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Resumo
Objetivo – Este estudo piloto longitudinal teve o objetivo de avaliar a retenção de conhecimento alcançada por especialistas em Odontopediatria submetidos a um curso de tratamento restaurador atraumático (ART) baseado em educação mediada por tecnologia aplicado
exclusivamente a distância. Métodos – O curso é apresentado em formato de DVD (40 minutos) e explora a filosofia e técnica do ART.
A amostra foi composta por 12 alunos provenientes de dois cursos paulistas de especialização em Odontopediatria (perda amostral
33,3%). Os alunos foram submetidos ao treinamento a distância em ART. Para avaliação da retenção de conhecimento os participantes
realizaram uma mesma prova presencial antes, após 30 dias e depois de 6 meses do curso. Uma pesquisadora previamente calibrada
(CCI=0,991; 95% IC=0,975-0,996) executou a correção das provas. Resultados – Observou-se que houve ganho de conhecimento
imediatamente após o curso (p<0,0007) porém, após 6 meses, o conhecimento não foi retido (p>0,05) (teste ANOVA para dados vinculados). Conclusão – Conclui-se que para favorecer a retenção do conhecimento nos indivíduos submetidos ao curso de treinamento
em ART baseado na educação mediada por tecnologia é recomendável que se promova associação de diversas estratégias de ensinoaprendizagem.
Descritores: Educação a distância; Educação em Odontologia; Tratamento dentário restaurador sem trauma

Abstract
Objective – This longitudinal pilot study aimed to assess the knowledge retention achieved by pediatric dentists subjected to a distance
e-learning course of atraumatic restorative treatment (ART). Methods – The course has a DVD format (40 minutes) and covers the ART
philosophy and technique. The sample consisted of 12 pediatric dentistry students from two courses in São Paulo (33.3% dropout rate).
Initially, the students were trained in ART using the DVD. To evaluate the knowledge retention the participants underwent to the same
test before, after 30 days and after 6 months of the distance training. A previously calibrated investigator (ICC = 0.991, 95% CI = 0.975
to 0.996) performed the tests correction. Results – Participants showed knowledge improvement after the course (p<0.0007) but after
six months, the knowledge was not retained (p>0.05) (ANOVA). Conclusion – It was concluded that to favour knowledge retention in
pediatric dentists subjected to this e-learning course of ART is recommended to promote the association of various strategies of teaching
and learning.
Descriptors: Education, distance; Education, dental; Dental atraumatic restorative treatment

Introdução

Trazendo o tema para a área da saúde, é possível
prever que a utilização da educação mediada por
tecnologia para oferecer treinamentos específicos aos
cirurgiões-dentistas tem potencial para ocasionar melhoria significativa na qualidade do serviço oferecido
à população. Dentre os temas de interesse, pode-se
citar o tratamento restaurador atraumático (ART) que
é um tratamento para cárie que apresenta evidência
científica de efetividade5-7, conserva estrutura dentária
e reduz significativamente o nível de estresse do
paciente5,8.
Em um estudo prévio9, foram avaliados os benefícios de um curso de treinamento em ART que utiliza
educação mediada por tecnologia aplicado a distância em cirurgiões-dentistas da rede pública de
São Paulo e os resultados foram bastante animadores.
O propósito deste estudo foi avaliar a retenção de
conhecimento, após seis meses, de alunos nível especialização submetidos a este mesmo curso em
ART.

Educação mediada por tecnologia trata-se de uma
modalidade de ensino que ocorre normalmente em
tempo e local diversos e pode ser definida como aprendizado planejado que envolve comunicação por meio
de várias tecnologias e disposições organizacionais e
administrativas especiais1. O fato deste sistema não exigir
presença física em um ambiente formal de ensino-aprendizagem gera ampla autonomia com relação à maneira,
local e momento de dedicação ao estudo e, em função
disso, há boa aceitabilidade por parte dos alunos2.
Atualmente, a educação mediada por tecnologia tem
sido muito utilizada em ambiente on-line em função
da grande capacidade de comunicação e alcance que
a internet proporciona3. Entretanto, existem inúmeras
formas de se trabalhar com a educação mediada por
tecnologia e assim, fazer uso do seu imenso potencial
para reduzir a desigualdade no acesso à educação de
qualidade4.
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Métodos

avaliação 2 e 12 se submeteram às três avaliações, configurando uma perda amostral de 33,3%. Todos os participantes eram do sexo feminino. Os dados coletados
no questionário (antes do curso) estão apresentados
nas Tabelas 1 e 2.

Os alunos receberam informações por escrito sobre
o estudo e assinaram,de forma espontânea, o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Este estudo
foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob Protocolo n° 2011/0118.
Neste estudo foi utilizado um curso de treinamento
em ART baseado na educação mediada por tecnologia
desenvolvido previamente por uma equipe de pesquisadores das disciplinas de Odontopediatria e Telemedicina da Universidade de São Paulo. Este curso, cuja
elaboração foi previamente descrita9, apresenta formato
de DVD (aproximadamente 40 minutos) e faz uso de
diversos recursos como vídeos produzidos no projeto
“Homem Virtual”, entrevistas com especialistas no tema
e filmagens clínicas de atendimentos realizados na clínica de pesquisa em ART.
A amostra consistiu de alunos do curso de especialização em Odontopediatria da Faculdade São Leopoldo
Mandic – Campinas e Fundecto – São Paulo, de maneira
que, todos os integrantes das duas turmas foram convidados e aqueles que aceitaram participar da pesquisa
foram incluídos na amostra. Não houve restrição com
relação ao sexo ou faixa etária.
No início do estudo foi aplicado um questionário
que abordava o perfil dos indivíduos, nível inicial de
conhecimento em ART, credibilidade no tratamento e
interesse no treinamento. Na sequência, foi entregue
um DVD para cada aluno e estes tiveram aproximadamente 30 dias para realizarem o curso. Ressaltando
que o curso foi aplicado exclusivamente a distância e
não ofereceu interação do tipo aluno-professor.
Para análise da retenção de conhecimento, nível competência, os participantes foram submetidos a um processo de avaliação (PROFAE)10 que envolveu a aplicação
de uma mesma prova setorizada presencial antes, após
trinta dias e depois de seis meses do treinamento a distância (avaliação 1, 2 e 3). A prova apresentava cinquenta
frases do tipo verdadeiras ou falsas (cognitivo teóricoconceitual), nove questões clínicas (cognitivo-raciocínio-contextualização), exibição de cinco vídeos associados a questões dissertativas (prático de observação).
No estudo prévio9, duas examinadoras foram calibradas para a correção das questões dissertativas, em
função da subjetividade inerente a este exercício. Uma
dessas duas examinadoras acima citadas efetuou a correção das provas deste estudo (grau de concordância
intraexaminador CCI=0,991; 95% IC=0,975-0,996).
Para avaliação da retenção de conhecimento, foram
comparadas as médias obtidas nas provas de competência realizadas antes, trinta dias após e seis meses
depois do curso de treinamento a distância (avaliação
1, 2 e 3). Para isso, foi aplicado o teste ANOVA para
dados vinculados.

Tabela 1. Dados pessoais dos componentes (Questionário
inicial)
Características
Idade (anos)
Tempo de formado

N

%

6
6
2
10

50
50
16,7
83,3

Tabela 2. Nível de credibilidade no ART e interesse no curso
Dados

N (%)

Total (%)

Usa o ART
Já usou
Nunca usou
Defende ART
Não defende
Usa como tratamento urgencial
e/ou provisório
Usa como tratamento definitivo
Recomenda ART
Não recomenda

8 (66,7)
3 (25)
1 (8,3)
12 (100)
0 (0)

12 (100)
12 (100)
12 (100)
12 (100)
12 (100)

4 (33,3)

12 (100)

8 (66,7)
12 (100)
0 (0)

12 (100)
12 (100)
12 (100)

Foram comparadas as médias de cada participante
nos três momentos avaliados. Quando comparadas as
médias da avaliação 1 com a avaliação 2, foi encontrada diferença estatisticamente significante (p<0,0007),
evidenciando que houve ganho de conhecimento após
o treinamento. A comparação das médias da avaliação
1 com a avaliação 3 não mostrou diferença estatisticamente significante p>0,05, ou seja, o conhecimento
relativo ao ART adquirido após o curso não foi retido
após seis meses.

Discussão
Apesar da importante evolução tecnológica alcançada pela Odontologia contemporânea, nem toda população brasileira é beneficiada por estes avanços11.
Entretanto, com a construção da evidência científica a
respeito da efetividade do ART6-7,12 as dificuldades com
estrutura odontológica não representam mais justificativas para a interrupção da cobertura, uma vez que,
este tratamento não requer uso de equipamentos especializados e nem mesmo de eletricidade13. Embora o
ART tenha sido inicialmente desenvolvido para populações carentes, tem várias aplicações em países desenvolvidos, tais como tratamento odontológico em bebês, pacientes ansiosos e medrosos, pacientes especiais
ou que vivem em casas de repouso14.
Sendo assim, este estudo teve como objetivo avaliar
o potencial de um curso de treinamento em ART, aplicado exclusivamente a distância, e sem interação do
tipo professor-aluno. Essas características juntas são
preocupantes já que podem comprometer o aprendizado15. Entretanto, um curso neste formato apresenta
vantagens importantes como baixo custo e simplicidade

Resultados
A amostra deste estudo foi composta por 12 participantes, sendo que 19 alunos foram inicialmente convidados, 18 realizaram a avaliação 1, 15 realizaram a
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≤ 25 anos
> 25 anos
≥ 6 anos
< 6 anos
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Conclusão

de aplicação (distribuição do DVD) o que promove alta
acessibilidade alcançando inúmeros profissionais que
residem e trabalham em locais de difícil acesso.
Muitos estudos, em diversas áreas,vêm sendo desenvolvidos para avaliar o desempenho dos alunos mostrando que o aprendizado mediado por tecnologia apresenta resultados semelhantes16-17 ou até superiores aos
da metodologia de ensino tradicional18-19. O curso utilizado nesta pesquisa já teve sua efetividade comprovada quando aplicado em cirurgiões-dentistas da rede
pública9, porém o que se buscou avaliar neste estudo é
se o conhecimento adquirido imediatamente após o
curso, se mantém após seis meses.
A amostra foi composta por cirurgiões-dentistas matriculados em cursos de especialização em Odontopediatria e foi possível observar que muitos já faziam uso
do ART em suas práticas clínicas e todos os participantes
defendiam e recomendavam o ART para a população
antes mesmo de iniciarem o treinamento a distância.
Entretanto, uma parte da amostra apresentava conceito
prévio equivocado considerando o ARTcomo um tratamento de caráter provisório ou urgencial.
A perda amostral desta pesquisa foi relevante e, possivelmente, esteja relacionada ao aspecto motivacional
individual e autodisciplina que são muito importantes
quando se considera um curso aplicado exclusivamente
a distância20. Além disso, acredita-se que um fator de
grande relevância para esta modalidade de ensino seja
a real necessidade do aprendizado de determinado
conteúdo. Sendo assim, é possível prever que cursos
baseados no ensino mediado por tecnologia bem desenvolvidos, que atendam as necessidades específicas
de um determinado grupo de profissionais, tendem a
apresentar alto índice de adesão.
Imediatamente após o treinamento a distância houve
ganho real de conhecimento em ART porém, passados
seis meses, a retenção do conhecimento não se confirmou. Esta constatação indica a necessidade de se retomar o tema em outras oportunidades, ou seja, associar
o DVD a outras estratégias de ensino como aulas teóricas e/ou práticas, seminários e leitura dirigida. Acredita-se também que se os profissionais submetidos ao
curso aplicarem clinicamente o conhecimento adquirido, este aprendizado será retido ao longo do tempo
mais facilmente. Além disso, é importante ressaltar que
este foi um estudo piloto e entende-se que se o tamanho
da amostra for aumentado, os resultados relativos a retenção de conhecimento podem ser estatisticamente
diferentes.
O avanço nas pesquisas relativas ao ensino mediado
por tecnologia aplicado a distância ou associado ao
ensino convencional é de extrema importância considerando as inúmeras vantagens que esta modalidade
de ensino pode proporcionar a um país com características tão especiais como o Brasil. Este estudo proporcionou aos participantes uma oportunidade de treinamento em um tratamento para cárie que apresenta
evidência científica por meio de uma nova proposta
educacional que favorece a autonomia do aluno.
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Conclui-se que para favorecer a retenção do conhecimento nos indivíduos submetidos ao curso de treinamento em ART baseado na educação mediada por tecnologia é recomendável que se promova associação
de diversas estratégias de ensino-aprendizagem.
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