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RESUMO 

 

 

Lemos EM. Ensino-aprendizagem em Endodontia: aplicação da hipermídia e o uso 
da internet como facilitadores do processo [tese]. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Odontologia; 2010. 
 

 

No modelo tradicional de ensino, desenvolver os aspectos cognitivos, psicomotores 

e comportamentais inerentes ao diagnóstico e plano de tratamento em Endodontia, 

tornam-se um problema, devido ao número relativamente limitado de experiências 

clínicas vivenciadas pelos alunos na formulação do diagnóstico, bem como a 

disponibilidade do professor compatível ao número de alunos na clínica endodôntica 

e o número cada vez mais insuficiente de pacientes para atender a demanda. Neste 

sentido, o desenvolvimento de estratégias de ensino-aprendizagem eficientes e de 

avaliação das competências relacionadas ao diagnóstico, seria interessante para a 

educação em Endodontia. O objetivo deste trabalho foi verificar e comparar o 

desempenho de alunos de Endodontia, tendo como fonte de variação para a 

metodologia educacional, a utilização da tecnologia hipermídia e o uso da internet 

como facilitadores do processo de ensino-aprendizagem. Para isso, graduandos do 

terceiro ano de Odontologia de três Universidades foram divididos em três grupos, 

de acordo com a metodologia de ensino-aprendizagem utilizada: GI método 

tradicional centrado no professor - grupo controle (n = 23); GII método tradicional 

acrescendo uma revisão centrada no professor, antes da avaliação (n = 30) e, GIII 

método de auto-instrução centrado no aluno utilizando a tecnologia hipermídia com 

acesso através da internet (n = 90). O site endo-e.com foi utilizado como método de 

auto-instrução, incluindo, entre outros temas, as doenças da polpa e do periápice, 

diagnóstico e tratamento endodôntico, além da simulação de casos clínicos com 

todas as modalidades das doenças da polpa e do periápice, tanto para treinamento, 

bem como para avaliação dos alunos. Os resultados obtidos na avaliação foram 

submetidos à análise estatística, por meio dos testes Kruskal-Wallis e Student 

Newman Keuls. A estratégia centrada no professor com revisão, onde os alunos 

interagiram com situações simuladas após as aulas teóricas tradicionais, foi o 

método mais eficiente, apresentando resultados estatisticamente significantes 

(p<0,01), em relação às demais estratégias utilizadas. Não foram observadas 



 

diferenças estatísticas significantes entre os grupos que utilizaram estratégias 

centradas exclusivamente no professor e no aluno, ambas sem o uso da revisão 

interativa. A tecnologia hipermídia e o uso da internet quando empregados 

isoladamente, sem despender nenhuma hora/aula presencial, mostrou equivalência 

com a estratégia de ensino-aprendizagem convencional centrada no professor, 

podendo ser considerada como estratégia complementar ou facilitadora da 

aprendizagem do diagnóstico em Endodontia. 

 

 

Palavras-chave: Diagnóstico em Endodontia. Ensino-aprendizagem. Hipermídia. 

Multimídia interativa. Internet. Autoinstrução 



 

ABSTRACT 

 

 

Lemos EM. Teaching and learning in Endodontics: application of hypermedia and 
use of internet as facilitators of the process [thesis]. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Odontologia; 2010. 
 

 

In the traditional education model, developing of cognitive learning, psychomotor and 

conduct aspects during the endodontic diagnosis and treatment planning become a 

problem for students due to the relatively limited number of clinical experiences in 

diagnosis as well as the availability of adequate teacher/student ratio and the 

insufficient number of patients. Thus, the development of new strategies for effective 

teaching and learning process and evaluations in diagnosis would be interesting for 

education in Endodontics. The aim of this study was verified and compares the 

student’s performance in Endodontic varying the educational methodology where the 

use of hypermedia technology and internet could make the teaching-learning process 

easier. For this, undergraduate dental students from three universities were divided 

in three groups according to the applied teaching-learning methodology: GI - 

Traditional centered teacher - control group (n=23), GII – Adding a review before the 

traditional centered teacher method (n = 30) and GIII - Self-instruction using 

hypermedia technology accessed by Internet (n = 90). The www.endo-e.com website 

was used as a self-instruction and evaluation method that includes diagnosis of pulp 

and periapical diseases, root canal therapy and clinical cases simulation. The results 

were statistically analyzed using Kruskal-Wallis followed by Student-Newman-Keuls 

tests. The strategy focused on the teacher that used previous  review, where 

students interacted with simulated conditions following traditional class was the most 

efficient method and showed statistically significant difference (p<0,01) when 

compared with other strategies. There were no statistically significant differences 

between groups using strategies focused just on the teacher and student without the 

use of interactivity. Hypermedia technology and the use of Internet showed 

equivalence with the conventional teaching and learning strategy (teacher-centered) 

and can be considered as a complementary strategy to facilitate the diagnosis 

learning in Endodontics. 



 

Keywords: dental education, learning, oral diagnosis, endodontic, hypermedia, 

computer-assisted instruction, internet 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Aprender a diagnosticar com precisão na prática clínica, durante o curso 

de graduação em Endodontia é crítico, principalmente com relação ao risco 

oferecido ao paciente. Diagnósticos imprecisos podem continuar acontecendo 

ao longo da carreira profissional, conduzindo a tratamentos indevidos, bem 

como influenciar no sucesso do tratamento endodôntico. 

 Por isso, o desenvolvimento de estratégias de ensino-aprendizagem 

eficientes e de avaliação das competências relacionadas com o diagnóstico, 

seria útil para a educação em Endodontia. 

 Algumas ações educativas para solucionar esses problemas podem ser 

implementadas, como: intervir no início do processo educacional, proporcionar 

oportunidades para praticar e ter conhecimento dos resultados, incentivar a 

auto-avaliação, e permitir que os discentes compartilhem as responsabilidades 

pelos erros. 

 Entretanto, alcançar esses objetivos educacionais durante o curso de 

graduação em Endodontia é uma tarefa árdua, devido ao número relativamente 

limitado de experiências clínicas vivenciadas pelos alunos na formulação do 

diagnóstico clínico provável, como também, a relativa disponibilidade do 

professor compatível ao número de alunos na clínica endodôntica. 

 Todavia, torna-se um problema desenvolver os aspectos cognitivos, 

psicomotores e comportamentais do plano de unidade referente ao diagnóstico 

em Endodontia e plano de tratamento, dentro do modelo tradicional de ensino-

aprendizagem centrado no professor. 

 A exploração das potencialidades proporcionada pela tecnologia 

hipermídia pode ser uma estratégia ideal para atingir os pressupostos 

educacionais, recomendada para melhorar a qualidade, a eficiência e facilitar o 

processo de ensino-aprendizagem centrado no aluno, possibilitando uma 

navegação não-linear e interativa das informações, com características 

desafiadoras e motivadoras da aprendizagem, baseadas em buscas e 

associações e veiculadas em diferentes mídias, seja como ferramenta de apoio 

tutorial, seja como recurso de auto-aprendizagem, ou via educação a distância, 

por meio da internet (Lemos, 2001). 
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 Neste rumo, o desenvolvimento de um site, disponibilizado na internet e 

o uso da hipermídia como ferramenta tecnológica para simulação de casos 

clínicos em Endodontia, pode possibilitar aos alunos, a partir do acesso ao site, 

praticar suas habilidades em diagnóstico, sem consequências negativas reais 

para os futuros pacientes. A auto-avaliação pode ser feita após a resolução dos 

casos clínicos, por meio do conhecimento dos resultados ideais do diagnóstico 

e plano de tratamento, comparando com o diagnóstico e plano de tratamento 

do aluno, apresentado no final da resolução de cada caso clínico, após envio 

das respostas. Aliás, a argumentação e correção após a resolução de cada 

caso clínico, proporciona ao aluno reflexões e repetições; o erro não pode ser 

ignorado, deve ser visto como um momento de aprendizagem, retomando e 

recompondo o conhecimento (Masetto; Prado, 2004). 

 As dúvidas após a resolução e a argumentação dos casos clínicos 

podem ser discutidas com o professor, através da internet, valendo-se do e-

mail, ou de forma presencial, durante as atividades da disciplina de Endodontia. 

 Para a resolução dos casos clínicos é necessário ter proficiência em 

temas endodônticos, associados entre si, como a etiologia e diagnóstico das 

doenças da polpa e do periápice e tratamento da polpa viva e morta, além dos 

temas inerentes a técnica endodôntica. Para tanto, seria pertinente o 

desenvolvimento e disponibilidade desses temas em um site com acesso 

ilimitado, para a consulta e pesquisa do alunado, antes, durante e depois de 

praticar a resolução dos casos clínicos disponibilizados. 

 A proposta desta pesquisa foi testar a hipótese que a simulação dos 

casos clínicos facilita o processo de ensino-aprendizagem do diagnóstico e 

plano de tratamento em Endodontia, por meio da aplicação de uma avaliação 

digital, que permita acompanhar o desempenho nos grupos experimentais de 

alunos. Discentes de três Universidades que mantém a mesma filosofia foram 

incluídos na pesquisa, pois os temas envolvidos são parte integrante do plano 

de ensino e os alunos concordantes em participar. 

 Para a compreensão da interdisciplinaridade do processo de ensino-

aprendizagem em Endodontia, conceitos da tecnologia hipermídia e a 

intermediação do computador e internet, são contextualizados a seguir. 

 O processo de ensino-aprendizagem pode ser conceituado pelo conjunto 

de ações e estratégias que o educando, considerado individual ou 
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coletivamente, realiza, contando para tal, com a gestão tutora, facilitadora e 

orientadora do professor, para atingir os objetivos propostos pelo plano de 

ensino e formação. 

 Entende-se por hipertexto a forma de apresentação ou organização de 

informações escritas, em que blocos de texto estão articulados por remissões, 

de modo que, em lugar de seguir um encadeamento linear e único, o leitor 

pode formar diversas sequências associativas, conforme seu interesse; 

conjunto de textos estruturados ou organizados dessa forma, e geralmente 

implementado em meio eletrônico computadorizado, no qual as remissões 

correspondem a comandos que permitem ao leitor passar diretamente aos 

elementos associados. 

 Compreende-se por multimídia a combinação de diversos formatos de 

apresentação de informações, como textos, imagens, sons, vídeos, animações, 

etc., em um único sistema. 

 A hipermídia pode ser definida pelo conjunto de informações 

apresentadas na forma de textos, gráficos, sons, vídeos e outros tipos de 

dados, e organizadas segundo o modelo associativo e de remissões, próprio do 

hipertexto. 

 O acesso rápido à internet aliado ao computador é uma tecnologia de 

informação e comunicação - TIC interativa contemporânea, que tem sua 

relação custo e benefício acessível e muito utilizada, principalmente no meio 

acadêmico para comunicação, pesquisa, transferência e recuperação 

eletrônica de arquivos, discussões, videoconferências, entretenimento, etc. 

 Deste modo, parece lícito utilizar a tecnologia hipermídia e o acesso 

através da internet como um recurso potencialmente promissor no processo de 

ensino-aprendizagem da Endodontia. 

 É importante salientar que qualquer experiência no sentido de substituir 

o professor na sala de aula é uma atitude infrutífera e plenamente rejeitável. A 

figura do professor como agente facilitador da aprendizagem é essencial para o 

ensino em classe. Contudo, ele não pode, nos dias atuais, desconhecer as 

tecnologias de informação e comunicação contemporâneas. Essa solicitação 

envolve desde a necessidade de capacitação técnica para a manipulação de 

ferramentas tecnológicas de modo eficiente, até cuidados maiores com a 
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qualidade e transmissão da informação, consolidando um novo fazer 

pedagógico. 

 A Universidade do terceiro milênio não pode mais ignorar as profundas 

alterações que as tecnologias de informação e comunicação introduziram na 

sociedade contemporânea. Ela precisa perceber que essas tecnologias criam 

novas maneiras de aprender a aprender, isto é, uma aprendizagem do mundo 

que se faz de forma participativa. 

 A abrangência de pontos de vista, a quantidade crescente de 

informações, o enriquecimento de novas idéias, conceitos, paradigmas, teorias 

e debates em tempo real e imediato precisam ser incorporados pela 

Universidade como instituição geradora, mantenedora e delegadora do saber 

humano, caso a Universidade pretenda sobreviver com o papel que a 

sociedade lhe destinou. 

 A revolução tecnológica mudou muito a sociedade nas últimas décadas. 

 Nesse processo de mudanças, a educação tem que se adaptar não 

somente às novas necessidades da sociedade da informação, mas assumir 

também um papel de ponta, isto é, inovador e de percepção do futuro. 

 Um processo de ensino-aprendizagem à altura das demandas atuais da 

sociedade é aquele que se preocupa com o fato de que cada ser humano 

possui uma forma diferenciada e particular de aprendizagem. Ou é aquele que 

se pauta segundo a teoria de que as inteligências e habilidades são múltiplas e 

devem ser trabalhadas e desenvolvidas (Gardner, 1994). Tal processo exige 

conhecimento, informações, formas de apresentação e manipulação, bem 

como estratégias diferenciadas, múltiplas, multi-sensoriais, abrangentes e em 

constante mutação. 

 Para propor um site que logre um processo de aprendizagem 

harmonioso e eficaz, é necessário identificar uma concepção de educação 

(construtivismo, behaviorista, instrucionismo, interacionismo, construcionismo, 

inteligências múltiplas, entre outras) que deverá perpassar a utilização dessa 

tecnologia. O emprego da hipermídia como tecnologia educacional – tutorial, 

recurso ou estratégia - vem de encontro a esta evolução do mundo da 

informação e das novidades tecnológicas, mas deve respeitar o sistema de 

ensino tradicional, projetando-o para futuras mudanças. 
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 A atual tendência pedagógica, baseada no conceito construtivista onde o 

aluno é o sujeito principal no processo de ensino-aprendizagem tem como 

estratégia estimular a análise e a capacidade de argumentar que leve a um 

processo criativo e inovador. 

 Educadores e especialistas questionam a utilização do computador 

como elemento efetivo no processo de desenvolvimento da capacidade de criar 

e pensar. Afirmam que o computador não pode ser inserido na educação como 

máquina de ensinar, mas como ferramenta facilitadora do raciocínio. Enfim, 

uma reflexão sobre a concepção de ensino-aprendizagem que integre a 

utilização dessa tecnologia na prática educativa é, hoje, fundamental. 

 A simulação de casos clínicos, disponibilizados por meio da internet, 

valendo-se da tecnologia hipermídia aplicada ao ensino-aprendizagem do 

diagnóstico em Endodontia deverá proporcionar uma exploração interdisciplinar 

do tema, desencadeando a aquisição abrangente de informações, 

conhecimentos, habilidades e comportamentos que venham de encontro com 

os objetivos educacionais e sociais planejados. Entre as vantagens do tutorial, 

estão: 

 a estimulação da auto-avaliação, em termos de habilidades 

adquiridas, que possibilitará ao aprendiz investigar, refletir, levantar 

hipóteses, testá-las e refinar suas idéias iniciais, permitindo-lhe ainda 

construir seu próprio conhecimento; 

 o acesso às informações de forma interativa e articuladas num 

contexto não-linear, que constituirá papel relevante para o 

desenvolvimento desta solução hipermídia. A interatividade tem sido 

o conceito de muitas das reformas propostas na área da educação 

(Gardner, 1994; Lucena,1994). 

 As potencialidades pedagógicas proporcionadas pela tecnologia 

hipermídia, bem como a facilidade no desenvolvimento, atualização e 

compatibilidade com novos equipamentos, produtos e sistemas operacionais, 

constituem atualmente uma das principais ferramentas utilizadas mundialmente 

nos campos da comunicação e da informação. 
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 Essa solução hipermídia não dispensa os recursos tradicionais utilizados 

em sala de aula, tais como livros, quadro e giz, áudio, vídeo, etc. Todos os 

recursos possíveis devem estar integrados nesse ambiente, possibilitando ao 

aluno, através do contato com as mais diversas ferramentas, desenvolver 

plenamente seu potencial de aprendizagem. 

 A fundamentação das potencialidades que a tecnologia hipermídia 

proporcionam, por meio da associação do hipertexto, imagem, animação, 

áudio, vídeo e simulação, integradas e inter-relacionadas através do contexto 

não-linear das informações, tornou-se uma promissora ferramenta de auxílio à 

educação. 

 Pode-se dizer que em sistemas baseados na tecnologia hipermídia não 

há uma maneira ordenada de "ver/ler" uma página. O aluno respeita a sua 

maneira peculiar e o seu ritmo de aprender: ele segue o hipertexto, explorando-

o até satisfazer suas necessidades de aprender. 

 Entretanto, a característica mais importante da tecnologia hipermídia é a 

interatividade. O aprender no computador exige uma postura ativa do aluno 

como protagonista e construtor do seu aprendizado. A máquina não pensa, 

somente recebe instruções. Cabe ao aluno "comandá-la". 

 Conquanto seja cada vez mais intenso o uso dos recursos hipermídia na 

educação, o ensino da Odontologia e, em particular, a disciplina de Endodontia 

ainda não o explorou de maneira eficiente. 

 Acredita-se, de acordo com Passarelli (1993), Machado (1997) e Corrêa 

(2001) ser extremamente válido o emprego dos mais diversos recursos da 

hipermídia no ensino. Seu uso, principalmente como complemento cognitivo na 

sala de aula, bem como uma extensão dela, serve não só para ilustrar e 

esclarecer a matéria, mas também para estimular o aluno, despertando a 

curiosidade e criatividade através de um ambiente intuitivo, desafiador e lúdico. 

Desta forma, o aluno passa a se interessar e a "participar" do assunto, 

buscando mais detalhes sobre certos tópicos, resolvendo testes e exercícios, 

trocando informações com seus colegas e professores. 

 Neste contexto, há uma tendência de mudanças nos projetos 

pedagógicos e curriculares das áreas de conhecimento em comum, migrando 

da inter-relação de disciplinas específicas para módulos multidisciplinares, 

denominado entre outros, unidades curriculares de graduação. Na área de 
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conhecimento da ciências da saúde, representada entre outros, pelo curso de 

Odontologia, esses módulos são oferecidos por professores das áreas de 

estudo comum. Contudo, essas mudanças vão interferir diretamente no número 

de contratações de docentes, diminuindo os custos para as instituições de 

ensino superior e discentes, sem prejudicar a qualidade educacional oferecida. 

 Aliás, a inclusão do ensino a distância em 20% da carga horária total 

presencial já é concreta, segundo a portaria no. 4059 do MEC, possivelmente 

visando adequar o corpo docente para uma nova realidade em que o currículo 

é complementado por atividades a distância, as quais não exigirão a presença 

do alunado. 

 Neste sentido, a inserção de programas comercializados ou livres de 

apoio à aprendizagem colaborativa, como principalmente o Blackboard, 

TelEduc e a plataforma Moodle, que constituem-se em sistemas de 

administração de atividades educacionais para ambientes virtuais e a distância, 

tem sido ofertado a professores pelas instituições de ensino para apoio dos 

cursos presenciais. 

 Entretanto, torna-se indispensável a participação da tecnologia 

hipermídia para interferência do processo de ensino, investigação, 

problematização e aprendizagem, integrando vários tipos de mídias, como 

hipertexto, multimídia, hiperlinks, imagens, vídeos e áudio, acessados a partir 

dos sistemas de administração de atividades educacionais para ambientes 

virtuais e a distância, objetivando proporcionar flexibilidade cognitiva. 

 Neste estudo propõe-se a aplicação da tecnologia hipermídia e o uso da 

internet como facilitadores do processo de ensino-aprendizagem em 

Endodontia, mais especificamente no diagnóstico e plano de tratamento, como 

também para auxiliar o docente no curso tradicionalmente presencial. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

 A associação do computador à educação foi introduzida na Odontologia 

em 1976, por meio da instrução assistida por computador (CAI), como parte do 

currículo do curso de Odontologia da Universidade de Kentucky. 

 Nas últimas duas décadas, as tecnologias de informação e comunicação 

- TIC avançaram no cenário educacional, colocando-se à prova as mais 

variadas metodologias de ensino-aprendizagem, principalmente no que diz 

respeito à especialidade da Endodontia. 

 Desde instruções baseadas por computador, tutoriais informatizados, 

aprendizagem assistida por computador, tecnologia hipermídia, simulações, 

instruções baseadas na web, aplicativos 3D (três dimensões) até realidade 

virtual foram utilizadas como metodologias educacionais. Todas as 

diversidades metodológicas serão a seguir descritas. 

 Dois métodos de auto-instrução desenvolvidos na Faculdade de 

Odontologia da Universidade de Toronto para o ensino dos testes destinados 

ao diagnóstico clínico endodôntico, como base para o desenvolvimento de 

habilidades e de tomada de decisão clínica para os alunos de graduação foram 

comparados, por meio de uma apostila dedicada a auto-aprendizagem e um 

programa de instrução baseada por computador (CBI), com conteúdo idêntico 

(Puskas et al., 1991). O livreto e o programa computacional foram concebidos 

para que os alunos pudessem aprender e, em seguida, testar seu 

entendimento dos princípios básicos do diagnóstico. A eficácia dos métodos foi 

avaliada através do pré e pós-teste idêntico, bem como a aplicação de um 

questionário após o término do módulo nos grupos: grupo I - controle (n = 49), 

composto por graduandos do primeiro ano de Odontologia, que não receberam 

nenhuma instrução; grupo II constituído por graduandos do segundo ano, que 

receberam os métodos de auto-aprendizagem, por meio da apostila (n = 20) e 

programa computacional (n = 21) e, grupo III formado por graduandos do 

terceiro ano, que receberam os métodos de auto-aprendizagem, por meio da 

apostila (n = 31) e aula tradicional (n = 40), no período de uma hora. Os 

quarenta e um alunos do segundo ano de Odontologia expostos aos métodos 

de auto-instrução com apostila ou suportes informatizados, não apresentaram 
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diferenças estatisticamente significante entre os grupos, os quais foram 

calculados através dos escores médios obtidos nos pré e pós-testes. Embora 

os alunos do primeiro e segundo anos mostrassem uma melhora 

estatisticamente significativa entre o pré-teste e pós-teste, a melhora na classe 

do segundo ano foi maior. Os setenta e um graduandos do terceiro ano 

expostos aos métodos de auto-instrução com apostila ou aula tradicional no 

ensino de diagnóstico endodôntico, também não apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos analisados. Com base nos 

resultados, os autores concluíram que há muitas vantagens em utilizar os 

meios de auto-instrução informatizados, principalmente com relação à 

interatividade proporcionada, que pode ser mais eficaz na simulação de 

situações clínicas do que as aulas tradicionais e ou apostilas, bem como os 

computadores desempenham um papel importante em todos os aspectos da 

comunicação, educação, armazenamento e recuperação da informação, e deve 

ser implementado no currículo dos cursos de Odontologia. 

 Plasschaert et al. (1997) avaliaram o programa Paindent, desenvolvido 

para o treinamento de graduandos em Odontologia na tomada de decisão e 

resolução de problemas em Endodontia. O objetivo do estudo foi comparar o 

tutorial com tecnologia multimídia interativa com a estratégia convencional de 

aprendizagem em Endodontia. O aplicativo foi disponibilizado em CD-i (disco 

compacto interativo), composto pela simulação de casos clínicos em pacientes 

virtuais apresentando como queixa principal a dor de dente. Graduandos do 

quarto ano do curso de Odontologia da Universidade de Kentucky foram 

convidados para participar deste estudo, principalmente pela experiência 

adquirida no diagnóstico e técnicas endodônticas durante o curso de 

Endodontia no terceiro ano. Vinte e oito estudantes que concordaram em 

participar da pesquisa receberam a pré-avaliação, composta por dois casos 

clínicos. Após a prova os alunos foram divididos aleatoriamente em dois 

grupos: grupo multimídia (n = 14) e grupo convencional (n = 14). Em seguida, 

os dois grupos receberam informações sobre cinco casos clínicos, porém com 

duas estratégias de ensino diferentes para sua resolução: CD-i com tecnologia 

multimídia interativa e no formato textual para estudo, para os grupos 

multimídia e convencional, respectivamente. Para o grupo experimental, o 

sistema representava vários casos clínicos, com diferentes causas para a dor 
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do dente, após a seleção do paciente na recepção da clínica odontológica 

virtual, com o mouse ou joystick, o processo de resolução de problemas foi 

iniciado. Por meio da narração, o paciente virtual explicava a natureza do seu 

problema. Então, a escolha pôde ser feita para a exploração assíncrona das 

seguintes seções: anamnese, exame extra-oral, exame intra-oral, exame 

radiográfico, diagnóstico e tratamento adequado, comparando a tomada de 

decisão para resolução do problema com a resposta do caso clínico do 

sistema. Após a conclusão do caso, a seção de avaliação do sistema forneceu 

o retorno em percentual sobre a eficácia do aluno na tomada de decisão para 

resolução do problema em questão, por meio das escolhas corretas e 

incorretas solicitadas ao sistema. Os escores obtidos para todas as seções 

foram calculados de forma linear numa escala de 1 a 100, indicando a 

competência para solucionar problemas. Os alunos do grupo convencional 

receberam informações da mesma forma que o grupo multimídia, porém com o 

conteúdo para estudo textual: detalhes da história pregressa e a série de 

exames do paciente, imagens radiográficas, opções para o diagnóstico e plano 

de tratamento e, nenhuma oportunidade de aprendizado interativo foi 

concedida. Cada caso foi acompanhado por uma resposta apresentando a 

natureza do problema, diagnóstico correto e o tratamento mais adequado para 

o caso clínico. Todos os alunos foram instruídos a estudar de forma 

independente, computando as horas utilizadas, como também consultar as 

referências bibliográficas recomendadas pela disciplina de Endodontia, sempre 

que considerou necessária. Após um período de 3 semanas, foi solicitado aos 

alunos que respondessem um questionário a respeito da estratégia utilizada, 

para os dois grupos. Em seguida, a pós-avaliação foi instituída, com os 

mesmos dois casos clínicos utilizados na pré-avaliação. Todas as respostas da 

pós-avaliação foram inseridas no programa multimídia para gerar os escores 

de competência para a solução de problemas. Dezoito alunos concluíram as 

pré e pós-avaliações e seus resultados foram incluídos na análise estatística. 

Com base nos resultados e no questionário, os autores concluíram que não 

houve diferenças significativas entre o desempenho dos alunos em ambos os 

grupos, indicando que a abordagem multimídia para resolver problemas de 

aprendizado em Endodontia pôde substituir com sucesso as estratégias 

tradicionais de aprendizagem. 
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 Fouad e Burleson (1997) avaliaram a eficiência do programa Endo Dx 

para o ensino-aprendizagem de diagnóstico em Endodontia, por meio da 

simulação de quinze casos clínicos em pacientes. Os graduandos do terceiro 

ano de Odontologia da Universidade de Connecticut de três turmas sequenciais 

(n = 90), receberam um pré-teste referente ao tema diagnóstico endodôntico, 

antes de qualquer instrução prévia. Em seguida, dez textos foram distribuídos 

aos alunos para estudo, relacionados com as técnicas de diagnóstico, patologia 

endodôntica e interpretação radiográfica. Posteriormente os alunos foram 

aleatoriamente divididos, independentemente dos resultados do pré-teste: 

grupo simulador que utilizou o Endo Dx (n = 34) por uma hora; grupo seminário 

(n = 32) que participou de um seminário envolvendo o mesmo conteúdo do 

grupo simulador, no mesmo período e, grupo controle (n = 24), não teve 

nenhuma instrução relacionada ao assunto, durante esse período. Na 

sequência, o pós-teste, idêntico ao pré-teste foi aplicado nos três grupos para 

avaliar o conhecimento de diagnóstico em Endodontia. Após análise dos 

resultados os autores verificaram a melhora dos escores do pré para o pós-

teste nos três grupos, estatisticamente diferentes (p = 0,018). O grupo 

simulador foi significativamente melhor do que o grupo seminário (p = 0,05) e o 

grupo controle (p = 0,0024). Não houve diferença estatisticamente significante 

entre o grupo seminário e o grupo controle (p = 0,20). Os alunos que utilizaram 

o simulador foram capazes de abordar em média, um número maior de casos 

clínicos, quando comparado ao grupo seminário (teste t, p<0,0001). 

 Bachman et al. em 1998 analisaram a diferença de eficácia entre o 

método tradicional de ensino e a instrução baseada por computador (CBI) para 

o ensino de anatomia do incisivo central superior permanente, por meio do pré 

e pós-teste idêntico, bem como a aplicação de um questionário após o término 

do módulo, compreendido por duas semanas. O aplicativo computacional 

denominado Oranat foi desenvolvido utilizando um programa de autoria 

(Authorware™, Macromedia Inc.). As ilustrações do livro Descriptive Dental 

Anatomy foram utilizadas com permissão dos autores. O tutorial foi 

apresentado, por meio de dois menus, um principal e um suspenso utilizado 

como interface para o usuário navegar. A aula tradicional para o ensino de 

anatomia do incisivo central superior permanente foi apresentada através de 

slides e projetor multimídia, por um período de uma hora. O livro e o manual 
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didático encontravam-se disponíveis para todos os alunos para cumprimento 

do protocolo de estudo e controle de participação. Oitenta e cinco graduandos 

voluntários da escola de Odontologia da Universidade de Minnesota foram 

aleatoriamente divididos em três grupos: grupo A - controle (n = 29), os alunos 

participaram apenas da aula tradicional; grupo B (n = 28), os graduandos 

participaram da aula tradicional e foram incentivados a utilizar o tutorial 

informatizado por um tempo indeterminado e, grupo C (n = 28) os estudantes 

utilizaram apenas o computador e o tutorial. Outras ferramentas de estudo 

foram disponibilizadas, incluindo escultura de dentes em cera e desenhos de 

dentes sobre papel no laboratório, por um período de seis horas semanais. Os 

resultados mostraram que os três grupos melhoraram significativamente o 

desempenho no pós-teste em relação ao pré-teste (p <0,02). Não houve 

diferença estatisticamente significativa entre qualquer um dos três grupos em 

relação a pontuação do pré-teste ou pós-teste. Os três grupos não foram 

significativamente diferentes com relação a idade, sexo, raça ou GPA (Grade 

Point Average: A média de todas as notas do estudante até o momento; 

baseada em uma escala de 4,0) do curso graduação em Odontologia. Os 

autores concluíram que o ensino baseado no computador é um método 

igualmente eficaz de aprendizado, quando comparado com a aula tradicional. 

 Littlefield et al. (2003) colocaram à prova o sistema computacional de 

simulação multimídia denominado SimEndo I, desenvolvido com programa de 

autoria (Authorware™ Macromedia Inc.), para o ensino e avaliação de 

diagnóstico em Endodontia. O teste piloto foi aplicado em setenta e quatro 

graduandos de Odontologia da Universidade do Texas (UTHSCSA). O sistema 

foi composto por uma interface gráfica com quatro menus disponíveis e 

submenus relacionados e por três casos clínicos, disponível em CD-ROM, 

sendo necessário um disquete virgem para gravar as respostas do aluno e 

posterior contabilização. A partir da interface gráfica, os alunos interagiram, 

solicitando ao sistema informações do paciente. A pontuação foi baseada no 

diagnóstico de cada caso, por meio de escores. Os resultados apresentaram 

uma variação de pontuação de 0,27 a 0,40 por caso, em uma escala de 0 a 1, 

considerada como escores de proficiência em diagnóstico médio para os 

alunos de graduação; cinco alunos alcançaram a pontuação 0,80 considerada 

escores de confiabilidade. A pontuação média esperada para cada caso seria 
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entre 0,54 e 0,78 em uma escala de 0 a 1, considerada como escores 

compatíveis ao diagnóstico preciso. Após a conclusão dos três casos clínicos 

os alunos avaliaram o sistema SimEndo I, numa escala de 0 a 10, tendo como 

resultado a média geral de 8,1. Os autores concluíram que a simulação 

multimídia do paciente proporciona uma alternativa promissora para o ensino e 

avaliação das habilidades do graduando em diagnóstico. 

 Bogacki et al. (2004) avaliaram o programa Tooth morphology de 

aprendizagem assistida pelo computador (CAL) desenvolvido para o ensino de 

anatomia dentária de dentes permanentes. O objetivo do estudo foi testar se o 

programa poderia ensinar anatomia dentária aos alunos do primeiro ano de 

Odontologia da Universidade Commonwealth, comparando com o método de 

aula tradicional. Quarenta e cinco alunos do primeiro ano de Odontologia foram 

divididos aleatoriamente em dois grupos: grupo que utilizou CAL, por meio do 

programa Tooth morphology e não participaram da aula tradicional para o 

estudo de anatomia dentária (n = 23), e o grupo tradicional (n = 22) de alunos 

que participaram da aula tradicional para o estudo de anatomia dentária e não 

utilizaram o Tooth morphology. Os resultados após aplicação da prova foi em 

média 90,0 (desvio padrão = 5,2) para o grupo Tooth morphology e 90,9 

(desvio padrão = 5,3) para o grupo tradicional. A análise dos resultados 

mostrou que os escores dos dois grupos foram estatisticamente equivalentes (p 

<0,05). Conforme os resultados da prova e o feedback dos alunos, os autores 

concluíram que o Tooth morphology foi equivalente ao método tradicional e, em 

combinação com as aulas expositivas, substituiu o estudo tradicional de 

anatomia dentária. 

 Elias et al. (2004) compararam o desempenho dos alunos entre o 

método tradicional de ensino e a instrução baseada na web (WBI) no processo 

de ensino-aprendizagem de traumatismo dentário, mais especificamente às 

fraturas coronoradiculares, por meio de uma prova. O conteúdo de ambos os 

métodos foi idêntico, tanto para o desenvolvimento da aula tradicional, bem 

como para a instrução baseada na web. O programa de autoria (Flash MX 

Macromedia®) foi utilizado para o desenvolvimento do aplicativo e seu acesso a 

internet foi possível a partir do endereço eletrônico: 

(http://cursos.unisanta.br/trauma/). O protótipo foi composto por textos 

sintetizados a partir de livros e do conteúdo utilizado pela disciplina de 
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Endodontia da Universidade Santa Cecília, bem como pela produção de 

imagens e desenhos animados. O aplicativo foi apresentado, por meio de um 

menu superior dando acesso aos temas referente às fraturas 

coronoradiculares, envolvendo a etiologia, classificação, diagnóstico, 

tratamento e prevenção das fraturas dentárias, permitindo ao aluno navegar de 

forma interativa e assíncrona. Setenta e nove graduandos voluntários e 

iniciantes na disciplina de Endodontia da Universidade Santa Cecília foram 

divididos aleatoriamente em quatro grupos: grupo 1 (n = 20) participaram 

apenas da aula expositiva tradicional, por um período de uma hora; grupo 2 (n 

= 19) participaram da aula expositiva e web, por um período de duas horas; 

grupo 3 (n = 20) participaram apenas da navegação na página da web, por um 

período de uma hora e, grupo 4 (n = 20) foi o grupo controle. Ao término das 

atividades, todos os alunos foram avaliados, por meio de uma prova. As notas 

foram tabuladas e analisadas estatisticamente. Os resultados mostraram que o 

grupo 2 apresentou a maior nota média (5,95), sendo detectada diferença 

estatisticamente significante entre esse grupo e os demais (p < 0,05). A 

comparação dois a dois dos grupos G1(× = 4,82), G3 (× = 4,92) e G4 (× = 4,56) 

não detectou diferença estatisticamente significante. Mediante a análise dos 

resultados pôde-se concluir que a combinação do método centrado no 

professor e do uso da internet como material de apoio, mostrou-se mais efetivo 

na transmissão de conhecimento, do que quando utilizados isoladamente. 

 Khayat e Keshtkar (2004) avaliaram a estratégia de ensino-

aprendizagem em Endodontia, mais especificamente de cirurgia de acesso 

endodôntico, comparando um sistema computacional multimídia interativo com 

o método tradicional. Graduandos de Odontologia voluntários da Universidade 

de Shiraz (n = 62) foram divididos aleatoriamente em dois grupos de (n = 31) 

cada. O grupo I foi instruído com recurso do sistema multimídia interativo de 

aprendizagem assistida por computador (CAL), e o grupo II foi instruído pelo 

método convencional de sessões tutoriais em laboratório. O aplicativo 

hipermídia foi desenvolvido pelo programa multimídia versão 4.8, composto por 

textos, imagens, radiografias, gráficos e filmes associados ao áudio. A 

apresentação do tutorial a partir da tela inicial foi composta por quatro menus: 

introdução, princípios básicos, técnicas práticas de preparo do acesso à 

câmara pulpar para os dentes anteriores e posteriores e, falhas comuns que 
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podem acontecer durante os procedimentos. Os alunos do grupo CAL foram 

orientados apenas para navegar no sistema, por quatro sessões de uma hora 

cada. Os graduandos do grupo II utilizaram dentes extraídos como método 

prático-laboratorial tradicional para treinamento de cirurgia de acesso 

endodôntico, por quatro sessões de uma hora cada. Em seguida os estudantes 

de ambos os grupos foram orientados para preparar a cirurgia de acesso em 

dentes anteriores, pré-molares e molares, superiores e inferiores em quatro 

sessões de 3 horas cada, no laboratório e sob a supervisão do mesmo 

instrutor. No final da tarefa prática-laboratorial, os alunos de ambos os grupos 

receberam um questionário a respeito do método utilizado, bem como foram 

avaliados, por meio da verificação do conhecimento adquirido em cirurgia de 

acesso e os resultados comparados entre os grupos. Os resultados não 

apresentaram diferenças significativas entre os dois grupos, os autores 

concluíram que o ensino assistido pelo computador (CAL) tem a mesma 

eficiência do método convencional e pode ser desenvolvido inclusive em outras 

especialidades da Odontologia. 

 Abranches (2005) avaliou o aplicativo em hipermídia como recurso 

educacional no curso de graduação em Endodontia, por meio de uma prova, 

composta por dez testes de múltipla escolha. O tutorial da técnica endodôntica 

foi desenvolvido utilizando um programa de autoria (Flash MX Macromedia®) e 

disponibilizado em CD-ROM. O protótipo computacional foi composto por 

textos sintetizados a partir de livros e do conteúdo utilizado pela disciplina de 

Endodontia da Universidade Paulista, bem como pela produção de imagens, 

gfis (desenhos) animados e videoclipes. O aplicativo foi apresentado, por meio 

de um menu superior dando acesso aos temas referente à técnica endodôntica, 

permitindo navegar de forma interativa e assíncrona. Noventa e dois 

graduandos iniciantes na disciplina de Endodontia da Universidade Paulista 

foram aleatoriamente divididos em dois grupos: grupo 1 (n = 46) que explorou o 

CD-ROM e o grupo 2 - controle (n = 46) que não explorou o CD-ROM. Os 

resultados apresentaram diferença estatisticamente significante entre os dois 

grupos (p <0,001). A percentagem de questões corretas para o grupo 1 foi 

80,8% e 42,17% para o grupo 2. Pôde-se concluir que o aplicativo em 

hipermídia otimizou o aprendizado da técnica endodôntica, através da 

significância ao nível de 1% entre os grupos, sendo considerado uma 
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interessante ferramenta de auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em 

Endodontia. 

 Nance et al. (2009) compararam o desempenho dos graduandos do 

primeiro ano do curso de Odontologia da Universidade Commonwealth 

expostos a duas diferentes modalidades de ensino de anatomia e escultura 

dentária, por meio da instrução assistida por computador (CAI) utilizando a 

tecnologia do DVD, e a instrução prática laboratorial tradicional. Todos os 

alunos participaram das aulas de anatomia dentária e escultura em cera 

durante seis semanas. Os estudantes voluntários foram divididos 

aleatoriamente em dois grupos: grupo DVD (n = 37) e o grupo tradicional - 

controle (n = 36). Os graduandos do grupo tradicional receberam apostilas e 

roteiros passo-a-passo com ilustrações e tiveram como tarefa o cumprimento 

do módulo prático-laboratorial com orientação, composto pela escultura de 

cinco dentes em cera aprovados pelo professor, no período de duas semanas. 

Para o grupo DVD, os alunos não tiveram que cumprir o módulo prático-

laboratorial, apenas foram instruídos para navegar pelo tutorial inerente ao 

tema anatomia e escultura dentária, através da tecnologia do DVD, no mesmo 

período de duas semanas. Após esse período os alunos dos dois grupos foram 

submetidos ao exame de competência, por meio da escultura em bloco de cera 

do primeiro pré-molar superior direito. Os conceitos qualitativos empregados 

para a avaliação foram os seguintes: 4.0 (trabalho excelente), 3.5 (trabalho de 

destaque), 3.0 (bom trabalho), 2,5 (trabalho acima da média) e 2,0 (trabalho 

mediano). Qualquer grau inferior a 2,0 foi considerado insatisfatório e 

inaceitável. As notas foram dadas por professores e alunos. Por meio da 

análise dos escores obtidos tanto na avaliação do corpo docente, bem como na 

auto-avaliação feita pelos alunos, não houve diferença estatística entre os dois 

métodos de ensino. Entretanto, as auto-avaliações feitas pelos graduandos 

revelaram um maior grau médio de 3.0 para o grupo DVD e 3.1 para o grupo 

tradicional, quando comparado ao corpo docente efetivo, com valor médio de 

2.2 para ambos os grupos DVD e tradicional, apresentando diferença de quase 

um nível de qualidade em uma escala de 4.0 graus. Por meio do questionário, 

percentagens semelhantes de alunos do grupo tradicional relataram 

percepções favoráveis ou desfavoráveis de sua experiência de aprendizagem, 

enquanto mais alunos do grupo DVD relataram percepções favoráveis. Os 
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estudantes de ambos os grupos relataram que seria necessário maior feedback 

do corpo docente. Com base nos dados objetivos e subjetivos, a fusão da 

instrução assistida por computador (CAI) e a instrução prática laboratorial 

tradicional podem melhorar as necessidades de aprendizagem dos alunos. 

 Wright e Hendricson, em 2010 compararam um novo método de ensino-

aprendizagem, valendo-se do atlas dentário interativo 3D e o método 

tradicional baseado em aula, por meio de estudo prospectivo. Os alunos de 

graduação de anatomia dentária e dos cursos pré-clínico e clínico de 

Endodontia foram incluídos neste estudo realizado na Universidade do Texas 

(UTHSCSA). O DVD com o atlas interativo 3D desenvolvido por Brown e 

Herbranson foi concedido para download nos notebooks dos alunos voluntários 

do primeiro, segundo e terceiro ano de Odontologia, bem como os 

questionários de auto-avaliação que permitiram os usuários fazer a revisão das 

respostas corretas e incorretas e um glossário de termos, definições e 

conceitos. O objetivo deste estudo foi determinar se os alunos do primeiro ano 

de Odontologia (D1), segundo ano (D2) e o terceiro ano (D3) que: 1) utilizaram 

o atlas interativo 3D como auxiliar do estudo e, 2) perceberam que o atlas 

acrescentou benefício suficiente para o ensino de anatomia dentária desde de 

(D1), Endodontia pré-clínica (D2), e Endodontia clínica (D3), recomendando 

como recurso eletrônico adicional de ensino-aprendizagem para os próximos 

cursos. A baixa percentagem dos alunos (14%; 40/289) fez voluntariamente o 

download do atlas, a partir do DVD para seus notebooks, antes da adição de 

incentivos, na forma de questões relacionadas ao atlas para o exame final. 

Mesmo depois que os incentivos foram adicionados, apenas 43% dos 

estudantes (126/289) fizeram o download do DVD. Depois de usar o atlas, os 

alunos responderam a declaração "o uso do atlas 3D Interativo foi benéfico 

para mim" em uma escala de 0 a 10, com 0 representando discordo, 5 

representando a certeza, e 10 representando concordo plenamente. As 

classificações médias foram 5,34 para D1s, 6,79 para D2s e 7,28 para D3s. Os 

alunos também responderam a declaração "o atlas deve ser adicionado ao 

plano de ensino do nosso curso". As classificações médias para esta 

declaração usando a mesma escala de 0-10 foram 5,15 para o D1S, 6,63 para 

o D2s, e 7,26 para o D3s. Com base nestes resultados, a administração do 
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curso de Odontologia decidiu não adicionar o atlas como recurso educacional 

eletrônico aos alunos. 

 Suebnukarn et al. (2010) avaliaram o sistema Hapitc de realidade virtual 

(RV) para aquisição de habilidades em Endodontia, mais especificamente 

durante etapa prática da cirurgia de acesso endodôntico, bem como quantificar 

a proficiência e identificar as variáveis do processo. Vinte graduandos 

voluntários do quarto ano (n = 20) da Faculdade de Odontologia da 

Universidade Thammasat (Tailândia), participaram do estudo experimental 

envolvendo a tarefa prática de cirurgia de acesso endodôntico com o sistema 

Haptic de RV. O processo de avaliação do desempenho das habilidades 

envolveu a coordenação bi-manual, a força utilizada, velocidade da broca, 

tempo despendido e a forma de conveniência da abertura coronária. Estes 

valores foram comparados antes e após o treinamento. Os resultados 

mostraram que o desempenho dos alunos em todas as variáveis apresentou 

melhoras significativas na sessão pós-treino. Os autores puderam concluir que, 

a força utilizada na peça de mão foi uniforme, a destreza bi-manual do espelho 

e peça de mão foi melhorada, o tempo despendido para a abertura coronária 

foi diminuído, a qualidade da cirurgia de acesso foi superior e o controle de 

velocidade equilibrado da broca foi observado, em todas as etapas da cirurgia 

de acesso. 

 Foi possível observar na revisão da literatura que as mais variadas 

metodologias educacionais de apoio ou facilitadoras do processo de ensino-

aprendizagem tradicional em Endodontia foram utilizadas com sucesso, dentro 

das propostas estabelecidas. 

 Deste modo, especula-se a possibilidade das estratégias de ensino-

aprendizagem relacionada com as doenças da polpa e do periápice, 

diagnóstico e tratamento endodôntico poderia ser melhor explorada, por meio 

da ação conjunta de recursos tecnológicos proporcionado pela hipermídia e 

veiculada através da internet. 

 Visto que é um desafio educar com novas tecnologias e que a 

associação dessas mídias ainda não foi utilizada a fundo pelos pesquisadores. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

 Constituiu objetivo deste estudo verificar e comparar o desempenho de 

alunos de Endodontia, tendo como fonte de variação para a metodologia 

educacional, a utilização da tecnologia hipermídia e o uso da internet como 

facilitadores do processo de ensino-aprendizagem. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 

(FOUSP/SP) (processo no. 09/2010 - ANEXO A). 

 Para a materialização do estudo e o emprego da metodologia a ser 

seguida, quatro linhas mestres foram seguidas: a primeira foi o 

desenvolvimento de um site que servisse como base para o uso da tecnologia 

hipermídia para consulta e resolução dos questionamentos, a segunda estava 

condicionada ao material pedagógico utilizado, a terceira destinada as 

metodologias de ensino-aprendizagem centrado no professor e centrado no 

aluno e a quarta foi a metodologia utilizada para o desenvolvimento e aplicação 

da avaliação de casos clínicos, por meio da internet. 

 

 

4.1 MATERIAL (DESENVOLVIMENTO DO SITE) 

 

 

 Os procedimentos técnicos e a metodologia utilizada para concepção e o 

desenvolvimento do site, valendo-se da tecnologia hipermídia, destinado ao 

ensino-aprendizagem em Endodontia, são descritos a seguir. O objetivo dessa 

descrição é capacitar o leitor deste texto com a terminologia, habilitando-o na 

criação de um site de autoria. O protocolo técnico utilizado para o 

desenvolvimento do site seguiu a mesma linha proposta por Lemos, (2001). 

Devido às similaridades técnicas existentes neste estudo, decidimos explorar 

apenas as considerações indispensáveis para sua reprodução. 

 

 

4.1.1 COLETA DO MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DO SITE 
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 Foi utilizado um cronograma na forma de tópicos para a coleta de 

material textual, fotográfico, radiográfico, de vídeo, de desenho, de tabelas, de 

gráficos e de outras informações necessárias à construção do site. 

 Alguns planos de unidade da disciplina de Endodontia da FOUSP, foram 

utilizados como roteiro para o desenvolvimento dos temas, como segue: 

 etiopatogenia e diagnóstico das alterações periapicais; 

 etiopatogenia e diagnóstico das alterações pulpares; 

 tratamento da polpa mortificada; 

 tratamento da polpa viva; 

 preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares; 

 medicação intracanal. 

 Os textos sintetizados foram produzidos a partir dos livros e CD-ROM: 

(Paiva; Antoniazzi, 1991; Lopes; Siqueira, 2004; Lage-Marques; Antoniazzi, 

2002). 

 Foram coletados fotografias e vídeos digitais, radiografias, tomografias, 

impressos, links e imagens de outros sites e aulas expositiva digital, inerentes 

ao assunto. 

 

 

4.1.2 EQUIPAMENTOS E SOFTWARES 

 

 

 Os equipamentos e softwares utilizados durante a fase de produção 

digital, bem como durante o desenvolvimento e o teste do site com tecnologia 

hipermídia, são descritos a seguir: 

 um microcomputador desktop PC, equipado com placa mãe modelo 

P5Q3 Deluxe com 2 entradas do tipo LAN para conexão com a 

internet, Asus ; 

 processador modelo Quad Core Q8200, 2.33 GHz, Intel ; 

 8GB de memória RAM modelo DDR3, Markvision ; 

 disco rígido com 1TB, modelo SATA II, Seagate ; 
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 placa controladora de vídeo modelo Zogis - 1GB, GeForce ; 

 monitor LCD 22" modelo W2284F, LG ; 

 cabo com conectores DVI-D para transmissão de sinais de vídeo 

digitais, LG ; 

 leitor e gravador DVD-RW 22x, LG ; 

 teclado e mouse wireless optical desktop modelo 2000, Microsoft ; 

 leitor de cartão de memória SD 5x1, Multilaser ; 

 nobreak modelo EVS professional, TS Shara ; 

 provedor de acesso a internet de banda larga; 

 registro de domínio e contratação de hospedagem para o site; 

 abertura de contas de e-mail, conforme o registro do domínio; 

 scanner modelo HR7X, Genius®; 

 câmera fotográfica digital modelo DSC H50, Sony®; 

 sistema operacional utilizado: Windows Vista 64 Bits, Microsoft , 

composto pelos utilitários: Windows Explorer , Internet Explorer  e o 

Windows Movie Maker ; 

 pacote Office 2007 , Microsoft , composto pelos softwares: Word , 

PowerPoint , Excel  e FrontPage ; 

 PhotoShop 6.0, Adobe ; 

 Flash 4, Macromedia ; 

 Adobe Acrobat  5.0; 

 FTP Commander  - software livre; 

 antivírus versão 8.5 AVG  - software livre; 

 resolução 1024x768 pixels e 32 bits de cores foi utilizada para o 

monitor de vídeo; 

 HD externo 500GB portátil USB 2.0, Western Digital . 

 

 

4.1.3 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS DIGITAIS 
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 Para compor o banco de dados digitais do site, todos os materiais 

coletados foram primariamente divididos em: textos, imagens e vídeos, através 

de uma estrutura de diretórios para a partição da informação. 

 A síntese dos textos foi originalmente digitada a partir do Microsoft 

Word  e disponibilizada no diretório: textos, de acordo com o tópico com o qual 

se relaciona. 

 As fotografias analógicas, as radiografias e os diapositivos foram 

digitalizados, utilizando-se de scanner de mesa e da interface gráfica 

PhotoShop 6.0, Adobe . Eles foram disponibilizados originalmente no banco de 

dados, organizados nos diretórios por similaridade, como se segue: fotos; rx; 

desenhos; gráficos e tabelas. As dimensões, bem como as resoluções e os 

parâmetros empregados para a obtenção da imagem digital foram 

padronizados: escala de 20% do tamanho original; 600dpi e formato TIFF para 

as fotografias e radiografias, bem como GIF para os desenhos, gráficos e 

tabelas. Foram criados dois diretórios para o armazenamento das imagens 

capturadas, que foram disponibilizadas conforme seu parâmetro, como se 

segue: imagens/tiff/ e imagens/gif/. 

 Procedimentos clínicos envolvendo paciente e operador, bem como 

aparelhos e instrumental, foram fotografados por intermédio da câmera 

fotográfica digital e disponibilizados diretamente no banco de dados, de acordo 

com a sua similaridade, no formato JPEG e com tamanho aproximado de 3MB. 

Os nomes do operador e do paciente, assim como sua procedência, foram 

omitidos. 

 A imagem digital direta (IDD) de pequenos objetos, como, por exemplo: 

dentes, cortes dentários, instrumentos, brocas e grampos para isolamento 

absoluto, foram adquiridos diretamente do scanner (Lemos et al., 2002). A IDD 

foi também utilizada durante a fase de desenvolvimento do banco de dados, 

que foram, porém, armazenados com parâmetro TIFF. 

 Os vídeos, principalmente de situações clínicas foram capturados a 

partir da câmera fotográfica, no formato MPEG e com dimensões 640 x 480 

pixels, em seguida, foram nomeados de acordo com o assunto com o qual se 

relaciona e armazenados no diretório vídeos. 
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4.1.4 TRATAMENTO DAS MÍDIAS DIGITAIS 

 

 

 Todas as mídias digitais (imagens, vídeos e sons, disponibilizadas no 

banco de dados) foram tratadas individualmente com auxílio dos programas 

destinados à cada mídia e novamente redistribuídas nos diretórios, conforme 

descrição a seguir: 

 as imagens digitais, com formato TIFF, disponibilizadas no banco de 

dados, sofreram tratamento para adequação do contraste, do brilho e 

da distribuição de cores; 

 os parâmetros - dimensões, resolução e formato - foram 

padronizados com o auxílio da interface gráfica PhotoShop 6.0, 

Adobe ; 

 as dimensões empregadas para as imagens horizontais e para as 

verticais foram 250x167 e 125x167 pixels, respectivamente; 

 a resolução padrão de 72 dpi - unidade utilizada para indicar a 

resolução de uma imagem digital, foi utilizada para todas as imagens; 

 para a sobreposição e fusão das imagens destinadas ao site, bem 

como para as legendas textuais ou as sinalizações foi utilizado o 

recurso das camadas transparentes do programa PhotoShop 6.0 

(Adobe ); 

 as imagens disponibilizadas no site foram identificadas com o nome 

do autor, geralmente na parte lateral inferior direita, compondo a 

imagem. As imagens que foram cedidas, foram discriminadas pelos 

créditos, na forma de legendas; 

 o algoritmo de compressão, utilizado para as imagens tratadas, foi o 

JPEG. Essas imagens foram novamente organizadas por 

similaridade e disponibilizadas no banco de dados, de acordo com 

seu emprego. Elas encontram-se prontamente preparadas para 

utilização no editor HTML. Para a sua utilização, foi criado um novo 

diretório que armazena este tipo de parâmetro de compressão, 

nomeado imagens/jpeg/; 
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 o software Flash 4 (Macromedia ) foi utilizado para o 

desenvolvimento dos gif’s animados, a partir dos desenhos, gráficos 

e tabelas digitalizados e modificados quadro a quadro. Foram 

explorados não somente as imagens, como também os logotipos 

icônicos ou textuais. As animações foram desenvolvidas a partir dos 

arquivos com formato gif. Estes arquivos foram disponibilizados ao 

editor HTML, através do diretório nomeado imagens/gifanima/; 

 para a edição dos vídeos digitais, armazenados nos respectivos 

diretórios, foi utilizado o programa Windows Movie Maker 

(Microsoft ), que suaviza os cortes abruptos, bem como sua 

identificação. Os parâmetros de captura de vídeo utilizados foram 15 

fps (número de frames ou quadros por segundo), com dimensões do 

quadro de 320x240 pixels, e parâmetro WMV (Windows Media Video: 

formato de vídeo nativo do Microsoft  Windows) para todos os 

arquivos. Os arquivos de vídeo digital tiveram novamente seus 

arquivos armazenados, de acordo com sua similaridade, em um novo 

diretório nomeado videos/. Nesse diretório encontram-se disponíveis 

os arquivos de videoclipe para utilização no editor HTML; 

 os arquivos de áudio disponibilizados no banco dados com formato 

WMA, (Windows Media Audio: formato de áudio nativo do Microsoft  

Windows) foram editados (cortes, mixagens e efeitos sonoros) com 

auxílio do utilitário Microsoft  - gravador de som; 

 as tabelas desenvolvidas originalmente no Microsoft Word  foram 

convertidas, por meio do software Adobe Acrobat  5.0, gerando 

arquivos comprimidos e com formato PDF. Esses arquivos 

encontram-se prontamente disponíveis ao editor HTML. 

 

 

4.1.5 ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO 
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 A estrutura da informação foi estabelecida de acordo com uma 

hierarquia e uma associação textual (organograma na forma de tópicos): do 

amplo para o específico. Criou-se uma estrutura associativa, onde elementos 

foram agrupados de acordo com um contexto e um nível de semelhança, 

segundo os critérios pré-definidos pelo tema endodôntico utilizado. Os 

organogramas foram empregados para a simulação dos diferentes níveis e 

sub-níveis da informação. 

 A partir do editor de HTML Microsoft FrontPage , uma web vazia foi 

criada, denominada endo-e, para disponibilizar os documentos em forma de 

páginas e a estrutura de diretórios – subdiretórios ou pastas, correspondentes 

aos diretórios referentes ao 1o., 2o., 3o. etc, em nível hierárquico e assim por 

diante, conforme descrição abaixo: 

 diretório – C:/ Documentos/Minhas Webs/endo-e; 

 documentos – páginas denominadas: index (inicial do site), miolo (de 

apresentação do site), menulateral (hiperlinks de páginas para o 

miolo), menusuperior (hiperlinks de páginas para o miolo, na forma 

de ícones), imagens (logotipos utilizados para os ícones e para o site 

endo-e), doencas_polpa, doencas_periapice, diagnostico, 

esvaziamento, pqc, mic, Provacasosclinicos, etc; 

 sub-diretório - denominado geral (composto por documentos de 

áudios, imagens e vídeos, separados nas respectivas pastas). 

Arquivos como imagens, vídeos, áudios, gif’s animados, desenhos, 

gráficos ou tabelas foram disponibilizados respectivamente em um diretório do 

tipo geral/imagens, geral/vídeos, geral/áudios, geral/gifanima e geral/desenhos. 

Incluem-se, neste último sub-diretório, os gráficos e tabelas. Esses diretórios, 

por sua vez, residem na estrutura de diretórios do site, concernentes ao nível 

hierárquico em que estejam localizados, dispostos como se segue: “endo-e 

/geral/imagens”; “endo-e/geral/rx”; “endo-e/geral/videos”; “endo-e/geral/audio”; 

“endo-e/geral/gifanima” e “endo-e/geral/desenhos”. A abreviação utilizada para 

“endo-e” foi elaborada a partir do conceito “Endodontia eletrônica”, destinada 

ao ensino-aprendizagem em Endodontia. 
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4.1.6 PROJETO GRÁFICO 

 

 

 O leiaute, o design e a estrutura de navegação, destinados ao site foram 

desenvolvidos conjuntamente. 

 A criação do site seguiu os princípios da linguagem HTML (Hypertext 

Markup Language), traduzida em interface de construção pelo Microsoft 

FrontPage , com escrita direta no próprio programa, quando necessário. 

 O site endo-e foi construído adotando-se um leiaute baseado na 

composição de três frames (quadros): 

 Um frame fixo superior denominado menu superior, contendo o logo 

do site endo-e, os ícones Anatomia interna, Cirurgia de acesso, 

Odontometria, Preparo químico-cirúrgico, Medicação intra-canal e 

Obturação, sem barra de rolagem; 

 Um frame fixo na coluna vertical direita da tela denominado menu 

lateral, onde podem ser encontrados os links referentes a cada 

módulo (ou assunto), sem barra de rolagem; 

 E um frame central dinâmico, acessado, segundo a navegação, pelos 

hiperlinks do frame fixo. Ele foi diagramado de forma a combinar o 

texto e as imagens, bem como todas as mídias previamente 

preparadas, com barra de rolagem vertical, bem como os links 

destinados a apresentação e a informações gerais sobre o site. 

 Um logotipo da “Endodontia eletrônica” foi concebido especialmente 

para este trabalho e, inserido em todas as páginas, funcionando como um 

hiperlink para a página inicial do site. 

 A estruturação da informação, os tópicos textuais utilizados 

anteriormente no organograma e suas ramificações foram transformados em 

menus. As palavras escolhidas para itens de menus são concisas e curtas. A 

estrutura de diretórios serviu de modelo e foi utilizada como base para o 

desenvolvimento da estrutura da informação. 

 Todos os arquivos utilizados pelo sistema foram separados num único 

diretório, conforme características descritas abaixo: 
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 Os nomes dos diretórios e dos arquivos possuem no máximo 24 

caracteres, grafados sempre em minúsculo e sem acentos ou outro 

caráter especial. Exemplo: para o tópico "Configuração interna 

dentária", um possível nome de diretório para conter os dados 

pertinentes foi “anato1”; 

 As terminações de nomes de arquivos contêm 3 caracteres, grafados 

sempre em minúsculo e sem acentos ou qualquer outro caráter 

especial. Exemplo: imagens do tipo JPEG tiveram a terminação jpg; 

arquivos HTML, a terminação htm; arquivos do tipo GIF, a terminação 

gif; 

 Nomes de diretórios e arquivos são claros e mnemônicos, 

representando, da melhor forma possível, o conteúdo informativo a 

eles associado. 

 Para o menu superior, os ícones foram diagramados com desenho e 

texto conjuntamente e desenvolvidos no programa PhotoShop 6.0 (Adobe ), 

em seguida foi utilizado o recurso HTML dinâmico do Microsoft FrontPage , 

para a produção de efeitos: aumentando a representação icônica e alternando 

a cor do texto, quando explorado pelo navegador. 

 O menu lateral foi desenvolvido a partir de hiperlinks textuais, 

representando os principais temas endodônticos. 

 Foram utilizados nós ou links textuais associativos, inseridos no meio do 

texto, para ações de ir e voltar. Quando as informações textuais foram 

dispostas verticalmente, foi utilizada a extremidade esquerda para o 

alinhamento dos links. 

 O sublinhado padrão dos links, determinado pelo editor de HTML 

(FrontPage ), não foi modificado. 

 A cor padrão para os links, determinada pelo editor HTML, foram 

modificadas. 

 Os ícones foram frequentemente utilizados nas interfaces com o usuário. 

Eles podem, porém, apresentar-se na forma de imagens paradas ou animadas. 

Os softwares utilizados para o seu desenvolvimento foram: PhotoShop 6.0 

(Adobe ) e o Flash 4 (Macromedia ), respectivamente. 
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 As dimensões icônicas foram padronizadas em 144x133 pixels, 

assumindo, contudo, um caráter agradável, inteligente e com apelo visual. 

As figuras icônicas foram elaboradas a partir de textos, ícones, figuras, etc. O 

círculo cromático de cores empregadas foram: vermelho, verde e azul, 

utilizadas sempre sobre fundo acromático, representados pelo verde claro e 

cinza e vice versa. As cores selecionadas foram submetidas à limitação das 

216 cores seguras do navegador. 

 Os elementos textuais utilizados, dedicados à navegação e associados 

ou não com símbolos, foram: Home, Contate-nos, Missão, Créditos, Indique 

este site a alguém etc. 

 O contador de visitas fornecido gratuitamente pelo provedor de acesso a 

internet foi instalado na página principal do site, com a finalidade de contar o 

número de visitantes. A cada visitante que acessa o site, este contador é 

incrementado em 1 ponto. Inclusive, é possível ter acesso à estatística 

detalhada de visitação. 

 A principal ferramenta utilizada para a diagramação foi aquela sob a 

forma de tabelas. Além de sua função convencional ou padrão, as tabelas 

permitem determinar a disposição dos textos, das ilustrações, dos vídeos etc. 

 Os parâmetros das tabelas, utilizados para a composição de elementos 

visuais, foram: alinhamento; largura e cor de borda, ou borda invisível e textura 

ou cor chapada das células. 

 Foi utilizado o agrupamento textual, com arranjo simétrico ou 

assimétrico. Porém, eles nunca foram misturados dentro de uma mesma 

página. Para o alinhamento textual foram utilizados os comandos à esquerda e 

centralizado. 

 O número das fontes e dos estilos foi limitado, conforme os seguintes 

itens: 

 fonte: arial; 

 espacejamento simples; 

 inclinação - normal e itálico; 

 pesos – regular; 

 caixa alta e baixa, usadas conjuntamente, de acordo com o tipo de 

documento a ser executado; 
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 dimensão - dois tamanhos: título principal (equivalente à fonte 

número 2, do FrontPage), com caixa de texto alta, texto (2) e nota de 

rodapé (1), com caixa de texto baixa; 

 estilo itálico para textos curtos e relevantes, com aproximadamente 

dez palavras; 

 cores frias para o texto; 

 negrito foi utilizado para realçar as palavras; 

 sobre fundo branco, as cores de texto foram modificadas de modo a 

obter o contraste necessário entre o texto e o fundo, no caso foi 

utilizado o verde com o código de fonte número 00,33,33; 

 sobre um fundo escuro, cor branca para o texto. Para textos sobre 

radiografias, seleção da cor branca, sempre numa área de contraste; 

 letras com larguras variáveis; 

 linhas textuais, compostas de quarenta a sessenta caracteres ou dez 

a doze palavras, e com limite de largura textual de, no máximo 75% 

da tela; a contextualização foi limitada em 350 palavras por página, 

durante a visualização, sempre que possível; 

 para tópicos relevantes, um espaço antes e um depois da palavra. 

 Os parâmetros de alinhamento de texto em relação às imagens foram 

assim posicionados: à direita; à esquerda; no meio; no topo e na parte inferior 

da imagem. Entretanto, foram empregadas, quando necessário, áreas de 

“respiro” entre uma imagem e o texto a ele alinhado. 

 Os textos foram digitados da esquerda para a direita, e de cima para 

baixo, dentro das tabelas. As informações mais importantes foram diagramadas 

no canto superior esquerdo da célula. 

 A tecla “Enter” foi utilizada para os parágrafos Para a obtenção do 

espaço simples entre uma linha e outra, ou “quebra de linhas”, utiliza-se a tecla 

“Shift + Enter” do teclado. 

 Entre parágrafos ou temas foram utilizados o espaço em branco, de 

forma sistemática. 

 O texto utilizado foi sintetizado ao mínimo, para uma comunicação 

rápida e objetiva da informação. 
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 Os textos foram originariamente desenvolvidos em preto e branco e, 

posteriormente, foram selecionadas as cores textuais, bem como as do fundo, 

formando uma paleta fixa de cores. Durante a seleção das cores textuais, 

foram utilizados: o código de 216 cores seguras do navegador e a composição 

espectral das cores frias, representadas pelo verde, azul, cinza e suas 

gradações. A motivação psíquica desencadeada pela cor também foi levada 

em consideração durante a seleção cromática textual. 

 As barras de rolagem horizontais foram evitadas, a fim de colaborar com 

o design da página e tornar a exploração menos trabalhosa. 

 Um texto com fonte arial, tamanho 1 foi utilizado apenas na página 

inicial, para descrição dos direitos autorais, bem como para o endereço 

eletrônico para contato, sob a forma de link automático (sublinhado), com o 

seguinte formato: 

@ 2005-2010 www.endo-e.com Todos os direitos reservados. All rights reserved. 

Desenvolvido por Érico de Mello Lemos 

 A data de publicação da página com o ano, assim como o ano da última 

atualização foram disponibilizadas apenas na página inicial. 

 As cores de fundo das páginas ou background foram selecionadas 

dentro de um contexto geral, ou seja, após a composição dos elementos 

visuais. O número de cores utilizadas em uma mesma página foi limitado ao 

máximo de cinco e mínimo de duas cores. Empregaram-se, preferencialmente, 

cores neutras, tais como cinzas, brancos e verdes. 

 As cores utilizadas para os textos, bem como para as texturas ou cor 

chapada (background), foram submetidas à composição cromática do fundo de 

tela, no qual a harmonia foi privilegiada. 

 Para as imagens paradas utilizadas no site, foram usados apenas dois 

formatos: o GIF (Graphic Interchange Format) e o JPEG (Joint Photgraph 

Expert Group). 

 As bordas azuis, colocadas em volta das imagens, e que são padrão no 

Microsoft Front Page , quando associadas a um link foram retiradas. 

 Para a composição dos elementos visuais das páginas foram utilizadas 

variações de uso das imagens mapeadas: gif animada e gif89a, entre outras. 

Após sua importação para o ambiente de trabalho do editor HTML do Microsoft 

FrontPage , não sofreram alterações dimensionais. 

http://www.endo-e.com/contactar.html
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 O posicionamento horizontal das imagens foi distribuído nas tabelas da 

seguinte forma: esquerda, direita e centro. 

 Na chegada a cada novo item, o usuário é recebido com um ruído 

sonoro, como é o caso do navegador Microsoft Internet Explorer . Trata-se de 

um recurso padrão do software. Entretanto, ir para frente, ir para trás, retornar 

ao menu, etc., é acompanhado pelo mesmo ruído, com formato WMA 

(Windows Media Audio, formato nativo do MS-Windows Vista). 

 A avaliação desenvolvida foi disponibilizada, quando da sua aplicação, 

sob a forma de link no menu lateral (Casos Clínicos), composta por 16 casos 

clínicos, representados por ícones, para serem respondidos diretamente no site 

e as respostas enviadas via rede (internet), através do sistema de e-mail. 

Essas respostas eram dissertativas, sob a forma de formulários, com as 

instruções, campos para identificação e respostas. 

 Para os assuntos endodônticos envolvidos, as referências 

complementares foram disponibilizadas, sempre que necessárias, na forma de 

botões de ação com hiperlinks para a página da referência complementar, 

pertinente ao assunto em questão. 

 A reavaliação do projeto gráfico, bem como sua preparação final foram 

processadas nessa fase, para as correções necessárias. Todas as etapas do 

projeto visual, destinado ao protótipo do site, foram desenvolvidas no ambiente 

de trabalho do editor de HTML do Microsoft FrontPage . Posteriormente, o 

projeto foi testado off-line com auxílio do navegador (browser) Microsoft 

Internet Explorer . Eventuais incompatibilidades ou defeitos na apresentação 

do projeto visual foram corrigidos e testados novamente, até que não houvesse 

mais defeitos visuais durante a apresentação no navegador. 

 O programa antivírus versão 8.5 AVG , instalado no microcomputador 

foi mantido ativo e programado para verificação e detecção diária de possíveis 

infecções. 

 Para as cópias de segurança ou backup dos arquivos que compõem o 

site foram utilizados o HD externo com capacidade para 500GB - USB 2.0, 

disco DVD-RW com capacidade para 4.7GB e o gravador de DVD-RW - 22x. 
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4.1.7 PRODUÇÃO E ACESSIBILIDADE DO SITE 

 

 

 A árvore de diretórios desenvolvida para o site, assim como seus 

conteúdos foram transferidos do disco rígido do microcomputador para o 

provedor de acesso a internet, no endereço eletrônico de domínio: endo-e.com, 

previamente contratado. 

 O programa livre FTP Commander foi utilizado para a transferência do 

site, a partir do microcomputador para o endereço eletrônico: www.endo-e.com, 

disponibilizado pelo provedor de acesso a internet. A conexão a internet, por 

meio da banda larga foi utilizada para a transferência dos dados. 

 Após a transferência de todos os dados, o Microsoft Internet Explorer  

(IE) foi aberto e o endereço na internet: www.endo-e.com foi digitado, em 

seguida a tecla "Enter" foi pressionada e, a página principal do site foi aberta, 

como mostra a ilustração da Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1 – Página inicial na internet do site endo-e.com 

 A partir da página inicial do site os seguintes procedimentos foram 

executados, testou-se, na íntegra, o site desenvolvido a partir da tecnologia 

hipermídia, nas duas últimas versões (7 e 8) do navegador mais utilizado 

atualmente - IE. Foram ainda corrigidos entre outros, os eventuais defeitos de 

diagramação, as falhas de acesso aos links e endereços eletrônicos (URL). 

 O site desenvolvido para o ensino-aprendizagem em Endodontia foi 

composto por cento e sessenta e sete páginas, ocupando um total de 470MB 
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aproximadamente. A configuração mínima para rodar o sistema deve ser 

composta por microcomputador - PC com processador Pentium - Intel  

100mhz, equipado com 1MB de memória RAM, placa controladora de vídeo no 

mínimo 1MB, monitor colorido de 14 polegadas e resolução mínima de 

1024x768 pixels, sistema operacional: Microsoft Windows 98 , Me  (Millennium 

Edition), Windows XP , Windows Vista  e Windows 7 ; o navegador da 

Internet (browser) IE e, conexão a internet de banda larga. 

 

 

4.1.8 MATERIAL PEDAGÓGICO 

 

 

 O material pedagógico, destinado ao ensino-aprendizagem foi 

desenvolvido a partir do conteúdo programático da disciplina de Endodontia 

das Universidades Cidade de São Paulo, Santa Cecília e Guarulhos, que 

seguem a mesma filosofia da disciplina de Endodontia da FOUSP. Os temas 

selecionados foram: 

 etiopatogenia e diagnóstico das alterações periapicais; 

 etiopatogenia e diagnóstico das alterações pulpares; 

 tratamento da polpa mortificada; 

 tratamento da polpa viva; 

 preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares; 

 medicação intracanal. 

 Todos os alunos, das três Universidades foram orientados pela disciplina 

de Endodontia, desde o primeiro dia de aula, com relação às referências 

recomendadas para estudo, entre outras, as doenças da polpa e do periápice, 

diagnóstico e tratamento endodôntico, principalmente antes do atendimento 

clínico em pacientes, conforme ilustração da Figura 4.2. 
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Figura 4.2 – Página com as referências recomendadas para estudo, aberta a partir do link 
"Referências", no menu lateral do site 

 Além dos livros, citados nas referências conforme a Figura 4.2, o site: 

endo-e.com também foi referenciado como material de apoio ao ensino-

aprendizagem em Endodontia, para todos os grupos de alunos, valendo-se da 

tecnologia hipermídia e o uso da internet como facilitadores do processo, 

incluindo os temas: doenças da polpa e do periápice, diagnóstico e 

esvaziamento: tratamento na 1a sessão, conforme Figuras 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 

4.7, a seguir: 

 

 

Figura 4.3 – Página referente a doenças da polpa, aberta a partir do link "Doenças Endo", no 
menu lateral do site 
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Figura 4.4 – Página referente a doenças do periápice, aberta a partir do link "Doenças Endo", 
no menu lateral do site 

 

Figura 4.5 – Página referente ao diagnóstico das doenças da polpa e do periápice, aberta a 
partir do link "Diagnóstico", no menu lateral do site 

 

Figura 4.6 – Página referente ao esvaziamento da polpa viva: pulpectomia, aberta a partir do 
link "Esvaziamento", no menu lateral do site 
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Figura 4.7 – Página referente ao esvaziamento da polpa morta: penetração desinfetante, aberta 
a partir do link "Esvaziamento", no menu lateral do site 

 Dezesseis casos clínicos simulados em pacientes representando todas 

as doenças da polpa e do periápice foram disponibilizados no site para 

treinamento de diagnóstico e tratamento endodôntico para os alunos, bem 

como fornecer feedback após o envio das respostas para cada caso clínico, por 

meio do e-mail, conforme Figuras 4.8, 4.9 e 4.10. Para nivelar o grau de 

dificuldade dos casos clínicos simulados, três professores de Endodontia 

avaliaram, por meio de escores de dificuldades: alto, médio e baixo, todos os 

casos clínicos. Foram incluídos apenas casos clínicos com grau de dificuldade 

baixo. 

 

 

 

Figura 4.8 – Página referente aos casos clínicos disponibilizados para treinamento e feedback, 

aberta a partir do link "Casos Clínicos", no menu lateral do site 
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Figura 4.9 – Página referente, como exemplo, do Caso clínico n
o
. 3 para treinamento, aberta a 

partir do ícone "Caso clínico n
o
. 3", da página principal de casos clínicos, 

composta pelo descritivo dos sinais e sintomas, aspecto clínico e radiográfico, 
testes complementares para o diagnóstico e o link de acesso a classificação das 
doenças pulpares e periapicais, no formato PDF 

 

 

Figura 4.10 – Página referente a discussão e feedback do Caso clínico n
o
. 3 para treinamento, 

após resolução, para voltar à página principal com todos os casos clínicos era 
necessário acionar o botão voltar 

 

 Para cada caso clínico disponibilizado para treinamento e feedback era 

necessário além da identificação do aluno (nome completo, e-mail, RA e IES), 

preencher as respostas por meio de 3 lacunas e 2 opções, inclusive valendo-se 

da legenda com as abreviaturas para os procedimentos clínicos na primeira 

sessão. 
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4.1.9 TERMINAIS DE COMPUTADORES CONECTADOS A INTERNET 

 

 

 Para a seleção das três Instituições de Ensino Superior - IES, foi 

necessário que as mesmas possuíssem laboratórios de informática equipados 

com terminais de microcomputadores PC, suficientes para uso individual dos 

alunos, de cada Universidade, desde que, o sistema operacional fosse o 

Microsoft  Windows, conforme versões testadas e citadas anteriormente; 

software de navegação IE instalado e disponível para uso; conectados a 

internet, por meio de banda larga, em todas as máquinas. 

 Outra característica importante levada em consideração foi a distância 

entre a sala de aula ou clínica odontológica, aos laboratórios de informática, em 

função da locomoção dos grupos de alunos testados, nas três Universidades. 

Todos os laboratórios encontravam-se muito próximos, numa distância nunca 

maior do que 120 metros e, no mesmo campus. 

 

 

4.2 MÉTODOS 

 

 

4.2.1 METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

 

 Os alunos foram divididos em três grupos, de acordo com a metodologia 

de ensino-aprendizagem utilizada, a saber: 

 

 GI – utilizou-se a estratégia convencional de ensino-aprendizagem, 

centrado no professor, para os temas, despendendo o total de 12 

horas/aula, divididas em 4 horas/aula semanais, no período de 3 

semanas, envolvendo os seguintes temas: doenças da polpa e do 

periápice, diagnóstico em Endodontia, tratamento endodôntico, valendo-

se do esvaziamento do canal radicular, pulpectomia e penetração 

desinfetante. Tendo como referências para estudo os livros e o site; 
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 GII – utilizou-se a estratégia convencional de ensino-aprendizagem para 

os temas, acrescendo uma revisão, previamente a avaliação, centrado 

no professor, despendendo o total de 16 horas/aula, divididas em 4 

horas/aula semanais, no período de 4 semanas, envolvendo os 

seguintes temas: doenças da polpa e do periápice, diagnóstico em 

Endodontia, tratamento endodôntico, valendo-se do esvaziamento do 

canal radicular, pulpectomia e penetração desinfetante e, revisão dos 

temas anteriores, valendo-se da discussão de casos clínicos. Tendo 

como referências para estudo os livros e o site; 

 GIII – utilizou-se apenas a tecnologia hipermídia como estratégia de 

ensino-aprendizagem centrada no aprendiz, por meio da internet, 

envolvendo os seguintes temas: doenças da polpa e do periápice, 

diagnóstico em Endodontia, tratamento endodôntico, valendo-se do 

esvaziamento do canal radicular, pulpectomia e penetração desinfetante. 

Tendo como referências para estudo o site e os livros. 

 

 

4.2.2 METODOLOGIA UTILIZADA PARA AVALIAÇÃO 

 

 

 A avaliação foi concebida simulando 16 situações clínicas diferentes das 

utilizadas para treinamento, envolvendo os três temas, e disponibilizada sob a 

forma de link no menu lateral (Casos Clínicos), para ser respondida 

diretamente no site e as respostas enviadas via rede (internet), através do 

sistema de e-mail. Essas respostas eram dissertativas, sob a forma de 

formulários, com as instruções, campos para identificação e respostas, 

detalhada a seguir: 

 trata-se de uma avaliação digital e individual, com acesso à 

internet para consulta; 

 a duração da avaliação é de 90 minutos, sendo 6 minutos 

aproximadamente para responder cada caso clínico, num total de 

16 casos clínicos; 
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 o preenchimento de todos os campos do formulário para cada 

caso clínico é obrigatório, como segue: Nome completo, E-mail, 

RA (registro acadêmico, preencher somente com números e sem 

espaços), IES (selecionar instituição da lista) e respostas para 

cada caso clínico, por meio do preenchimento no formulário de 

respostas, composto por 3 lacunas e 2 opções: estado pulpar e 

tratamento indicado; 

 as informações necessárias, como a anamnese, intensidade da 

dor, exames físicos, complementares e as avaliações da 

sensibilidade pulpar: + leve, ++ moderada e +++ severa, 

encontram-se expressas em cada caso clínico; 

 para o diagnóstico clínico provável, fazer uso da nomenclatura 

sugerida no roteiro da classificação das doenças pulpares e 

periapicais, com acesso disponível em cada caso clínico para 

consulta, porém utilizá-las sem abreviaturas; 

 para os procedimentos clínicos indicados na 1a. sessão, utilizar 

abreviaturas conforme legenda disponível em cada caso clínico, 

como por exemplo: A+Isola/o+CA+ES+OD+PQC+MIC-NDP ou 

PRP ou HC+Sela/o+AO+MS (antibiótico, antiinflamatório e 

analgésico); 

 demais tratamentos, procedimentos ou medicações que não 

constam na legenda, se necessário, escrever por extenso; 

 após a resolução de cada caso clínico: clicar no botão enviar; 

 a condição para envio das respostas estarão vinculadas ao 

preenchimento de todos os campos; 

 é possível corrigir as respostas antes de enviá-las, valendo-se do 

botão limpar; 

 no caso do envio de várias respostas do mesmo caso clínico, será 

considerada a 1ª. resposta; 

 A confirmação do envio das respostas de cada caso clínico será 

efetivada automaticamente após visualizar: Obrigado, sua 

resposta foi enviada com sucesso; 
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 para voltar a página principal com todos os casos clínicos da 

avaliação, clicar no link Voltar; 

 a equipe de Endodontia deseja à todos bom desempenho; 

 clique nos ícones abaixo para ter acesso aos casos clínicos da 

avaliação. 

 As ilustrações a seguir, exemplificam as páginas da avaliação, 

disponibilizada, quando da sua aplicação e, agendada pelo menos, com 2 

meses de antecedência, para todos os grupos de alunos: GI, GII e GIII, a partir 

do acesso no link do menu lateral "Casos Clínicos", representadas pelas 

Figuras 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 e 4.15. 

 

 

Figura 4.11 – Página referente a avaliação de casos clínicos, aberta a partir do link "Casos 
Clínicos", no menu lateral do site, composta pelos links para os 16 casos 
clínicos, a serem respondidos 
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Figura 4.12 – Página referente, como exemplo, do Caso clínico n
o
. 3 da avaliação, aberta a 

partir do ícone "Caso clínico n
o
. 3", da página principal da avaliação, composta 

pelo descritivo dos sinais e sintomas, aspecto clínico e radiográfico, testes 
complementares para o diagnóstico e o link de acesso a classificação das 
doenças pulpares e periapicais, no formato PDF 

 

 

Figura 4.13 – Página referente ao Caso clínico n
o
. 3 da avaliação, continuação da figura 

anterior (4.12), composta pela identificação do aluno (nome completo, e-mail, RA 
e IES), respostas para cada caso clínico, por meio do preenchimento de 3 
lacunas e 2 opções e, a legenda com as abreviaturas para os procedimentos 
clínicos na primeira sessão 
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Figura 4.14 – Página referente ao Caso clínico n
o
. 3 da avaliação, exemplificando o 

preenchimento de todos os campos: identificação e respostas. Após o 
preenchimento de todos os campos, o envio foi feito através do acionamento do 
botão "Enviar", condicionado ao preenchimento de todos os campos e opções 

 

 

Figura 4.15 – Página referente ao Caso clínico n
o
. 3 da avaliação, após o envio, através do 

acionamento do botão "Enviar". Em seguida e de forma automática, a página de 
confirmação do envio será aberta, com o enunciado: Obrigado, sua resposta foi 
enviada com sucesso. Na mesma página, clicando no link "Voltar", o aluno teve 
acesso novamente a página principal da avaliação 

 

 As ilustrações a seguir, representam a aplicação da avaliação nos 

grupos: GI, GII e GIII, conforme as Figuras 4.16, 4.17 e 4.18. 
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Figura 4.16 – Alunos do GI fazendo a avaliação, no laboratório de informática correspondente a 
sua IES 

 

 

Figura 4.17 – Alunos do GII fazendo a avaliação, no laboratório de informática correspondente 
a sua IES 
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Figura 4.18 – Alunos do GIII fazendo a avaliação, no laboratório de informática correspondente 
a sua IES 

 

 Após o envio eletrônico das respostas pelos alunos, por meio do sistema 

de e-mails, endereçados conforme sua IES (provaGI@endo-e.com, 

provaGII@endo-e.com e provaGIII@endo-e.com), foi possível identificar: os 

grupos GI, GII e GIII; o nome e RA de cada aluno; as respostas 

correspondentes a cada caso clínico, por meio da numeração, do 1 ao 16, 

como segue: 

 De: e-mail do aluno; 

 Data: data e horário do envio; 

 Para: provaGI, provaGII e provaGIII, acompanhado pelo domínio: 

@endo-e.com; 

 Assunto: como exemplo, resposta caso clínico 3; 

 Prioridade: normal; 

 Nome; 

 RA; 

 IES; 

 Dente; 

 Polpa; 

 Diagnóstico; 

 Tratamento; 

 Procedimento; 

 Submeter: Enviar. 
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 A ilustração a seguir exemplifica o e-mail resposta para cada caso 

clínico, conforme Figura 4.19. 

 

 

Figura 4.19 – Ilustração referente ao e-mail resposta, tendo como exemplo, o Caso clínico n
o
. 3 

da avaliação 

 

 Todos os e-mails somaram o total de 2.304 respostas, distribuídas nos 

grupos, como segue: GI: 368 respostas, correspondentes a 23 alunos e 16 

casos clínicos; GII: 480 respostas, correspondentes a 30 alunos e 16 casos 

clínicos; e, GIII: 1.256 respostas, correspondentes a 90 alunos e 16 casos 

clínicos. 

 Após a identificação da IES, do aluno e do caso clínico respondido, 

todas as respostas foram distribuídas e tabuladas nos grupos, valendo-se do 

seguinte critério: (grupo que pertence: GI, GII e GIII; nome do aluno em ordem 

alfabética e RA; resposta para cada caso clínico, do número 1 ao 16; data e 

horário do envio das respostas), conforme Figura 4.20. 
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Figura 4.20 – Ilustração da planilha desenvolvida a partir do software Microsoft Excel , com a 
identificação, distribuição e tabulação das respostas nos grupos 

 

 A partir da planilha com as respostas dos alunos, a correção foi feita por 

um único professor, para todos os grupos, valendo-se, de um gabarito com as 

respostas. Foram considerados os seguintes valores: (para cada caso clínico 

respondido corretamente: 0,625; parcialmente correto: 0,3 e, errada ou não 

respondida: 0,0). Os valores, mínimo e máximo, considerados para avaliação 

foram 0,0 e 10,0, respectivamente. 
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5 RESULTADOS 

 

 

 As notas atribuídas a cada aluno foram organizadas na Tabela 5.1 

(APÊNDICE A). Os valores originais quando submetidos ao Teste de D’ 

Agostino, mostraram que a distribuição amostral testada não era normal. Para 

a comparação entre os três diferentes métodos de ensino-aprendizagem, 

aplicou-se o teste estatístico não paramétrico de Kruskal-Wallis, observando-se 

diferença estatística significante (p=0,0001). A Tabela 5.2 apresenta as médias 

e a Tabela 5.3 as comparações feitas pelo teste de Student Newman Keuls. 

 

 

Tabela 5.2 - Notas Médias dos Grupos Experimentais 

Grupos 
Notas 

Médias 
n 

Centrado no professor 6.06 23 

Centrado no professor com revisão 7.76 30 

Hipermídia - centrado no aluno   5.40 90 

 

 

Tabela 5.3 - Comparações feitas pelo teste de Student Newman Keuls 

Grupos P 

Centrado no professor x Centrado no professor com revisão 0.0104 

Centrado no professor x Hipermídia - centrado no aluno 0.3388 

Centrado no professor com revisão x Hipermídia - centrado no 

aluno 
0.0001 
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O grupo II que utilizou estratégia convencional de ensino-aprendizagem 

para os 3 temas, acrescendo uma revisão, centrado no professor, 

despendendo o total de 16 horas/aula, divididas em 4 horas/aula semanais no 

período de 4 semanas foi o que apresentou o melhor resultado, 

estatisticamente significante, em relação as demais estratégias empregadas. 

Não foram observadas diferenças estatísticas significantes entre os grupos I e 

III. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Este estudo procurou analisar se existe diferença de eficácia entre os 

métodos de ensino tradicional centrado no professor e centrado no aluno, por 

meio da tecnologia hipermídia, no processo de ensino-aprendizagem do 

diagnóstico e tratamento endodôntico, sendo o sujeito da pesquisa, estudantes 

do terceiro ano de Odontologia. Com relação à padronização dos grupos, 

estudantes de Endodontia, que mantém a mesma filosofia foram incluídos no 

estudo. 

 Dentro do modelo tradicional de ensino, desenvolver os aspectos 

cognitivos, psicomotores e comportamentais inerentes ao diagnóstico e plano 

de tratamento em Endodontia, tornam-se um problema, devido ao número 

relativamente limitado de experiências clínicas vivenciadas pelos alunos na 

formulação do diagnóstico clínico, bem como a relativa disponibilidade do 

professor compatível ao número de alunos na clínica endodôntica e o número 

cada vez mais insuficiente de pacientes para atender a demanda (Littlefield et 

al., 2003). 

Aprender a diagnosticar na prática clínica, durante o curso de graduação 

em Endodontia é difícil e pode perdurar ao longo da carreira profissional, 

conduzindo a tratamentos indevidos, influenciando no sucesso do tratamento 

endodôntico. Neste sentido, o desenvolvimento de estratégias de ensino-

aprendizagem eficientes e de avaliação das competências relacionadas com o 

diagnóstico, seria interessante para a educação em Endodontia. Algumas 

ações educativas para solucionar esses problemas podem ser inseridas, como: 

intervir no início do processo educacional, proporcionar oportunidades para 

praticar e ter conhecimento dos resultados, incentivar a auto-avaliação, e 

permitir que os discentes compartilhem as responsabilidades pelos erros 

(Puskas et al., 1991; Littlefield et al., 2003). 

A avaliação auxilia no esclarecimento das metas e objetivos 

educacionais importantes, a socialização dos resultados durante o percurso 

trará oportunidade de auto reflexão a todos os sujeitos envolvidos e renova a 

oportunidade de aprendizagem. 
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Os contínuos avanços das tecnologias de informação e comunicação 

oferecem inovações auxiliares para os professores desenvolverem estratégias 

pedagógicas visando facilitar o processo de ensino-aprendizagem. No entanto, 

membros do corpo docente, por vezes hesitam em incorporar essas inovações 

em seus cursos com receio de que estes novos métodos podem não fornecer 

os resultados esperados, ou por temerem expor e compartilhar suas duvidas e 

dificuldades durante esse novo processo de aprendizagem. 

Assim, os alunos são muitas vezes sujeitos de estudos de ensino para 

avaliar inovações curriculares através da comparação de um novo método de 

ensino-aprendizagem ao método tradicional de instrução centrado no 

professor, por meio da aula expositiva. O achado mais típico é que os alunos 

possam aprender igualmente bem, por um ou outro método (Wright; 

Hendricson, 2010). 

Há poucos estudos sistemáticos sobre a eficácia de sistemas baseados 

em tecnologia da informação dedicados ao ensino-aprendizagem em 

Odontologia (Bachman et al., 1998; Khayat; Keshtkar, 2004). Na Endodontia, 

as referências bibliográficas são ainda mais escassas. 

O diagnóstico e plano de tratamento em Endodontia, foi alvo de alguns 

estudos (Puskas et al., 1991; Plasschaert et al., 1997; Fouad; Burleson, 1997; 

Littlefield et al., 2003) para verificar se as soluções tecnológicas seria capaz de 

facilitar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 

Várias soluções tecnológicas interativas destinadas à educação foram 

utilizadas como ferramentas de apoio ao processo de ensino-aprendizagem em 

Endodontia. De acordo com Bachman et al. (1998) a instrução assistida por 

computador (CAI), pode também ser chamada de aprendizagem auxiliada por 

computador (CAL) ou instrução baseada por computador (CBI), além da 

multimídia interativa. 

A instrução baseada por computador (CBI) foi utilizada como estratégia 

de ensino para os testes de diagnóstico clínico endodôntico, como base para o 

desenvolvimento de habilidades e de tomada de decisão clínica para alunos de 

graduação (Puskas et al.,1991). 

O programa Paindent desenvolvido com tecnologia multimídia interativa 

foi avaliado por Plasschaert et al. (1997) no treinamento de graduandos para a 

tomada de decisão e resolução de problemas endodônticos. 
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Fouad e Burleson em 1997 avaliaram a eficiência do programa Endo Dx 

desenvolvido para ser utilizado como instrução assistida por computador (CAI) 

associando a multimídia interativa para o ensino-aprendizagem de diagnóstico 

em Endodontia. 

A multimídia interativa também foi utilizada como solução tecnológica 

para o desenvolvimento do programa SimEndo I para o ensino e avaliação do 

diagnóstico em Endodontia (Littlefield et al., 2003). 

Outras ferramentas foram empregadas como soluções tecnológicas para 

facilitar o processo de ensino-aprendizagem de outros temas de interesse à 

Endodontia, além do diagnóstico. 

A CAI foi utilizada para o ensino de anatomia do incisivo central superior 

permanente (Bachman et al., 1998). 

O programa Tooth morphology com tecnologia de aprendizagem 

assistida por computador (CAL) foi empregado para o ensino de anatomia 

dentária de dentes permanentes (Bogacki et al., 2004). 

A associação da tecnologia hipermídia com a instrução baseada na web 

(WBI) foi utilizada para o ensino-aprendizagem do traumatismo dentário (Elias 

et al., 2004). 

Para a estratégia de ensino da cirurgia de acesso endodôntico, a 

aprendizagem assistida por computador (CAL) foi empregada (Khayat; 

Keshtkar, 2004). 

A hipermídia foi utilizada como recurso educacional para a técnica 

endodôntica no curso de graduação em Endodontia (Abranches, 2005). 

Instrução assistida por computador (CAI) foi empregada para o ensino-

aprendizagem de anatomia e escultura dentária (Nance et al., 2009). 

O atlas dentário 3-D utilizou a tecnologia multimídia interativa para o 

ensino-aprendizagem da morfologia externa e interna dentária, com aspectos 

de interesse à Endodontia (Wright; Hendricson, 2010). 

A associação da multimídia interativa com a realidade virtual foi 

empregada para aquisição de habilidades durante a etapa prática da cirurgia 

de acesso endodôntico (Suebnukan et al., 2010). 

Além das variedades de soluções tecnológicas, o protocolo de 

transmissão de dados mantém-se diversificado, desde o uso de disquetes, CD-

i, CD-ROM, DVD, até a internet foram utilizados. 
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A facilidade de uso da hipermídia como solução tecnológica para o 

ensino-aprendizagem, valendo-se da linguagem HTML desobrigaria a 

participação do analista de sistemas para desenvolvimento de sistemas 

especialistas baseados em multimídia interativa, indo de encontro ao custo 

elevado para o desenvolvimento do projeto, além da necessidade de trabalho 

colaborativo interdisciplinar (Lemos, 2001; Littlefield et al., 2003). Ademais, o 

uso da internet como protocolo de transmissão de dados, permitiu acesso de 

domínio público, por meio do endereço eletrônico: 

http://cursos.unisanta.br/trauma/ (Elias et al., 2004). Entretanto, todos os 

demais estudos citados na revisão da literatura apresentaram o material 

experimental de ensino-aprendizagem limitado ao acesso democrático, 

disponibilizados ou comercializados, por meio das tecnologias de CD-i, CD-

ROM e DVD. 

Estendendo-se, o uso da tecnologia da simulação do paciente para 

melhorar a proficiência do diagnóstico pode ser ideal para a educação em 

Endodontia, bem como proporcionar oportunidades para praticar e ter 

conhecimento dos resultados, incentivar a auto-avaliação e permitir que os 

graduandos compartilhem as responsabilidades pelos erros, antes do 

atendimento clínico em pacientes (Puskas et al., 1991; Plasschaert et al., 1997; 

Fouad; Burleson, 1997; Littlefield et al., 2003). 

Recupera-se o assunto inerente ao material de auto-instrução, por meio 

de estratégias de ensino-aprendizagem e centrado no aluno. As aulas 

laboratoriais no curso de graduação em Endodontia costumam ser mais 

motivantes, produtivas e com maior índice de aprendizagem, quando 

comparada à aula expositiva, dentro do modelo tradicional de ensino e 

centrado no professor. Isso porque a dinâmica (o aluno aprende fazendo) de 

um laboratório de Endodontia se aproxima dos modelos de educação exigidos 

pela sociedade da informação ou geração internet. A hipermídia pode criar a 

mesma dinâmica para as demais estratégias utilizadas pela disciplina (aulas 

expositivas, estudo dirigido, painel integrado, trabalhos em mini grupos, vídeos, 

demonstrações, etc.), ao possibilitar exploração, auto-aprendizagem, 

interatividade, iniciativa, simulações, desafios, repetições de exercícios e 

diversas outras atividades centralizando o aluno no processo de aprendizagem 
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(Passarelli, 1993; Lucena, 1994; Corrêa, 2001; Lemos, 2001; Masetto; Prado, 

2004; Nance et al., 2009). 

Neste estudo foram utilizadas várias tecnologias, como o hipertexto, 

multimídia, simulação de pacientes e feedback para os alunos; e o acesso 

ilimitado, por meio da internet, antes do atendimento clínico, como persuasão 

embasada na literatura para o diagnóstico em Endodontia. 

Os casos clínicos simulados foram desenvolvidos a partir de todas as 

modalidades de doenças da polpa e do periápice, compondo dezesseis casos 

clínicos diferentes (Littlefield et al., 2003). Os dezesseis casos clínicos 

utilizados no site para treinamento foram diferentes dos dezesseis casos 

clínicos simulados utilizados na avaliação, porém com as mesmas modalidades 

citadas anteriormente. 

Além da simulação dos casos clínicos disponibilizados no site para 

treinamento, foi possível o aluno ter feedback após a resolução de cada caso 

clínico (Littlefield et al., 2003), bem como a disponibilidade de consulta para os 

temas doenças da polpa, doenças do periápice, recursos semiotécnicos, 

diagnóstico e tratamento endodôntico; além das referências bibliográficas 

recomendadas pela disciplina de Endodontia no site (www.endo-e.com). Neste 

sentido, culmina-se uma característica de navegador-ativo para o alunado. Do 

contrário, seria o mesmo que disponibilizar uma aula expositiva tradicional, 

centrado no professor, desenvolvida em Powerpoint Microsoft® ou até mesmo 

soluções tecnológicas desenvolvidas com multimídia, chamadas indevidamente 

de interativas, tratando-se apenas de sistemas equipados com botões de 

avançar e retroceder, caracterizando o aluno como navegador-passivo (Lemos, 

2001). 

Resgatando a proposição deste estudo, para verificar se a aplicação da 

tecnologia hipermídia, valendo-se do método de ensino centrado no aluno para 

treinamento do diagnóstico em Endodontia, através da simulação de casos 

clínicos, proporcionando feedback, distribuída pela internet, estimulando a 

interatividade ativa ao aluno, assíncrona, em qualquer local e hora, poderia 

facilitar o processo de ensino-aprendizagem em Endodontia. Para tanto, os 

alunos da disciplina de Endodontia de três Universidades que mantém a 

mesma filosofia foram colocados à prova. 
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 Um ponto de relevância para a execução desta pesquisa diz respeito à 

dificuldade em conseguir número suficiente de participação voluntária dos 

graduandos (Plasschaert et al., 1997; Nance et al., 2009). Em um estudo 

similar, foi necessário espalhar anúncios nas classes solicitando voluntários, no 

entanto foi preciso remunerar dez dólares por hora de participação, para que a 

pesquisa pudesse ser realizada (Puskas et al., 1991). 

 Os graduandos voluntários que fizeram parte desta pesquisa 

compreenderam a média de 77%, do total de alunos matriculados das três 

Universidades participantes deste estudo, refletindo o porcentual de alunos 

incluídos em outros estudos (Plasschaert et al., 1997; Nance et al., 2009). 

 Os alunos das três Universidades foram orientados pela disciplina de 

Endodontia desde o primeiro dia de aula, para utilizar as referências 

recomendadas para estudo. Além dos livros recomendados como referências 

bibliográficas em comum pela disciplina de Endodontia das três Universidades, 

o site: endo-e.com, também foi referenciado como material de auto-instrução. 

No entanto, com dois meses de antecedência ao atendimento clínico em 

pacientes, todos os alunos foram orientados pelos docentes a estudar 

principalmente os temas correlacionados com o diagnóstico, valendo-se 

inclusive do treinamento, por meio da simulação de casos clínicos no site, 

porém sem obrigatoriedade. 

Os cento e quarenta e três graduandos voluntários, regularmente 

matriculados e os temas envolvidos para o diagnóstico faziam parte integrante 

e comum ao plano de ensino das três Universidades, foram distribuídos em três 

grupos, conforme o número composto por cada uma das três Universidades, 

sendo para o grupo I - controle (n = 23), grupo II (n = 30) e grupo III (n = 90). 

O método tradicional de ensino centrado no professor para os temas 

correlacionados com o diagnóstico foi utilizado para o grupo I - controle, por 

meio da aula expositiva; para o grupo II, o método tradicional de aulas 

expositivas, acrescendo uma revisão, centrado no professor foi utilizado, por 

meio da discussão em classe de casos clínicos simulados e idênticos aos 

disponibilizados no site para treinamento e, para o grupo III, os alunos não 

foram submetidos ao método tradicional e nem a revisão centrado no 

professor, apenas foram orientados a estudar, conforme referências 

bibliográficas recomendadas pela disciplina, incluindo o material de auto-
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instrução centrado no aluno e distribuído pelo site (Puskas et al., 1991; 

Plasschaert et al., 1997; Fouad; Burleson, 1997; Littlefield et al., 2003). 

Nesse estudo, os dezesseis casos clínicos simulados com feedback, 

representando todas as doenças da polpa e do periápice, oferecido para 

treinamento de diagnóstico e tratamento endodôntico para os alunos, 

distribuído pela internet a partir do acesso ao site, tiveram como nivelamento 

de dificuldade o grau baixo (Fouad; Burleson, 1997), estabelecido por três 

professores durante seu desenvolvimento, por meio de três escores de 

dificuldades para a tomada de decisão clínica pelos alunos: alto, médio e baixo. 

Fouad e Burleson (1997) utilizaram quinze casos clínicos simulados com 

feedback, representando as doenças da polpa e do periápice, porém a 

multimídia interativa utilizada como solução tecnológica, tinha como 

característica a navegação-passiva, por meio de botões de avanço e 

retrocesso. Littlefield et al. (2003) utilizaram multimídia interativa com 

navegação-ativa e feedback dos casos clínicos simulados, porém o sistema 

contou apenas com três casos, sem mencionar o grau de dificuldade. Elias et 

al. (2004) empregaram como solução tecnológica em seu estudo a hipermídia, 

distribuída pela internet, porém com características de navegação-passiva e 

sem feedback. 

As metodologias utilizadas para avaliação e comparação das estratégias 

educacionais em Endodontia foram variadas, desde provas, pré e/ou pós-teste, 

auto-avaliação e questionários, pertinentes aos temas estudados, bem como o 

público alvo, normalmente pela divisão dos grupos controle e experimental, 

utilizados em uma mesma turma de graduação em Odontologia (Plasschaert et 

al., 1997; Fouad; Burleson, 1997; Bachman et al., 1998; Littlefield et al., 2003; 

Bogacki et al., 2004; Elias et al., 2004; Khayat; Keshtkar, 2004; Abranches, 

2005; Nance et al., 2009; Suebnukan et al., 2010). 

A única exceção do uso do grupo controle foi observada na avaliação do 

programa SimEndo I para o ensino e avaliação de diagnóstico em Endodontia. 

Nessa pesquisa, não houve necessidade de utilizar o pré-teste para 

controle do estudo, devido à vantagem da utilização de três turmas da 

disciplina de Endodontia, de três Universidades. 
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Para o controle do estudo em algumas pesquisas, envolvendo o 

primeiro, segundo e o terceiro ano de graduação em Odontologia, o pré-teste 

foi necessário (Puskas et al., 1991; Wright; Hendricson, 2010). 

Nance et al. (2009) comparando o desempenho dos graduandos 

expostos a duas modalidades de ensino de anatomia e escultura dentária, 

utilizaram a auto-avaliação, além da prova e do questionário. Por vezes, pode-

se surpreender ao utilizar as percepções dos alunos sobre sua aprendizagem, 

como medida de avaliação. Atitudes positivas podem ser tomadas devido ao 

fato de que soluções tecnológicas de vanguarda normalmente desenvolvem 

uma resposta positiva (Bogack et al., 2004; Suebnukan et al., 2010). 

O uso de questionários em estudos para avaliação, comparação, 

eficiência e equivalência de metodologias educacionais, valendo-se de 

ferramentas tecnológicas, pode ser subjetiva e tendenciosa, devido a 

possibilidade de interferência docente em questão (Bogacki et al., 2004; 

Suebnukan et al., 2010). 

A metodologia da avaliação utilizada nesse estudo para comparar a 

proficiência dos alunos no diagnóstico em Endodontia, foi composta por 

dezesseis casos clínicos simulados e distribuída pela internet, diferente dos 

casos clínicos empregados no site para treinamento, porém incluiu também 

todas as doenças da polpa e do periápice, inclusive com o mesmo grau baixo 

de dificuldade. Os alunos que não participaram do estudo não sofreram 

qualquer risco de ordem física ou psicológica, a avaliação teve apenas caráter 

de aprendizagem e o resultado não influenciou nas notas parciais ou finais. 

Após a aplicação da avaliação nos três grupos, bem como a permissão 

para consultas através da internet, no período de 90 minutos, as respostas 

foram então enviadas, por meio da internet e corrigidas pelo mesmo professor, 

valendo-se do gabarito com as respostas ideais para os dezesseis casos 

clínicos. As notas individuais de cada aluno, além de documentadas foram 

analisadas estatisticamente. 

A análise dos resultados apontou que o grupo II obteve melhor 

desempenho, valendo-se da metodologia tradicional de aulas expositivas, 

acrescendo a revisão, centrado no professor, por meio da discussão em classe 

de casos clínicos simulados e idênticos aos disponibilizados no site para 

treinamento, no mesmo dia e previamente a avaliação. Entre os grupos I e III 
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não foram observadas diferenças estatísticas significantes, demonstrando que 

o grupo III que utilizou a metodologia de auto-instrução, centrada no aluno, por 

meio da tecnologia hipermídia e distribuída pela internet, teve o mesmo 

desempenho observado no grupo I, que utilizou o método tradicional de ensino 

centrado no professor. 

Puskas et al. (1991) concluíram que o método de estratégia interativa 

pode ser mais eficiente para a aprendizagem, simulando o diagnóstico 

endodôntico, do que as aulas tradicionais. As estratégias tradicionais de ensino 

podem ser substituídas com sucesso pela tecnologia multimídia para a 

aprendizagem dos alunos durante a tomada de decisão e resolução de 

problemas endodônticos (Plasschaert et al., 1997). A estratégia de simulação 

de casos clínicos para o ensino do diagnóstico em Endodontia, por meio de 

instrução assistida por computador (Fouad; Burleson, 1997) foi eficaz como 

complemento e reforço, ao invés da substituição dos métodos tracionais de 

ensino. Bachman et al. (1998) concluíram que o ensino assistido por 

computador de anatomia dentária é um método igualmente eficaz de 

aprendizado, quando comparado com a aula tradicional. A simulação 

multimídia do paciente proporciona uma alternativa promissora para o ensino e 

avaliação das competências e habilidades do graduando no diagnóstico 

endodôntico (Littlefield et al., 2003). A aprendizagem assistida por computador 

para o ensino de anatomia dentária foi equivalente ao método tradicional e, em 

combinação com as aulas expositivas, substituiu o estudo tradicional, por meio 

da leitura textual (Bogacki et al., 2004). A combinação dos métodos centrado 

no professor e a tecnologia hipermídia como material de apoio para o ensino de 

traumatismo dentário distribuído pela internet mostraram-se mais efetiva no 

processo de ensino-aprendizagem, do que quando utilizados isoladamente 

(Elias et al., 2004). O ensino assistido pelo computador destinado à 

aprendizagem da cirurgia de acesso endodôntico, tem a mesma eficiência do 

método convencional (Khayat; Keshtkar, 2004). O aplicativo com tecnologia 

hipermídia otimizou o aprendizado da técnica endodôntica, sendo considerado 

uma interessante ferramenta de auxílio ao processo de ensino-aprendizagem 

em Endodontia (Abranches, 2005). A fusão da instrução assistida por 

computador e instrução prática laboratorial tradicional para o ensino de 

anatomia e escultura dentária, podem melhorar as necessidades de 
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aprendizagem dos alunos; a solução tecnológica CAI produziu resultados 

equivalentes à prática convencional laboratorial (Nance et al., 2009). 

Entretanto, a metodologia de auto-instrução, centrada no aluno, por meio 

da tecnologia hipermídia e distribuída pela internet utilizada no grupo III nesse 

estudo, pode ser considerada como estratégia complementar ou facilitadora da 

aprendizagem do diagnóstico em Endodontia. A simulação de casos clínicos 

pode possibilitar, exploração assíncrona a qualquer hora e lugar, interatividade, 

exercícios, problematização, desafios, feedback, motivação, repetições de 

exercícios e diversas outras atividades centralizando o aluno no processo de 

ensino-aprendizagem. 

Nessa pesquisa, a metodologia utilizada para o grupo I despendeu 12 

horas/aula presenciais; o grupo II despendeu 16 horas/aula presenciais e, o 

grupo III não despendeu nenhuma hora/aula presencial. Assim, o modelo 

utilizado para o grupo III poderia ser conjugado ao método tradicional de aulas 

expositivas, utilizado no grupo I, como a estratégia de revisão empregada no 

grupo II, porém centrado no aluno e como tarefa obrigatória. A revisão, por 

meio da discussão presencial dos casos clínicos, aplicada no grupo II, poderia 

ser substituída pela correção presencial da avaliação no mesmo dia para o 

grupo III, caracterizando uma avaliação continua e formativa (Masetto; Prado, 

2004), acrescendo apenas 2 horas/aula presenciais No entanto, apesar da 

metodologia utilizada no grupo II ter despendido 16 horas/aula presenciais, foi 

a estratégia mais efetiva. 

No entanto, pôde-se perceber que a revisão dos casos clínicos em sala 

de aula, centrado no professor, utilizada como estratégia de ensino-

aprendizagem para o grupo II, após as aulas expositivas e antes da avaliação, 

foi significativamente melhor, quando comparada às estratégias dos grupos I e 

III. Especula-se a possibilidade de condicionamento dos alunos do grupo II, 

submetidos a revisão dos dezesseis casos clínicos idênticos aos distribuídos 

no site; a estratégia utilizada na revisão foi centrada no professor, privilegiando 

a interatividade, o desafio e feedback aos alunos, como base para o 

desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes para a decisão 

clínica, inerentes ao diagnóstico e tratamento endodôntico. 

A combinação das metodologias utilizadas no grupo I centrado no 

professor e grupo III centrado no aluno pode ser interessante. Após a aula 
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expositiva de diagnóstico das doenças da polpa e do periápice, os alunos 

podem ser submetidos à "realidade" clínica, por meio da simulação de casos 

em pacientes, distribuídos pela internet, proporcionando exploração em 

qualquer lugar ou hora, ritmo individual e de forma assíncrona. Assim, ao se 

deparar com a situação problema, o aluno pode ter subsídios para revisar o 

conteúdo, testar seu conhecimento, auto-avaliação e principalmente feedback. 

Portanto, a aplicação da hipermídia como solução tecnológica para auto-

instrução na Endodontia, deve ser considerada estratégia complementar; 

quando adequadamente explorada, dentro do plano de ensino, pode facilitar o 

processo de aprendizagem, reforçando e ampliando o conhecimento. 

Com relação às soluções tecnológicas para educação, o 

desenvolvimento de um programa, por meio da multimídia interativa é um 

investimento único, porém pode ser mais rentável a longo prazo, quando 

comparado aos métodos tradicionais que dependem basicamente do custo 

anual do professor, além de proporcionar aprendizagem em menor tempo, do 

que o necessário para o método de ensino tradicional (Bachman et al., 1998). 

A aula expositiva tradicional pode ser substituída por atividades 

interativas em classe, melhorando a eficiência do corpo docente, 

proporcionando oportunidades que merecem relevâncias clínicas. As soluções 

tecnológicas são menos onerosas, porém exigem muito mais dos professores 

desenvolvedores (Bogacki et al., 2004). 

Os programas Paindent, Endo Dx e SimEndo I foram projetados por uma 

equipe interdisciplinar, composta por quatro categorias de competências: 

Endodontia, projeto instrucional, projeto gráfico e, programação de informática; 

todos os simuladores foram financiados, além do acesso limitado (Plasschaert 

et al., 1997; Fouad; Burleson, 1997; Littlefield et al., 2003). 

As soluções tecnológicas de auto-instrução podem ter um papel 

complementar importante no currículo odontológico durante o período de cortes 

no orçamento e redução dos cursos de Odontologia (Puskas et al., 1991). 

Os produtos educacionais tecnológicos possuem algumas vantagens, 

alguns alunos por motivos diversos podem perder a aula expositiva tradicional, 

refletindo negativamente na sua educação, essa perda pode ser compensada, 

valendo-se do treinamento com auto-instrução, por meio da multimídia 

interativa (Khayat; Keshtkar, 2004). 
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A realidade virtual utilizada como solução tecnológica para a aquisição 

de habilidades encontra-se muito próxima, podendo substituir o uso de 

manequins e dentes humanos extraídos, bem como a simulação realística do 

paciente. 

É só com a clara compreensão da dinâmica e as limitações deste meio 

tecnológico que seremos capazes de aproveitar plenamente as suas 

capacidades (Plasschaert et al., 1997; Bogacki et al., 2004; Nance et al., 2009). 

Outros estudos deverão envolver um maior número de alunos, períodos 

mais longos de interação com o sistema, e um questionário detalhado para 

coletar a opinião dos estudantes, com relação a ergonomia, usabilidade, 

proximidade com a realidade, auto-avaliação, etc. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Em concordância com a proposta deste estudo, pôde-se concluir que: 

 A estratégia centrada no professor com revisão, onde os alunos 

interagiram com situações simuladas após as aulas teóricas tradicionais, 

foi o método mais eficiente, apresentando resultados estatisticamente 

significantes, em relação às demais estratégias utilizadas. 

 Não foram observadas diferenças estatísticas significantes entre os 

grupos que utilizaram estratégias centradas exclusivamente no professor 

e no aluno, ambas sem o uso da revisão interativa. 

 A tecnologia hipermídia e o uso da internet quando empregados 

isoladamente, mostrou equivalência com a estratégia de ensino-

aprendizagem convencional, centrada no professor. 



 74 

REFERÊNCIAS1 

 

 

Abranches, DC. Composição e avaliação de aplicativo hipermídia como recurso 
educacional na graduação de endodontia. [dissertação]. São Paulo: Faculdade 
de Odontologia da Universidade Paulista; 2005. 
 
 
Bachman MW, Lua MJ, Clay DJ, Rudney JD. Comparing traditional lecture vs. 
computer-based instruction for oral anatomy. J Dent Educ. 1998;62(8):587-91. 
 
 
Bogacki RE, Best A, Abbey LM. Equivalence study of a dental anatomy 
computer-assisted learning program. J Dent Educ. 2004;68(8):867-71. 
 
 
Corrêa L. Análise da mudança de paradigma do ensino de graduação em 
patologia na odontologia: proposta de ensino-aprendizado a distância via 
Internet [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2001. 
 
 
Elias I, Silva DC, Gavini G, Caldeira CL, Lemos EM, Calil E. Análise 
comparativa de dois métodos de ensino em endodontia, valendo-se do 
convencional e a distância [resumo Pe004]. Pesq Odontol Bras. 2004;18 
Supl:23. 
 
 
Fouad AF, Burleson JA. Effectiveness of an endodontic diagnosis computer 
simulation program. J Dent Educ. 1997;61(3):289-95. 
 
 
Gardner H. Estruturas da mente – a teoria das inteligências múltiplas. Porto 
Alegre: Artes Médicas; 1994. 
 
 
Khayat A, Keshtkar A. A comparative study of multimedia and conventional 
education methods in undergraduate training in preclinical endodontics. J Res 
Med Sci 2004;9(4):191-94. 
 
 
Lage-Marques JL, Antoniazzi JH. Versão eletrônica da técnica de endodôntica 
da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. São Paulo: Ajna 
Interactive Ltda, 2002. CD-ROM. 
 
 

                                            
1
 De acordo com Estilo Vancouver. 



 75 

Lemos EM. Desenvolvimento de aplicativo computacional, valendo-se da 
hipermídia como recurso de ensino-aprendizagem em Endodontia 
[dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2001. 
 
 
Lemos EM, Caldeira CL, Aun CE, Gavini G, Macedo MCS. Método de captura e 
utilização de imagem digital direta (IDD) com finalidade didática em 
Odontologia. RPG. 2002;9(3):199-206. 
 
 
Lopes HP, Siqueira JF. Endodontia: biologia e técnica. 2a ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan; 2004. 
 
 
Littlefield JH, Demps EL, Keiser K, Chatterjee L, Yuan CH, Hargreaves KM. A 
multimedia patient simulation for teaching and assessing endodontic diagnosis. 
J Dent Educ. 2003;67(6):669-77. 
 
 
Lucena MWFP. O uso das tecnologias da informática para o desenvolvimento 
da educação. Rio de Janeiro: COPPE/Sistemas – UFRJ; 1994. 
 
 
Machado MA. Ensino de matemática financeira por CBT – uma abordagem 
metodológica [tese na internet]. Florianópolis: Universidade Federal de Santa 
Catarina, Engenharia de Produção; 1997 [citado 19 dez. 2009]. Disponível em: 
http://www.eps.ufsc.br/teses98/mardem/index.htm. 
 
 
Masetto MT, Prado AS. Processo de avaliação da aprendizagem em curso de. 
Odontologia. Rev ABENO. 2004;4(1):48-56. 
 
 
Nance ET, Lanning SK, Gunsolley JC. Dental anatomy carving computer-
assisted instruction program: an assessment of student performance and 
perceptions. J Dent Educ. 2009;73(8):972-9. 
 
 
Paiva JG, Antoniazzi JH. Endodontia: bases para a prática clínica. 2a ed. São 
Paulo: Artes Médicas; 1991. 
 
 
Passarelli B. Hipermídia na aprendizagem – construção de um protótipo 
interativo: a escravidão no Brasil [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Escola de Comunicação e Artes; 1993. 
 
 



 76 

Plasschaert AJM, Cailleteau JG, Verdonschot EH. The effect of a multimedia 
interactive tutorial on learning endodontic problem-solving. Eur J Dent Educ. 
1997;1(2):66-9. 
 
 
Puskas JC, Fung K, Anderson JD, Birek P, Dempster L, Heft MW, et al. 
Comparison of self-instruction methods for teaching diagnostic testing. J Dent 
Educ. 1991;55(5):316-21. 
 
 
Suebnukarn S, Haddawy P, Rhienmora P, Gajananan K. Haptic virtual reality 
for skill acquisition in endodontics. J Endod. 2010;36(1):53-5. 
 
 
Wright EF, Hendricson WD. Evaluation of a 3-D interactive tooth atlas by dental 
students in dental anatomy and endodontics courses. J Dent Educ. 
2010;74(2):110-22. 



 77 

APÊNDICE A -  Tabela 5.1 Notas dos Grupos Experimentais 

 

 

Grupo I 
(Centrada no  

Professor) 

Grupo II 
(Centrada no Professor 

+ Revisão) 

Grupo III 
(Hipermídia, internet e 

Centrada no aluno) 

8,1 
4,3 
4,8 
3,9 
6,4 
8,8 
9,4 
6,6 
2,6 
6,0 
6,2 
7,6 
8,1 
3,5 
10,0 
10,0 
6,4 
8,4 
4,9 
4,3 
3,5 
0,9 
4,8 

6,6 
7,8 
8,7 
5,7 
8,2 
6,9 
8,5 
6,0 
8,8 
8,5 
7,6 
6,9 
5,4 
6,9 
7,6 
0,6 
8,5 
8,5 
8,4 
7,9 
9,7 
9,7 
7,6 
8,4 
9,4 
10,0 
9,0 
8,7 
8,1 
8,2 

1,0 
7,5 
3,5 
7,8 
9,0 
7,9 
3,1 
0,0 
8,2 
9,7 
9,4 
6,2 
9,7 
2,9 
3,8 
3,5 
8,4 
2,5 
4,0 
6,9 
7,4 
2,2 
7,5 
0,6 
6,5 
6,0 
0,6 
8,5 
4,3 
7,8 
6,8 
8,7 
9,0 
7,5 
1,5 
5,0 
6,6 
8,4 
1,9 
9,0 
0,3 
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9,0 
8,1 
5,7 
2,9 
2,8 
3,6 
5,7 
9,0 
3,9 
2,9 
3,1 
5,4 
9,4 
6,4 
1,5 
0,3 
1,3 
5,1 
7,6 
6,6 
3,2 
1,2 
8,2 
4,8 
8,2 
5,7 
3,9 
9,4 
9,7 
7,2 
5,7 
4,5 
6,6 
4,7 
7,2 
3,4 
2,2 
3,2 
4,0 
6,0 
4,9 
6,3 
5,9 
4,4 
5,0 
3,2 
4,4 
7,5 
3,7 
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ANEXO A - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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