web por sua vez está dividido em duas camadas, uma camada 

de serviços e uma camada de aplicação web (Figura 1). 

Tem por funcionalidades: 

- Cadastro de Dentistas 
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 - Criação de usuário e senha 

 - Inativação de usuário 

 - Edição de dados de usuário 

 - Reset de Senha 

- Cadastro de pacientes 

 - Cadastro dos dados do paciente 

 - Cadastro das configurações dos vetores de força 

 - Validade da configuração dos vetores de força 

 - Relatório de uso/aplicação dos vetores de força 

- Serviços web como relatórios, gerenciamento e monitoramento. 

 - Consulta de dados do paciente e dos vetores de força com base no id do 

paciente e no CRO do responsável. 

 - Atualização de dados de uso do paciente. 

- Base de dados 

 - Estrutura de base de dados MySQL para guardar as informações. 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Layout da plataforma desk 
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Os subsistemas Android/IOS apresentam as mesmas funcionalidades, 

diferenciando somente no desenvolvimento para as duas plataformas (Figura 2): 

- Configuração 

 - Consulta do serviço de dados do paciente e configuração dos vetores de 

força com base no id do paciente e CRO do responsável. 

 - Persistência dos dados obtidos do serviço no aparelho. 

- Retirada de elásticos 

 - Ativação de alarmes periódicos para notificar o paciente para a recolocação 

dos elásticos. 

 - Informa ao serviço de atualização de dados de uso a data/hora de retirada 

dos elásticos. 

- Colocação de elásticos. 

 - Desativa o alarme de notificação. 

 - Exibe a configuração de vetores de força. 

 - Informa ao serviço de atualização de dados de uso a data/hora de colocação 

dos elásticos. 

 

Tecnologias envolvidas: 

- Para o subsistema Web/Serviços: 

  - Java 11 

  - Spring boot 2.1.5 

  - Angular 7.0.0 

  - MySQL 8.0.16 

- Para o subsistema Android/IOS: 

  - Flutter/Dart 2.3.1 
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Figura 2 - Apresentação do ícone do aplicativo. 

 

2.1 Composição do app de ortodontia – cooperorto 

 

2.1.1 - Funções dos botões do APP (Figura 3): 

 

- Aba “Cuidados”:  Mostra o que evitar para manter a integridade do aparelho, 

como por exemplo, orientar a não remover o fio em caso de acidente e, em 

vez disso, comunicar imediatamente o dentista; não perder ou jogar fora 

braquetes e acessórios; não trocar as ligaduras sozinho; não remover fios e 

braquetes e seguir as orientações de uso dos elásticos. 

 

- Aba “Dieta” - Mostra quais alimentos devem ser evitados devido à dureza do 

alimento e quais são preferência no decorrer do tratamento, para manter a 

integridade do aparelho. 

 

- Aba “Higiene” - Ensina como escovar e passar o fio dental, apresenta dicas 

de características desejáveis de escova, pasta, fio dental e enxaguatório 

bucal. 

 

- Aba “Elásticos” – O principal botão do aplicativo (Figura 4). Composto por 

um template de dentes, superiores e inferiores, onde o profissional deve 

configurar a forma, a direção e o tamanho do elástico a ser utilizado. Essa 

configuração pode ser feita diretamente no app do paciente ou no app de 

gerenciamento do dentista e enviado ao paciente. Ainda nesse campo é 
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possível fotografar os dentes com a configuração dos elásticos como forma 

de lembrete e interação com o ortodontista. Essa funcionalidade permite 

documentar a evolução do tratamento por meio de fotos realizadas dentro do 

próprio aplicativo. 

 

- Aba “Minha consulta” – Esse botão será alimentado no app do paciente ou 

pelo app de gerenciamento do dentista e transmitido ao aplicativo do 

paciente. Nesse campo, são inseridos dados do próximo retorno, com data e 

hora. 

 

- Botões de rede social: Incorporados para compartilhar status de progressão 

nas mídias sociais, com a função de estimular o paciente e pode servir de 

ferramenta de marketing digital para o aplicativo. Abaixo dos botões de mídias 

sociais, foi disponibilizado um espaço para inserção de logomarcas de 

parceiros e ou patrocinadores (propaganda paga) do aplicativo. 
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Figura 3 - Layout da tela principal 
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Figura 4 - Modelo de odontograma. 

 

 

 

2.2 – Funções habilitadas  

A forma de gerenciamento do Ortodontista é a plataforma Desk. Assim, o 

profissional pode cadastrar o paciente e enviar informações de login para a 

plataforma mobile (Figuras 5 e 6). Uma vez feito o login do paciente, são enviadas 

informações de configurações de uso do elástico e registro de consultas. Essa 

configurações são desenhadas e agendadas pelo ortodontista de acordo com a 

necessidade de cada tratamento, podendo ser alterada a cada consulta e com 

registro de templates utilizados em cada etapa do tratamento. Após a configuração 

da forma, direção, tamanho do elástico e tempo de uso, o aplicativo ativa a função 

de alarme, que funcionará como lembrete pra recolocar os elásticos que são 

removidos durante o dia, para refeições, atividades físicas, eventos sociais e 

higiene. 
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Figura 5 - Página na plataforma desk de acesso e cadastro de pacientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 - Página na plataforma desk de cadastro de paciente e geração de código de acesso a 
plataforma mobile. 

 

 

 

Com o login realizado no aplicativo, o paciente habilita a ferramenta de 

template de elásticos e a partir desse momento, o aplicativo contabiliza o tempo de 

uso. As remoções dos elásticos devem ser informadas no aplicativo gerando 

lembretes em forma de “pop up” nas telas dos smartphones, lembrando o paciente 

da necessidade de recolocação dos elásticos (Figura 7). Com alimentação dessas 

informações, há a possibilidade de gerar relatórios de tempo de uso dentro do 

aplicativo. Sendo assim, a apresentação do recurso ao paciente deve ser feita pelo 

ortodontista, explicando a necessidade de ativar e desativar o botão de elásticos. 

Recolocados os elásticos, os lembretes são cessados e o tempo de uso volta a ser 

contabilizado. O botão de uso dos elásticos se apresenta na forma dinâmica. 

Quando o paciente está sem os elásticos ele aparece como “colocar elásticos”. 

Quando o paciente remover os elásticos, o botão aparece no formato “remover 

elásticos” (Figuras 8 e 9).  
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Figura 7. Pop ups de lembretes para recolocação dos elásticos. 

 

 
Figura 8. Tela principal da plataforma mobile. Nessa tela se apresentam os botões de cuidados, dieta, 
higiene, uso de elásticos, gerenciamento de consultas, redes sociais e gif de propaganda. Destaque 
para o botão dos elásticos, que está no formato de “colocar elásticos”. 

 
 

Propaganda 
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Figura 9. Tela principal com o botão de elásticos no formato remover elásticos. Botão esse que deve 
ser ativado no momento da remoção dos mesmos. A partir desse momento o aplicativo envia pop ups 
em formato de lembretes para a recolocação dos elásticos. 

 

Conforme as metas são realizadas, a alimentação de dados contabiliza o tempo 

de uso dos elásticos e essa informação pode ser compartilhada com o app de 

gerenciamento do ortodontista. As informações fornecidas no app são transformadas 

em pontos e prêmios virtuais (troféu, níveis de cooperação, possibilidade de 

publicação em redes sociais), de forma a conscientizar o paciente que os objetivos 

propostos de tempo foram atingidos. Esses prêmios virtuais podem ser 

compartilhados nas redes sociais habituais: Facebook, Instagram e Twitter. A 

divulgação nas redes sociais tem objetivo de manter o paciente motivado e gerar 

mais usuários por meio de visualizações. Esses dados também podem possibilitar 

estudos estatísticos a respeito de tempo, cooperação e resultados. 

Outra ferramenta agregada às funções está relacionada à frequência das 

consultas. O aplicativo envia lembretes das próximas consultas em formato de “pop 

up”, evitando que o paciente esqueça dos seus compromissos com o ortodontista. 

Essas consultas são agendadas no plataforma desk pelo ortodontista. Com a 

alimentação no campo “Minha consulta”, além da ativação do alarme ativam-se 

também os dados de contato do dentista (telefone comercial, número de whatsapp e 

endereço). 

Propaganda 



23 
 

Como relatado, o aplicativo oferece informações relevantes à higiene, cuidados 

com o aparelho e dieta. Essas informações se apresentam no formato estático 

informativo, com a intenção de oferecer dados relevantes ao paciente, de forma a 

reduzir o índice de placa e patologias, tais como doenças periodontais e cáries, 

reduzir as consultas de reparos nos acessórios ortodônticos, melhorar a dinâmica de 

atendimento e dessa forma, com mais cooperação, diminuir o tempo de tratamento. 

Pode-se ativar o alarme, em horas pré-estabelecidas, com o objetivo de lembrar de 

realizar a higienização. A presença de um campo de preenchimento que alimenta o 

app com as higienes realizadas tem caráter opcional.  

A validação do App pode ser feita em estudo no formato de observacional 

descritivo, onde dois grupos serão estudados: um grupo controle e um grupo usuário 

do App. Os grupos podem ser selecionados tendo como critérios de inclusão 

apresentarem discrepâncias anteroposteriores, transversais e/ou verticais, em que a 

utilização de elásticos intermaxilares está indicada e compõe parte fundamental do 

tratamento. Os dados seriam obtidos por meio de um questionário aplicado aos 

usuários (controle e App) sobre o tempo de uso, fatores que colaboraram para 

lembrar de usar os elásticos, o aproveitamento das dicas sobre dieta e cuidados, de 

forma a transformar em dados estatísticos os resultados obtidos a partir do recurso.  

A partir dessas ferramentas, serão possíveis futuros estudos comparativos 

em relação à eficácia da biomecânica, vinculada ao maior ou menor tempo de uso 

dos elásticos, além de fatores adicionais de cooperação que podem ser 

desenvolvidos a partir dessa ferramenta.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A falta de cooperação com relação ao uso dos elásticos intermaxilares constitui 

um problema frequentemente enfrentado pelos ortodontistas, compreendendo uma 

das principais queixas dos profissionais na finalização dos tratamentos. A ferramenta 

principal desse aplicativo está relacionada à forma e ao tempo de uso desses 

elásticos.  

Apesar de encontrar muitos aplicativos já desenvolvidos na área da saúde, não 

encontramos nenhum que apresentasse funcionalidades de colaboração e 

orientação do uso de elásticos intermaxilares, que contempla uma necessidade de 

muitos tratamentos ortodônticos, funcionando como uma ferramenta que ajuda não 

só o professional a obter maior colaboração e ter mais controle sobre o uso desses 

acessórios, mas também o paciente, auxiliando-o no seu dia a dia, com lembretes e 

uma demonstração gráfica da forma de inserção dos elásticos, evitando 

esquecimentos e confusão de instalação.  

Apesar desse ser o objetivo maior do desenvolvimento do aplicativo, entende-se 

que faz parte do processo de colaboração, uma boa higienização, cuidados com o 

aparelho e com alimentação, além da presença regular no consultório, nas visitas 

marcadas pelo dentista. Por esse motivo, considerou-se importante e interessante 

para o paciente acrescentar dados informativos e lembretes das consultas, 

contribuindo para o tratamento ortodôntico como um todo e não somente para a 

inserção de elásticos intermaxilares. 

Para que seja considerado um app de sucesso, é importante que ele seja 

validado. Essa validação pode ser feita em estudo futuro, no formato de 

observacional descritivo, onde dois grupos podem ser estudados: um grupo controle 

e um grupo usuário do App. Os grupos podem ser selecionados tendo como critérios 

de inclusão apresentarem discrepâncias anteroposteriores, transversais e/ou 

verticais, em que a utilização de elásticos intermaxilares está indicada e compõe 

parte fundamental do tratamento. Os dados seriam obtidos por meio de um 

questionário aplicado aos usuários (controle e App) sobre o tempo de uso, fatores 

que colaboraram para lembrar de usar os elásticos, o aproveitamento das dicas 

sobre dieta e cuidados, de forma a transformar em dados estatísticos os resultados 

obtidos a partir do recurso.  
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A partir dessas ferramentas, serão possíveis futuros estudos comparativos em 

relação à eficácia da biomecânica, vinculada ao maior ou menor tempo de uso dos 

elásticos, além de fatores adicionais de cooperação que podem ser desenvolvidos a 

partir dessa ferramenta. 

Com a difícil colaboração ao tratamento ortodôntico no que diz respeito ao 

uso de elásticos, higiene e cuidados com a alimentação, o desenvolvimento de um 

aplicativo para smartphones Android e sistema IOS, aproveitando a crescente 

utilização de tecnologia de telefonia móvel auxilia profissional e paciente na 

obtenção dos melhores resultados do tratamento ortodôntico. Em funcionamento, o 

app mostrou-se de fácil manuseio e aprendizado de utilização. 
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RESUMO 

 Os aplicativos de celulares se tornaram uma ferramenta do cotidiano, nos 

auxiliando a encontrar caminhos, cuidar da saúde, contabilizar exercícios físicos, 

controlar dieta, ingestão de líquidos, entre outras coisas. Ter um recurso que 

melhora a qualidade da cooperação é uma ideia extremamente atraente para o 

ortodontista, principalmente com pacientes que precisam utilizar elásticos 

intermaxilares. O objetivo desse trabalho foi desenvolver um aplicativo para 

smartphones (IOS e ANDROID) com a finalidade de melhorar a colaboração nos 

tratamentos ortodônticos por meio de lembretes e interação via App. O app envia um 

lembrete de recolocação dos elásticos e disponibiliza templates de configuração 

para facilitar a inserção, além de enviar dicas de higiene, cuidados com o aparelho e 

dieta. Em funcionamento, o app mostrou-se de fácil manuseio e aprendizado de 

utilização, tornando-se mais uma ferramenta de auxílio ao ortodontista e paciente na 

condução dos resultados desejados.  

mailto:dacruzbezerra@gmail.com
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Ortodôntico, Ortodontia. 
 

ABSTRACT 

Mobile applications have become a daily tool, helping us find ways, take care 

of health, count physical exercises, control diet and fluid intake among other things. 

Having a resource that improves the quality of cooperation is an extremely attractive 

idea for the orthodontist, especially on those patients that the use of elastics is crucial 

for treatment success. The objective of this work was to develop an application for 

smartphones (IOS and ANDROID) to improve cooperation in patients' orthodontic 

treatment through reminders and interaction via App. The app sends a reminder of 

replacement, interacting with elastic configuration templates, hygiene tips, care and 

diet. In operation, the app proved to be easy to handle and learn to use, becoming 

one more tool to help the orthodontist and patient in the treatment outcome. 

 
Keywords: collaborative applications, elastic, orthodontic equipment, Orthodontics. 
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INTRODUÇÃO 
 

A adesão ao tratamento pode ser definida como a medida na qual o 

comportamento de uma pessoa concorda com as recomendações de seu provedor 

da saúde. A cooperação por parte do paciente tem uma grande influência no 

sucesso do resultado final de um tratamento ortodôntico1. A disciplina no uso de 

elásticos, que são importantes em algumas fases do tratamento, a higiene dos 

dentes e do aparelho, as restrições alimentares, são fatores que contribuem para um 

bom convívio entre profissional e paciente e são determinantes para uma boa 

finalização do tratamento. 

Existem no mercado ferramentas facilitadoras para estímulo e controle dos 

procedimentos. Aplicativos móveis são programas de software executados em 

smartphones e outros dispositivos móveis2. Os aplicativos móveis de saúde podem 

ajudar as pessoas a gerenciar sua própria saúde e bem-estar, promover uma vida 

saudável e obter acesso a informações úteis quando e onde elas precisam. Esses 

aplicativos vêm ganhando cada vez mais destaque, como exemplos podemos citar: 

aplicativos para controle da glicemia3, vários para estímulo de atividades físicas4, 

para instruções de testes rápidos de diagnóstico como para o HIV5, para controle da 

higiene em pacientes que utilizam aparelhos ortodônticos6,7 e também para adesão 

à quimioterapia oral8. 

A facilidade de ter informações na palma das mãos, promove a criação de 

aplicados nas mais diversas áreas. Especificamente, na área odontológica, já 

existem estudos sobre as informações de higiene oral que estão presentes na web9 

e sobre a qualidade desses aplicativos10. A estimativa é que mais de meio bilhão de 

pessoas usariam aplicativos móveis em 2015 com aumento de 50% até 20182,11. Há 

a hipótese de que aplicativos causariam maiores mudanças de comportamento do 

que programas de saúde12.  

Um dos principais pilares na garantia de obtenção de bons resultados no 

tratamento ortodôntico é a colaboração. A ortodontia fixa tem a vantagem de não 

precisar dessa colaboração nos processos de ativação e na condução da maioria 

dos tipos de movimentação dentária. Entretanto, comumente se faz necessária a 

utilização de elásticos intermaxilares para correções de desvios sagitais de oclusão. 
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Sabe-se que, aproximadamente, 70% da população tem algum grau de discrepância 

esquelética, levando à erros de posicionamento dentário que determinam as más 

oclusões de classe II e III13. Somando-se às discrepâncias maxilomandibulares, 

temos ainda as más oclusões dentárias, que por variadas etiologias, culminam em 

uma relação alterada dos arcos dentários no sentido anteroposterior, vertical e/ou 

transversal. Assim, é esperado que, em um número expressivo de pacientes, 

mecânicas com elásticos intermaxilares sejam empregadas, recaindo sobre o 

paciente, a responsabilidade de colaboração para o bom encaminhamento do 

tratamento ortodôntico. Soma-se a esse número também, os casos em que os 

elásticos são necessários para a finalização do posicionamento dentário por meio do 

processo de intercuspidação, que devem ser utilizados por períodos contínuos, 

aplicando forças intermitentes. 

Dessa forma, embora o aparelho fixo seja, conceitualmente, um dispositivo que 

dispensa colaboração, a realidade clínica é que ela é necessária na maior parte dos 

casos e se torna um impeditivo da obtenção de bons resultados, uma vez que a falta 

de colaboração é muito comum. Os motivos mais frequentes para o não uso do 

elástico, são a dor, preguiça, o esquecimento e o constrangimento14. Foi 

comprovado que mensagens de texto enviadas via WhatsApp influenciam 

positivamente a cooperação dos pacientes quanto ao uso de elásticos intermaxilares 

no tratamento ortodôntico15. 

Foi realizada uma busca nas plataformas IOS (App store) e Android (google 

play) com a palavra de busca “dental”. Para a plataforma IOS, foram encontrados 

125 aplicativos relacionados à odontologia, enquanto para a plataforma Android, 

foram encontrados 200 aplicativos. Foram divididos em quatro funcionalidades 

básicas: instrução ao paciente, instrução ao profissional de odontologia, 

gerenciamento de atividades clínicas e entretenimento. Os resultados para a 

plataforma IOS foram: 20 apps para instrução de pacientes, 57 apps de instrução 

profissional, 20 apps de gerenciamento e 28 apps de entretenimento. Para a 

plataforma Android, foram encontrados 27 apps de instrução ao paciente, 130 apps 

de instrução ao profissional, 21 apps de gerenciamento e 22 apps de 

entretenimento. Entre as modalidades de instruções ao paciente, foram encontrados 

ferramentas de higiene, cuidados com a saúde, dieta e informações de diagnóstico 

de patologias e ferramentas de procura de profissionais. Foram encontrados 

aplicativos de entretenimento e comunicação visual que auxiliam na escolha de 
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cores de ligadura e possível aparência, com uso de aparelhos através de instalações 

virtuais. Nas plataformas de gerenciamento, foram encontradas ferramentas de 

agendamento e avisos prévios em formato de lembrete. Não foram encontrados em 

ambas a plataformas aplicativos que auxiliam na cooperação com uso de elástico e 

cuidados na manutenção do aparelho. 

Com base nessas informações e acompanhando a tendência de praticidade e 

familiaridade da população com aplicativos, idealizou-se uma nova proposta para 

auxiliar os pacientes nos seus compromissos com o tratamento ortodôntico e 

favorecer o profissional na obtenção de colaboração de seus pacientes.  

O objetivo desse trabalho foi desenvolver um aplicativo para smartphones, nas 

plataformas Android e IOS, com funcionalidades como lembretes de recolocação 

dos elásticos após as refeições, de higienização, possibilitar a solução de dúvidas 

corriqueiras sobre o tratamento e sobre a dieta permitida, tudo realizado e acessado 

facilmente pelo celular. O aplicativo ainda tem a proposta de apresentar métodos de 

bonificação dos pacientes que atingem as metas exigidas pelo profissional, 

contribuindo para melhorar a colaboração dos pacientes e auxiliar os mesmos e os 

profissionais, no bom desempenho do tratamento ortodôntico. 

 

DESCRIÇÃO DO APLICATIVO 

O aplicativo funciona na plataforma desk e mobile (Figuras 1 e 2). A plataforma 

desk constitui a forma de gerenciamento do Ortodontista para cadastramento do 

paciente e envio de informações de login para a plataforma mobile (Figuras 3 e 4). 

Uma vez feito o login do paciente, o mesmo recebe informações de configurações 

de uso do elástico e registro de consultas. Essas configurações são desenhadas e 

agendadas pelo ortodontista, de acordo com a necessidade de cada tratamento, 

podendo ser alterada a cada consulta e com registro de templates utilizados em 

cada etapa do tratamento (Figura 5). 

Após o login, o paciente habilita a ferramenta de template de elásticos e a partir 

desse momento, o aplicativo contabiliza o tempo de uso. As remoções dos elásticos 

devem ser informadas no aplicativo, gerando lembretes em forma de “pop up” nas 

telas dos smartphones, lembrando o paciente da necessidade de recolocação dos 

elásticos (Figura 6). Recolocados os elásticos, o mesmo cessa os lembretes e volta 

a contabilizar o tempo de uso. O botão de uso dos elásticos se apresenta na forma 

dinâmica. Quando o paciente está sem os elásticos, ele aparece como “colocar 
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elásticos”. Quando o paciente irá remover os elásticos, o botão aparece no formato 

“remover elásticos” (Figura 7).  

  A partir da alimentação dessas informações dentro do aplicativo, são gerados 

relatórios de tempo de uso. Sendo assim, a apresentação do recurso ao paciente 

deve ser feita pelo ortodontista, explicando a necessidade de ativar e desativar o 

botão de elásticos. 

Outra ferramenta agregada às funções está relacionada a outra queixa por falta 

de cooperação: a frequência das consultas. O aplicativo envia lembretes das 

próximas consultas em formato de “pop up”, evitando que o paciente esqueça dos 

seus compromissos com o ortodontista. Essas consultas são agendadas na 

plataforma desk pelo ortodontista.  

Em função da dificuldade que o clínico tem com a manutenção de uma boa 

higiene bucal por parte dos pacientes com aparelho ortodôntico, o aplicativo oferece 

informações relevantes à higiene, cuidados com o aparelho e dieta. Essas 

informações se apresentam no formato estático informativo, com a intenção de 

oferecer dados relevantes ao paciente de forma a reduzir o índice de placa e 

patologias, tais como doenças periodontais e cáries, reduzir as consultas de reparos 

nos acessórios ortodônticos, melhorar a dinâmica de atendimento e, dessa forma, 

ter mais cooperação, possibilitando diminuir o tempo de tratamento (Figuras 7 e 8). 

Ao computar o tempo de uso pelo aplicativo, pode-se gerar prêmios virtuais de 

incentivo, de forma a conscientizar o paciente que os objetivos propostos de tempo 

foram atingidos. Esses prêmios virtuais podem ser compartilhados nas redes sociais 

habituais: Facebook, Instagram e Twitter. A divulgação nas redes sociais tem o 

objetivo de manter o paciente motivado e gerar mais usuários, por meio das 

visualizações. 

Os dados obtidos e armazenados no aplicativo pode ser aproveitados pelo 

ortodontista, possibilitando avaliar, validar e transformar em estatística os resultados 

de tempo e dinâmica do tratamento.  

 

DISCUSSÃO 

A falta de cooperação com relação ao uso dos elásticos intermaxilares constitui 

um problema frequentemente enfrentado pelos ortodontistas, compreendendo uma 

das principais queixas dos profissionais na finalização dos tratamentos. A ferramenta 
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principal desse aplicativo está relacionada à forma e ao tempo de uso desses 

elásticos.  

Apesar de encontrar muitos aplicativos já desenvolvidos na área da saúde, não 

encontramos nenhum que apresentasse funcionalidades de colaboração e 

orientação do uso de elásticos intermaxilares, que contempla uma necessidade de 

muitos tratamentos ortodônticos, funcionando como uma ferramenta que ajuda não 

só o professional a obter maior colaboração e ter mais controle sobre o uso desses 

acessórios, mas também o paciente, auxiliando-o no seu dia a dia, com lembretes e 

uma demonstração gráfica da forma de inserção dos elásticos, evitando 

esquecimentos e confusão de instalação.  

Apesar desse ser o objetivo maior do desenvolvimento do aplicativo, entende-se 

que faz parte do processo de colaboração, uma boa higienização, cuidados com o 

aparelho e com alimentação, além da presença regular no consultório, nas visitas 

marcadas pelo dentista. Por esse motivo, considerou-se importante e interessante 

para o paciente acrescentar dados informativos e lembretes das consultas, 

contribuindo para o tratamento ortodôntico como um todo e não somente para a 

inserção de elásticos intermaxilares. 

Para que seja considerado um app de sucesso, é importante que ele seja 

validado. Essa validação pode ser feita em estudo futuro, no formato de 

observacional descritivo, onde dois grupos podem ser estudados: um grupo controle 

e um grupo usuário do App. Os grupos podem ser selecionados tendo como critérios 

de inclusão apresentarem discrepâncias anteroposteriores, transversais e/ou 

verticais, em que a utilização de elásticos intermaxilares está indicada e compõe 

parte fundamental do tratamento. Os dados seriam obtidos por meio de um 

questionário aplicado aos usuários (controle e App) sobre o tempo de uso, fatores 

que colaboraram para lembrar de usar os elásticos, o aproveitamento das dicas 

sobre dieta e cuidados, de forma a transformar em dados estatísticos os resultados 

obtidos a partir do recurso.  

A partir dessas ferramentas, serão possíveis futuros estudos comparativos em 

relação à eficácia da biomecânica, vinculada ao maior ou menor tempo de uso dos 

elásticos, além de fatores adicionais de cooperação que podem ser desenvolvidos a 

partir dessa ferramenta. 
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CONCLUSÃO 
 

Com a difícil colaboração ao tratamento ortodôntico no que diz respeito ao 

uso de elásticos, higiene e cuidados com a alimentação, o desenvolvimento de um 

aplicativo para smartphones Android e sistema IOS, aproveitando a crescente 

utilização de tecnologia de telefonia móvel auxilia profissional e paciente na 

obtenção dos melhores resultados do tratamento ortodôntico. Em funcionamento, o 

app mostrou-se de fácil manuseio e aprendizado de utilização. 

 
 
 

 
Figura 1: Layout da plataforma desk 

 

 
Figura 2: apresentação do ícone do aplicativo na plataforma mobile. 
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Figura 3: Página na plataforma desk de acesso e cadastro de pacientes. 

 

 
Figura 4: Pagina na plataforma desk de cadastro de paciente e geração de código de acesso a 
plataforma mobile. 

 
 

 

Figura 5: tela de template dos elásticos intermaxilares. Os desenhos das configurações são recebidos 
através da interface desk/mobile programada pelo ortodontista. 
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Figura 6. Pop ups de lembretes para recolocação dos elásticos. 

 

 
Figura 7: tela principal da plataforma mobile. Nessa tela se apresentam os botões de cuidados, dieta, 
higiene, uso de elásticos, gerenciamento de consultas, redes sociais e gif de propaganda. Destaque 
para o botão dos elásticos, que está no formato de “colocar elásticos”. 

 

Propaganda 
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Figura 8. Tela principal com o botão de elásticos no formato remover elásticos. Botão esse que deve 
ser ativado no momento da remoção dos mesmos. A partir desse momento o aplicativo envia pop ups 
em formato de lembretes para a recolocação dos elásticos. 
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