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O objetivo foi criar um aplicativo para dispositivo móvel e acesso à rede social, 
contendo orientações em saúde bucal direcionado aos jovens e adolescentes. O aplicativo 
denominado SORRISO TEEN foi criado utilizando-se o site “Universo.mobi”, o qual foi 
vinculado à página da rede social mais popular no momento (Facebook). Para a criação do 
aplicativo e da página do Facebook foi utilizado o passo a passo destes sites. A análise dos 
resultados (25/02/2015 a 15/09/2015) foi obtida, utilizando-se a estatística gerada 
semanalmente na própria plataforma do site “Fábrica de Aplicativos” e da página. Foram 
contabilizadas informações como: curtidas, alcance das publicações, envolvimento das 
pessoas e perfil dos seguidores. A maior porcentagem de fãs estava entre 13 a 34 anos de 
idade, no entanto, pessoas com mais de 35 anos e relacionados a profissionais de consultórios 
e clínicas odontológicas e da rede pública de saúde se interessaram pelo conteúdo. O alcance 
foi o indicador do sucesso da página. A página obteve 3.342 fãs, sendo que uma publicação 
não paga alcançou 11.772 pessoas, embora geralmente as publicações de mais alcances são 
promoções pagas. Fotos chamativas foram indispensáveis para interesse do público desejado, 
bem como, a relação da saúde geral com saúde bucal. Saber identificar o interesse do público 
aliada à utilização de tecnologia digital e uso da rede social pode ser uma ferramenta 
importante no auxílio às ações de educação em saúde bucal. 
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