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INTRODUÇÃO E OBJETIVO

Com o advento da era digital, observa-se uma necessidade de incorporar as novas tecnologias de
informação no ensino da Odontologia. Este estudo busca desenvolver um objeto digital para aprendizagem do diagnóstico das
alterações radiográficas de coroa e raiz dentárias e testá-lo através da comparação de resultados na aprendizagem entre um grupo
de estudantes que utilize o objeto e um que não utilize.

DESENVOLVIMENTO
O Objeto de Aprendizagem foi desenvolvido através dos programas Microsoft
Officce Powerpoint, Microsoft Visual Basics for Application e Adobe Photoshop CS5,
os quais permitiram o tratamento gráfico de imagens e desenvolvimento de
aplicativos com importação e incorporação de ferramentas interativas.
As alterações de interesse foram selecionadas a partir de 110 radiografias
intrabucais pertencentes ao arquivo da disciplina de Diagnóstico por Imagem. Após
tratamento gráfico, foram adaptadas sobre as imagens base e inseridas no Objeto.

METODOLOGIA
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• Pré-teste para avaliar a homogêneidade dos grupos
• Termo de consentimento informado
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PROVA PRÁTICA

• Foi aplicado um questionário estruturado baseado no System Usability
Scale (SUS), avaliando aspectos de usabilidade do objeto.
• Para avaliar se os resultados das provas diferem ou não entre os grupos
foi utilizado o teste t para amostras independentes. O nível de significância
será fixado em 5% (α=0,05).
• O trabalho foi realizado em duas turmas subsequentes. Uma com 30
alunos e outra com 32 (n = 62). Não houve diferença entre as turmas.
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RESULTADOS
• O Grupo A obteve melhores resultados que o Grupo
em ambos os testes, com diferença estatística
significativa (p = 0.0042 e 0.0039, respectivamente).
• Aspectos específicos da usabilidade objeto foram
avaliados através de um questionário estruturado com
base na System Usability Scale (SUS), com uma
pontuação de 87,5.
• O objeto digital foi eficiente para o desenvolvimento
de habilidades no diagnóstico radiográfico, com
excelente aceitação pelos usuários, tornando-se, desta
forma, uma ótima ferramenta para o ensino das
alterações de coroa e raiz.
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