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que o convite havia sido feito primeiramente para o professor Marcelo, mas ele não
poderia ir, e ele conversou com você para ver se você conseguiria ir para dar uma
conferência naquele congresso. Isso, para mim, foi uma jogada muito boa de Deus,
e desde aquela vez deu para ver o ser humano que você é. Da vez que quebrou o
meu carro e você teve que dirigir enquanto eu puxava srsrsrs. Que vergonha! Mas
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RESUMO

Pedroza IM. Impacto do treinamento teórico-prático mediado por tutores/monitores
no desenvolvimento de habilidades de alunos de graduação do Brasil e do México
para detecção de lesões de cárie: estudo controlado randomizado [dissertação]. São
Paulo: Universidade de São Paulo Faculdade de Odontologia; 2016. Versão
Corrigida

Mudanças na área da educação em Odontologia trazem o surgimento de novas
ideias, abordagens e estratégias de ensino-aprendizagem ativas focadas na
integração do aluno. Entretanto, é necessário que se teste sua eficácia e
aplicabilidade das mesmas para produzir evidências nesse campo de atuação. Este
estudo randomizado controlado de grupos paralelos foi realizado em dois centros da
América Latina, Brasil e México, com o objetivo de avaliar o impacto da
implementação

do

treinamento

teórico-prático

monitorado

e

mediado

por

tutores/monitores no ensino e treinamento para detecção de lesões de cárie entre
alunos de graduação, quando comparado ao método de ensino tradicional baseado
em aulas teóricas expositivas. O impacto dessa atividade de ensino-aprendizagem
foi medido pela sua eficácia (melhora no desempneho do aluno quanto ao
conhecimento teórico e aplicação prática desse conhecimento) e aceitabilidade da
atividade pelos alunos de graduação. Para isso, alunos que aceitaram participar
voluntariamente da atividade foram incluídos e divididos aleatóriamente em dois
grupos: grupo controle (aula teórica convencional) e grupo teste (aula teórica
convencional

complementada

por

treinamento

teórico-prático

mediado

por

tutores/monitores). A atividade teórico-prática teve cerca de 1 hora e meia de
duração e envolveu exercícios e discussões baseadas na avaliação de imagens préselecionadas e em exame de dentes extraídos. Após a finalização das atividades de
ensino, os alunos realizaram avaliações práticas e teóricas com questões focadas na
sua percepção frente a atividade de ensino recebida. comparando as respostas dos
alunos. Foram realizadas análises multinível de Regressão de Poisson para testar a
influência do treinamento e outras variáveis nos diferentes desfechos citados. As
respectivas medidas de associação foram calculadas com 95% de intervalo de
confiança (95%IC). Os alunos pertencentes a instituição mexicana tiveram melhor

desempenho na avaliação prática (Razão de Prevalência (RP) = 1,25; 95% IC: 1,19
– 1,32). No entanto, os alunos brasileiros apresentaram maior número de respostas
corretas nas avaliações teóricas (RP= 0,91; 95%IC: 0,86 – 0,97). Em geral,
independentemente do país, o grupo que realizou o treinamento teórico-prático teve
um melhor desempenho durante a avaliação dos dentes extraídos (RP = 1,20; 95%
IC: 1,16 – 1,25), assim como nas avaliações teóricas (RP= 1,07; 95%IC: 1,01 –
1,13). Em geral, os alunos mexicanos se mostraram mais autoconfiantes e
satisfeitos, independentemente da atividade recebida. Apenas no Brasil, o
treinamento impactou em maior desempenho na avaliação teórica e postura dos
alunos em termos de autoconfiança e percepção da atividade de ensino. Conclui-se
que a atividade complementar baseada no treinamento teórico-prático monitorado
por

tutores/monitores

mostrou

ser

eficaz

em

ambos

os

contextos

para

desenvolvimento de habilidades práticas nos alunos, mas o efeito da mesma em
aspectos cognitivos e comportamentais pode ser diferenciado em função de
diferentes posturas/realidades.

Palavras chave: ensino em odontologia, cárie dentaria, diagnóstico.

ABSTRACT

Pedroza IM. Impact of tutor-mediated theoretical/practical training on Brazilian and
Mexican undergraduate students’ skills development for the detection of caries
lesions: a randomized controlled trial [dissertation]. São Paulo: Universidade de São
Paulo, Faculdade de Odontologia; 2016. Versão Corrigida

Changes in dental education bring the emergence of new ideas, active approaches
and teaching-learning strategies focused on students’ integration. However, the
assessment of their efficacy and applicability is necessary to produce evidence in this
field. This randomized controlled parallel-group study was conducted in two centers
in Latin America, Brazil and Mexico, in order to assess the impact of the
implementation of the tutor-mediated practical-theoretical training in caries lesion
detection delivered for undergraduate students compared to traditional teaching
method based on expository lectures. The impact of this teaching-learning activity
was measured by its efficacy (improvement in students’ performance in theoretical
tests and practical application of the knowledge) and acceptability by undergraduate
students. For this, students who agreed to participate in the activity were included
and divided randomly into two groups: control group (conventional lecture) and test
group (conventional lecture supplemented by tutor-mediated theoretical and practical
training). The additional training lasted 1.5 hour and included exercises and
discussions based on the evaluation of pre-selected images and extracted teeth.
After teaching-learning activities, students performed theoretical and practical tests
and also answered questions focused on their perception of the teaching activities.
Multilevel Poisson regression analysis were performed to test the influence of training
and other variables with the different outcomes mentioned. The specific association
measurements were calculated for each outcome using a confidence interval of 95%
(95%CI). Mexican students performed better in practical evaluation (Prevalence Ratio
(PR) = 1.25; 95% CI: 1.19 -1.32). However, Brazilian students had the highest
number of correct answers in the theoretical assessments (PR = 0.91; 95% CI: 0.860.97). Despite the institution, the group that held the theoretical-practical training
achieved better results in evaluating extracting teeth (PR = 1.20; 95% CI: 1.16-1.25)
or theoretical assessments (RP = 1.07; 95% CI: 1.01-1.13) than that group who did

not. In general, Mexican students were more self-confident and satisfied
independently of teachning-learning activity. Only among Brazilians, the theoreticalpractical training impacted on better students’ performance in theroretical tests and
students’ self-confidence and perception regarding learning activities. It was
concluded that the complementary activity based on tutor-mediated theoreticalpractical training was efficacious on improving the undergraduate students’ practical
skills for caries detection in both contexts. However, its impact on cognitive and
behavioral aspects could be influenced by different realities.

Keywords: education in dentistry, dental caries, diagnosis.
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1

INTRODUÇÃO

Existe uma preocupação iminente por parte das instituições de ensino, em
formar futuros professionais cirurgiões dentistas que possuam não apenas o
conhecimento, mas também desenvolvam competências de maneira integral.
Entende-se por competências o conjunto de comportamentos sociais e afetivos,
assim como habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriais e motoras que permitam
levar a cabo adequadamente um desempenho, papel, atividade ou tarefa
determinada (Chomsky, 2012), as quais permitam atuar frente à doença cárie, de
acordo com as melhores evidências científicas disponíveis (Schulte et al., 2011).
Tendo em vista que, muitas vezes, tem-se uma lacuna ou um atraso bastante
importante entre o que se tem tido de produção de conhecimento e a implementação
desses novos conceitos e descobertas no dia-a-dia do ensino da graduação, o
panorama

do

ensino

em

Cariologia

tem

sido

amplamente

discutido

internacionalmente (Schulte et al., 2011; Schulte e Pitts, 2011).
Dentre os tópicos discutidos para a formalização do currículo em Cariologia,
decorrentes do 1st. Consensus Workshop on the Development of a European
Curriculum in Cariology (Schulte e Pitts, 2011), podem-se destacar cinco domínios
distintos (Schulte et al., 2011), dentre eles o diagnóstico de cárie, que reúne a
avaliação de risco, detecção e avaliação da atividade de lesões de cárie (Pitts et al.,
2011), com o intuito de oferecer competências racionais e essenciais necessárias,
relacionadas na área, para uma adequada formação dos futuros profissionais da
saúde bucal do começo do século XXI.
Em uma recente revisão sistemática realizada por nosso grupo, observa-se
que, o diagnóstico de cárie é o tópico dentro da Cariologia que tem recebido maior
preocupação em termos de se desenvolver novas propostas de metodologias de
ensino-aprendizagem para alunos de graduação em Odontologia (Braga et al.,
2015)1, sendo identificado por alunos e professores de graduação como um
processo difícil de se assimilar e aprender (Lara et al., 2015). Isso sugere não
apenas a importância do assunto dentro do contexto de formação do profissional na

1

Trabalho enviado para publicação no periódico Advances in Health Science Education.
Braga MM, Floriano I, Lara JS, Mendes FM. Educational initiatives in Cariology: a systematic review.
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área odontológica, mas também a dificuldade de alcance do sucesso em se formar
profissionais realmente competentes a realizarem essa etapa no cenário clínico.
O diagnóstico de cárie inclui a coleta de sinais e sintomas da doença que
permitem, em última análise, à tomada de decisão mais acertada para cada paciente
individualmente (Nyvad, 2004). Dentro desse processo, encontra-se a detecção das
lesões de cárie, que requer o minucioso exame das superfícies dentárias em busca
de características que possam ser usadas para realizar um diagnóstico da doença
atuando de forma relevante no prognóstico da mesma e por isso, serão
consideradas na escolha do melhor tratamento a ser oferecido (Baelum et al., 2006).
Embora para muitos possa parecer uma etapa simples, a detecção de lesões
de cárie envolve uma série de aspectos que demandam que o aluno apresente não
apenas conhecimento sobre o assunto, mas também competências teóricas, clínicas
e interpessoais necessárias, alem da exposição a experiências clínicas equivalentes
ao meio onde desenvolverá a pratica odontológica após de formado, podendo lidar
com a avaliação das lesões de forma independente, mesmo quando sem assistência
(Divaris et al., 2008; Cowpe et al., 2010).
Supomos, no entanto, que as aulas teóricas convencionais, frequentemente
adotadas para o ensino de Cariologia (Schulte et al., 2011), possam não ser o
suficiente para capacitar o aluno para realizar procedimentos como a detecção de
lesões de cárie no cenário clínico, os processos de aprendizagem relacionados com
a teoria e prática em ciências da saúde se têm reportado como difíceis,
especialmente para a tradução de conceitos teóricos para o desempenho na prática
clínica (Robison e Lee, 2001).
Assim como em outras áreas da Odontologia, o treinamento prático pode ser
essencial para o desenvolvimento dessas competências específicas (Cowpe et al.,
2010), que se espera de um futuro profissional para detecção de lesões de cárie.
Mesmo sendo o tema mais explorado do ensino da Cariologia, notamos pela revisão
sistemática mencionada anteriormente, que há uma carência de avaliação da
eficácia desse tipo de atividade entre alunos de graduação. Logo, ensina-se por
qualquer maneira que se eleja, sem, no entanto, saber se esse tipo de atividade está
ou não funcionando de fato, na prática.
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Em muitas disciplinas clínicas, o conteúdo praticado em laboratórios pode ter
sofrido redução em função de uma necessidade maior de se ganhar em horas
clínicas. Por outro lado, sabe-se da heterogeneidade de casos clínicos que
diferentes alunos possam vivenciar em suas práticas clínicas, a depender dos
pacientes que serão selecionados para ser atendidos por cada aluno. As aulas
práticas pré-clínicas podem contribuir para trazer, de forma sistematizada, uma
oportunidade de vivenciar diferentes situações simuladas que abranjam uma
diversidade de circunstâncias com as quais os mesmos possam, e devam estar
aptos a lidar, quando formados (Robison e Lee, 2001; Salajegheh et al., 2016).
Atividades práticas no curso de graduação têm sido responsáveis por
mudanças no conhecimento, habilidades e também em atitudes/postura do aluno
(Huntoon et al., 2012; Tomruk et al., 2013), além de disponibilizar um feedback
rápido sobre seu desempenho, que melhora o resultado educacional da atividade
proposta (Divaris et al., 2008). Permite também a interatividade entre os alunos e
docentes e/ou tutores que estejam a frente do processo de ensino-aprendizagem
(Chen et al., 2008), estimulando-os a se envolverem ativamente nesse processo,
mesmo no caso de atividades em salas com maior número de alunos (Duran et al.,
2012; Carr et al., 2016). Ainda nesse sentido, aulas práticas com auxílio de tutores
têm mostrado uma grande contribuição, pois, além de permitir maior interação entre
as partes envolvidas no processo, possibilita ainda, ao aluno de graduação, maior
liberdade para participar das atividades e tirar dúvidas, graças à interação com
outros estudantes (pares), mais experientes, mas por outro lado, mais próximos de
sua realidade (Duran et al., 2012; Salajegheh et al., 2016).
Na Disciplina de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da
Universidade de São Paulo, desde 2009, além das aulas teóricas, utiliza-se uma
atividade pré–clínica, de cunho teórico-prático, a qual é realizada com imagens e
dentes extraídos, buscando melhor ensinar o aluno sobre detecção de lesões de
cárie e permitir que ele tire suas dúvidas antes de realizar o exame clínico de seus
pacientes na clínica.
Mesmo se tendo respaldo de que atividades práticas tendem a reforçar o
conteúdo teórico, não se sabe o real impacto de utilização dessa estratégia de
ensino-aprendizagem, que requer mais tempo, envolvimento de recursos humanos e
custos mais elevados, dentro do contexto de formação das competências teóricas e
habilidades entre futuros cirurgiões-dentistas para detecção de lesões de cárie.
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Dentro desse processo de ensino-aprendizagem, os alunos, além de serem
introduzidos a conceitos e aspectos filosóficos do diagnóstico de cárie, são
introduzidos à utilização de um índice, que tem mostrado bons resultados na
detecção de lesões de cárie em dentes decíduos e permanentes, por inspeção
visual (Braga et al., 2010). Embora alguns estudos já tenham investigado a
performance de alunos para detecção de lesões de cárie ao usar esse índice (Foley,
2012; Zandona et al., 2009), esses estudos foram feitos em pequenos grupos de
alunos. Além disso, a maioria dos estudos sobre o tema testam a eficácia e/ou
aceitação dos alunos sobre medidas a serem associadas à aula teórica, porém sem
comparar tais medidas com o desempenho alcançado apenas após aula teórica
convencional. Assim, há uma lacuna quanto ao real impacto da implementação
dessas medidas adicionais em complemento à aula teórica convencional para alunos
de graduação em um curso de Odontologia no tema referente a detecção de lesões
de cárie.
Apenas um estudo precursor, realizado na própria instituição idealizadora da
atividade foi realizado para testar esse método de ensino teórico-prático para essa
finalidade, em um amplo grupo de alunos (Braga, 2015). No entanto, apenas um
centro foi estudado, o que repercute em menor validade externa dos mesmos (Reed
et al., 2007) e pode refletir um sucesso parcial dos métodos testados, já que podem
estar intrinsecamente vinculados a um perfil direcionado de alunos, a circunstâncias
e práticas comuns.

Sabemos que em muitas universidades da América Latina, como é o caso do
México, o conteúdo sobre diagnóstico de cárie não tem sido trabalhado da mesma
maneira e muitas vezes, a etapa do diagnóstico nem é tão valorizada no processo
de decisão de tratamento, podendo culminar em menor preparo dos alunos no
desenvolvimento dessa competência apontada como importante dentro do currículo
de Cariologia. Além disso, nem todas as universidades dispõem de recursos
humanos para trabalharem como tutores como na proposta inicial, podendo requerer
adaptações que poderiam interferir de alguma maneira no resultado final da
atividade.
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Neste sentido, a exploração de diferenças existentes dos conteúdos
curriculares na área de Cariologia entre centros e a utilização de diferentes filosofias
e abordagens pedagógicas poderiam influenciar no resultado de novas metodologias
de ensino-aprendizagem implementadas para os alunos de graduação na área de
detecção de lesões de cárie apenas a uma única instituição de ensino e/ou
localidade em que esta se situe.
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2

REVISÃO DA LITERATURA

Ao redor do mundo, a prevâlencia de cárie entre adultos é elevada pois a
doença afeta quase 100% da população adulta na maioria dos países. Além disso,
na maioria dos países, a cárie dentaria ainda afeta até 90% das crianças em idade
escolar. Assim não é de estranhar que a Organização Mundial da Saúde (OMS)
apela a ações de melhora continua em saude bucal (Schulte et al., 2011).
A doença cárie, em seus estágios inicias, carece de sintomas. Tornando-a
uma doença cujo diagnóstico seja erroneamente confundido com a simples detecção
de lesões. Isto, porque durante sécululos a principal tarefa dos dentistas consituiu
em administração de terapias para as consequências da destruição de cárie dos
tecidos duros dentais. Porém, o processo de diagnóstico da doença cárie é um
processo complexo que envolve a detecção de lesões de cárie. A coleta de
informações sobre sintomas da doença também são importantes, para que, então,
se conlua o processo de diagnóstico. Culminando assim, diretamente na decisão de
tretamento a ser tomada em cada caso em particular (Schulte et al., 2011; Nyvad,
2004).
A diferença de outras doenças, o diagnóstico da doença cárie não envolve um
processo hipotético-deductivo, no qual se lanças diagnósticos diferencias que vão
sendo testados até que se chegue a uma conclusão final, mas sim, um processo de
reconhecimento dos sinais da doença em determinado paciente (Baelum et al.,
2006). Em contrapartida, é por meio dos sinais da doença que se conlui que o
indivíduo esteja com cárie. Por isso, a importância dessa etapa do diagnóstico de
cárie, mesmo sendo apenas parte do todo.
Vários trabalhos têm sido publicados na área de diagnostico de cárie
atualmente, sendo a maioria deles relacionadas a desenvolvimento e teste de novos
métodos de diagnóstico (Nyvad, 2004), ou ainda, à busca por associação de
métodos que melhore o desempenho individual dos mesmos na prática clínica, uma
vez que, quanto mais métodos de diagnóstico sáo aplicados e, mais refinados os
métodos, mais lesões serão geralmente identificadas (Pitts, 1997; Kidd et al., 2005),.
No entanto, deve-se considerar também que com a utilização de associações de
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métodos de diagnóstico, pode-se aumentar o número de falsos positivos (Mendes et
al., 2012).
A inspeção visual é um método que tem se mostrado confiável e acurado para
ser utilizado na detecção de lesões de cárie. Embora os estudos de acurácia
careçam de evidência em alguns desfechos clínicos clínicos de relevância
importante (Gimenez et al., 2014), a possibilidade de sua utilização como método
principal para detecção de lesões de cárie vem sendo utilizada (Parviainen et al.,
2013), devido à possibilidade de reconhecimento de características das lesões
importantes de serem levadas em consideração para a decisão de tratamento, já
que podem interferir no prognóstico (e/ou na progressão) das mesmas. Um revisão
sistemática mostrou, no entanto, que o uso de índices tende a melhorar a acurácia
do método visual para detecção de lesões de cárie, sendo, portanto, a melhor
evidêmcia disponível pra aplicação clínica. Nesse sentido, o uso do International
Caries Detection and Assessment System (ICDAS) seria uma alternatica para se
utilizar clinicamente. Embora não haja diferenças ente os índices em termos de
acurácia na detecção de lesões de cárie (Gimenez et al., 2014), e a opção por
outros sistemas ser possível, a escolha em utilizar esse índice específico poderia ser
pautada na tentativa de se universalizar a forma de se mensurar as lesões de cárie,
assim como ocorre para o índice da OMS.
Um dos desafios que tange ao uso da inspeção visual na prática clínica é o
ensino e treinamento dos futuros profissionais para o uso da mesma. Ensinar a
deteção de lesões de cárie deve ser visto como um tema central no curriculum no
ensino em cariologia (Parviainen et al., 2013). É evidente que as instituições de
ensino em odontologia são um dos responsáveis por disponibilizar as evidências
para que sues alunos apliquem na prática (Baelum, 2008) e com isso, diminuir a
lacuna entre o que se pesquisa e o que se ensina nas universidades. Exerem
também um papel fundamental no que tange à formação integralista do futuro
profissional, visando criar grupos de profissionais que tenham a visão e
conhecimentos plenos de prevenção, tratemento e controle dos problemas bucais
(Baelum et al., 2007).
Para que o aluno possa realizar o exame visual para detecção de lesões de
cárie na prática clínica, deve ser formado de maneira a adquirir competências e
desenvolver habilidades teóricas e práticas durante o curso de graduação (Schulte
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et al., 2011b). Embora, na atualidade algumas discussões venham sendo
alavancadas em torno do corrículo de cariologia nas universidades (Schulte et al.,
2011a; Sampaio et al., 2013; Martignon et al., 2014) e o tópico de detecção de
lesões de cárie venha sendo abordado dentro das pautas, pouco se tem preocupado
com a maneira como esse assunto é abordado dento do ensino formal do aluno de
graduação.
Ainda que as aulas teóricas convencionais ainda seja o método mais
empregado no ensino de cariologia (Schulte e Pitts, 2011), métodos de ensinoaprendizagem ativos são sabidmente mais efetivos que a aula expositiva (Freeman
et al., 2014; Ashley et al 2006). Esse resultado se dá tanto em termos de ganho de
conhecimento pelo aluno, como pelos menores índices de abstenção dos alunos
nesse tipo de atividade (Freeman et al., 2014). Esse tipo de estratégia, além de
melhorar a o desempenho dos alunos, é também reconhecida pelos mesmo como
efetiva para seu próprio aprendizado, deveno, portanto, ser prevista na organização
dos conteúdos a serem trabalhados (Ashley et al., 2006).
No ensino da odontologia, as práticas ativas de ensino-aprendizagem são
bastante utilizadas. Isso é sobremaneira importante já que os alunos devem adquirir
habilidades práticas e também aplicar o conhecimento teórico na prática (Ashley et
al 2006). As estratégias ativas podem ser uma conexão entre a teoria e a prática,
além de encorajá-los a enfrentar o dinamismo que os espera na prática clínica
(Ruohoniemi et al., 2010). Além disso, é possível se otimizar a relação
professor/aluno ampliando a interação entre as partes e melhorando o resultado final
da prática de ensino (Ashley et al., 2006).
A capacitação ativa de forma prática dos alunos em condições que simulem
seus futuros desafios clínicos (Ruohoniemi et al., 2010) será uma proposta
interesante para o aprimoramento do ensino do método visual para detecção de
lesões de cárie (Braga, 2015). Esse tipo de implementação vislumbraria, então, a
melhora de em conhecimento, habilidade e atitudes (Huntoon et al., 2012). A partir
de etão diferentes estratégias devem ser planejadas e viabilizadas para que sua
implementação beneficie o ensino e a formação do estudante de odontologia (Braga,
2015).
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Com as estrategias ativas os estudantes encontram o trabalho mais
interesante e, assim, eles colocam mais interesse e esforços para o aprendizado
(Abdelkarim et al., 2014). Dessa maneira, mudanças no campo da educação em
Odontologia e a avaliação , para a prática de novas ideias, abordagens e modelos
para identificar a sua aplicabilidade de novas práticas baseadas na investigação são
necessárias nas instituições, em diferentes contextos que possam se apresentar
(Huntoon et al., 2012; Abdelkarim et al., 2014).
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3

PROPOSIÇÃO

Este estudo, realizado em duas instituições de ensino, Universidade de São
Paulo (USP), Brasil e a Universidade de Guadalajara (UdeG), México, teve como
objetivo desenvolver, implementar e avaliar o impacto do treinamento teórico-prático
mediado por tutores/monitores no ensino e treinamento para detecção de lesões de
cárie entre alunos de graduação quando comparado ao método de ensino tradicional
baseado em aulas teóricas expositivas em diferentes contextos, sendo a instituição
brasileira, considerada como a precursora no desenvolvimento dessa atividade e a
instituição mexicana, como aquela que recebeu a possibilidade de aplicação dessa
nova proposta e teve o desafio de torna-la exequível dentro de sua realidade.

Assim, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- comparar os diferentes contextos explorados quanto à eficácia da
implementação de uma estratégia de ensino complementar, utilizando a atividade do
treinamento teórico-prático monitorado por tutores/monitores comparado com o
método de ensino tradicional baseado em uma a aula teórica expositiva isolada.
Entende-se, aqui, eficácia como a aquisição de conhecimento, mas também a de
competências teóricas, práticas e de aplicação clínica que o aluno apresente após o
processo de ensino-aprendizagem ao qual foi submetido;
- comparar os diferentes contextos explorados quanto à percepção e
aceitabilidade dos alunos quando expostos às mesmas, também levando em conta
as diferenças entre os contextos;
- verificar se a diferença na percepção e aceitabilidade criada por diferentes
contextos podem impactar no resultado, per se, dos métodos de ensino testados
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4

MATERIAL E MÉTODOS

Este projeto inserido em um estudo multicêntrico maior, coordenado pela
orientadora desse projeto, incluindo, a priori, 18 centros (9 nacionais e 9
internacionais), dentre os quais a UdeG esta incluída. No entanto, para este estudo,
foram considerados apenas dois centros: a USP e a UdeG. Essas instituições de
ensino representam dois contextos distintos: a primeira, representando a instituição
proponente e precursora no desenvolvimento e implementação da atividade do
treinamento teórico-prático em teste, ao passo que a segunda, atuou, como a instituição
que, ao receber a proposta de desenvolver e implementar a atividade, teve que
reproduzir, mediante auxílio da primeira, todos os requisitos para que seus alunos
pudessem realizar a mesma prática, tornando-a, portanto, uma atividade exequível
também nesse outro contexto.
Trata-se de um estudo controlado randomizado, envolvendo dois grupos
paralelos, nos quais cada um recebeu diferente estratégia de ensino-aprendizagem
sobre detecção de lesões de cárie. Um estudo piloto foi desenvolvido no centro
coordenador para testar a metodologia e a logística do estudo e os ajustes
necessários já se encontram contemplados nesse protocolo. O projeto teve
aprovação para sua execução pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Odontologia da USP (Pareceres 919.071 e 1.014.991) – ANEXOS A e B. Carta de
aceitação da participação da Universidad de Guadalajara no projeto, por parte das
autoridades correspondentes – ANEXO C.

4.1

TREINAMENTOS

PARA

OPERACIONALIZAÇÃO

NOS

DIFERENTES

CENTROS

Os pesquisadores responsáveis e participantes do estudo, tanto no Brasil
como no México, realizaram uma reunião inicial conjunta, para esclarecimento da
metodologia a ser empregada no estudo. Treinamentos e calibrações dos
participantes envolvidos em cada centro foram feitos in loco para adequar as
condições locais à logística necessária para a realização do estudo.
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Foi feita uma padronização do conteúdo teórico que constituiu a aula teórica
tradicional com duração de 60 – 90 minutos que seria ministrada aos alunos
convidados a participar no estudo.
Todos os tutores foram calibrados com uma atividade teórico-prática similar à
atividade que desenvolveriam com os alunos de graduação. Primeiramente, foram
introduzidos ao tema por meio de uma aula teórica no tema de detecção e valoração
de lesões de cárie pelo método visual e tátil com o uso do índice do ICDAS, assim
como também avaliaram as imagens clínicas e dentes extraídos usados para a
atividade prática, tendo a oportunidade de tirar dúvidas sobre os escores de
severidade das lesões com o intuito de estar bem preparados e calibrados para
conseguir desenvolver a função de tutor/monitor nos grupos de trabalho de
treinamento com os alunos de graduação (Figuras 4.1 e 4.2).
Os tutores/monitores foram capacitados e treinados para conseguir
desenvolver em tempo e forma, a logística da atividade, mediante um fluxograma
previamente estabelecido (Figuras 4.3). Também se familiarizaram com os
instrumentos e fichas de avaliações necessárias, utilizadas no decorrer do estudo
(Figura 4.4).

Figura 4.1 – Os alunos de posgraduação que fungiram como monitores/turotes foram calibrados e
introduzidos ao metodo visual e tátil utilizando o ICDAS mediante a atividade teóricoprática
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Figura 4.2 – Os alunos de pós-graduação realizaram a atividade teórico-prático avaliando as
imagens assim como os dentes utilizados para atividade com os alunos de
graduação

Figura 4.3 – Fluxograma da atividade teórico-prática com a função de cada aluno de posgraduação
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Figura 4.4 – Familiarização com as fichas da atividade

4.2 PREPARO DO MATERIAL PARA AVALIAÇÃO

O centro coordenador se responsabilizou pela administração e/ou auxílio na
organização do material didático utilizado no treinamento teórico-prático com os
alunos de graduação das duas instituições participantes, compreendendo materiais
necessários para levar a cabo a atividade. Assim, aula teórica expositiva, termo
consentimento livre esclarecido, fichas de avaliação prática e teórica, sondas OMS
(ball point), preparo de banco de imagens e amostra de dentes extraídos foram
preparados para o desenvolvimento da atividade.

Para o treinamento e as

avaliações práticas dos alunos, foram preparadas amostras de dentes extraídos com
diferentes graus de severidade das lesões cariosas.
Quatro amostras de dentes extraídos foram utilizadas na atividade. Dentro
dessas amostras, haviam dentes específicos para a realização do treinamento e
para a realização da avaliação prática. Esses dentes foram selecionados de maneira
a compor amostras apresentando lesões de cárie com diferentes graus de
severidade seguindo um protocolo predeterminado pelo centro coordenador, para
que assim todas as amostras seguissem um mesmo padrão exemplo da amostra
quatro (Apêndice A). Um tutorial foi preparado com essa finalidade para que as
avaliações feitas pelos alunos fossem do mesmo grau de dificuldade em ambos os
centros e com todas as turmas participantes.
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Os dentes utilizados no treinamento e avaliação dos alunos foram doados
pelo Banco de Dentes Humanos ou congênere das respectivas instituições.

4.3 DELINEAMENTO DO ESTUDO

Para abordar os objetivos deste estudo foram convidados alunos de ambas as
instituições de ensino, assim, alunos do 2º ou 3º semestre, cursando o núcleo de
diagnóstico (primeiros anos), e 7º ou 8º semestre, cursando a Disciplina de
Odontopediatria (últimos anos) da Faculdade de Odontologia da USP, e da mesma
maneira alunos, de 6º e 7º semestres (primeiros anos) assim como de 8º e 9º
semestre (últimos anos) do Curso de Licenciatura em Cirurgião Dentista da
Universidade de Guadalajara, receberam o convite para participar da atividade.
Os convites para participar do estudo foram feitos para todos os alunos dos
semestres acima mencionados, mas apenas aqueles que consentiram em participar
assinando o termo de consentimento livre e esclarecido voluntariamente foram
incluídos nas analises (mesmo que todos fizessem a atividade integralmente).
(Apêndice B).
Cada sala participante foi dividida, aleatoriamente em dois grupos, sendo
divididos por uma central de alocação, situada no centro coordenador, mediante o
envio da lista de chamada dos alunos convidados (Figura 4.5). Por razões logísticas,
os alunos foram randomizados dias antes da atividade, por uma lista de chamada e
um programa de computador (Medcalc Statistical Software version 16.1 (MedCalc
Software bvba, Ostend, Belgium; https://www.medcalc.org; 2016). No entanto, a lista
só foi revelada no momento da atividade e os alunos sabiam apenas o número dos
grupos, sem saber se pertenciam ao grupo teste ou controle. No entanto, a ausência
de alunos foi considerada como perda do estudo, pós-randomização.

44

Figura 4.5 –

Envio de lista de chamada para a randomização dos alunos pelo centro
coordenador

Centro receptor da atividade - México

Centro coordenador da atividade - Brasil

No caso da não aceitação na participação do estudo, o aluno foi randomizado,
mas não entregou suas fichas, assim como aqueles que faltaram no dia da atividade.
Essas perdas foram computadas e analisadas posteriormente para verificar seu
impacto no estudo.
A participação de cada aluno no estudo foi de maneira anônima, voluntaria
com a obtenção do consentimento livre e esclarecido assinado por cada participante
no início da atividade (Apêndice B). Os instrumentos de avaliação utilizados para as
avaliações práticas e teóricas foram codificados para não revelar as identidades dos
participantes, mas com os códigos foi possível identificar em que grupo o aluno foi
alocado. Sendo assim, os alunos não sentiam pressão de serem prejudicados com
sua nota final na disciplina oficial.
Os grupos aleatoriamente divididos pela randomização diferiram quanto à
estratégia de ensino-aprendizagem empregada, seguindo a seguinte logística:
Todos os alunos de cada sala participante assistiram à aula teórica expositiva,
baseado no modelo de ensino tradicional, essa aula teórica expositiva introduziu a
os alunos no tema de detecção de lesões de cárie com o método visual e táctil com
a utilização do índice do ICDAS com duração de 60 – 90 minutos. Depois da aula
teórica expositiva esses alunos foram divididos conforme a lista de aleatorização em
dois grupos: um grupo controle e um grupo teste para realizar as atividades
correspondentes.
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4.3.1 Grupo Controle:

Os alunos alocados nesse grupo receberam uma aula teórica expositiva,
conforme acima descrito e, em seguida, partiram à avaliação teórica, prática e de
aceitabilidade.
No caso da USP, a aula foi normalmente ministrada, dentro do cronograma da
disciplina de Odontopediatria e da disciplina de Estomatologia (núcleo de
Diagnóstico) pela professora Mariana Minatel Braga. Na UdeG, as aulas teóricas
foram ministradas pelo mestrando Isaac Murisí Pedroza Uribe, que atuou como
professor convidado junto a diferentes disciplinas envolvendo o tema de cariologia
do 6º ao 9º semestre do curso de Odontologia. Todas as atividades foram realizadas
em períodos fora do horário normal das disciplinas e os alunos foram convidados a
participar das aulas extras. Para isso, os horários foram cedidos por professores de
diversas disciplinas. Por causa da capacidade dos laboratórios pré-clinicos para
receber os alunos e por os horários das distintas disciplinas que já tinhas atividades
programadas, não foi possível convidar o total de alunos pertencentes a UdeG já
que a atividade foi programada como uma atividade extra-curricular para os alunos
dessa intituição.
Por razões éticas, o grupo de alunos que não foi submetido ao treinamento
teórico-prático em um primeiro momento, ao final das avaliações imediatas, recebeuo, equalizando o aprendizado de todos, sem prejuízo aos alunos. Entretanto, tudo
que foi considerado para análise de dados é referente às etapas anteriores, onde
esse grupo não havia sido exposto ao treinamento prático.

4.3.2 Grupo Teste:

Para o grupo teste, posteriormente da aula teórica expositiva (mesma
assistida pelo alunos do grupo controle) , os alunos realizaram uma atividade
complementar à aula teórica expositiva, consistindo de um treinamento teóricoprático monitorado por tutores/monitores com uma hora e meia de duração,
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envolvendo exercícios e discussões baseadas na avaliação de imagens clínicas préselecionadas assim como de exame de dentes extraídos contendo diferentes graus
de severidades de lesões de cárie organizados especificamente para o treinamento
dos alunos (Apêndice E e F).
O treinamento foi realizado em grupos menores de alunos e cada grupo
estava mediado por tutores/monitores pós-graduandos e/ou professores. Em
primeira estância os alunos tiveram que classificar em cada imagem clínica ou
superfície do dente indicada quanto à severidade (escores do ICDAS) e status de
atividade. Posteriormente os tutores/monitores e professores, se necessário,
atuaram na correção dos exercícios e também discussão das dúvidas levantadas
pelo grupo. A reavaliação dos dentes, em caso de divergências, foi possível com o
auxílio dos professores com o objetivo que os alunos compreendessem possíveis
dúvidas/equívocos, inclusive o grupo tinha oportunidade de discutir entre os próprios
alunos pares membros das equipes possibilitando, assim, a oportunidade de ter uma
realimentação entre eles, melhorando a experiência de aprendizagem e criando um
ambiente mais confortável entre próprios colegas de equipe.
Pelo estudo piloto, realizado na instituição proponente, foi visto ser adequado
o uso de 30 imagens clínicas e 7 a 8 dentes por grupo para o treinamento prático em
laboratório (Tiberio et al., 2013). Após da atividade do treinamento com
tutores/monitores os alunos do grupo teste realizaram as avaliações, mesmas que
fizeram os alunos do grupo controle, para serem analisadas posteriormente.
Os alunos que atuaram como tutores/monitores foram alunos de pós
graduação, mestrandos e doutorandos no caso da USP e alunos da especialização
em Odontopediatria, no caso da UdeG. Nas turmas avaliadas na USP, os grupos de
alunos eram formados de 7 a 8 alunos. Já na UdeG, optou-se por formar grupos de
5 alunos, em função do espaço físico e menor tamanho das turmas.

47

4.4 DESFECHOS DE INTERESSE

4.4.1 Eficácia/Performance dos alunos

Para avaliação da eficácia das estratégias de ensino-aprendizagem foram
utilizados instrumentos de avaliações do conhecimento teórico e capacidade de
racionalização-contextualização do aluno, bem como avaliação da habilidade
prática. Essas avaliações foram feitas após o término da aula teórica (grupo
controle)

e

após

o

término

do

treinamento

teórico-prático

mediado

por

tutores/monitores (para o grupo teste).
Para avaliação do conhecimento teórico, foram preparadas, por um grupo de
professores que estudam o assunto, cinco questões que abrangiam domínio de
conhecimento e também contextualização-racionalização sobre situações que
envolvem detecção de lesões de cárie com o uso do ICDAS. Envolveu também
questões de aplicabilidade clínica do mesmo, incluindo perguntas em que o aluno
devia reconhecer o que seu erro e acerto, quando utilizando o índice, implicariam na
prática clínica e um caso problema a ser resolvido (Apêndice D) questões 9-12b.
A avaliação prática foi feita por meio de avaliações de dentes extraídos. Os
alunos deviam avaliar segundo os critérios do ICDAS, tanto para severidade como
para atividade, as superfícies dentárias marcadas (Apêndice C). Todos utilizaram
uma seringa tríplice ar/água, iluminação artificial e uma sonda tipo ballpoint. O tempo
para a avaliação de cada dente foi estabelecido em um minuto.
Para essa avaliação, as respostas dos alunos quanto à severidade das lesões
foram comparadas a um gabarito feito por um grupo de professores familiarizados
com o índice após exame minucioso desses dentes (Apêndice G).

4.4.2 Percepção e aceitabilidade

Além da eficácia, outro desfecho de interesse avaliado foi a percepção do
aluno quanto à sua expectativa frente à atividade, bem como o seu grau de
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satisfação frente ao conhecimento assimilado. As questões buscaram, avaliar o grau
de preparo e satisfação dos alunos frente ao exercício e a aceitabilidade das
atividades implementadas.
Para esses desfechos, foi utilizado um método de avaliações sumarias
(escala de Likert) com quatro elementos, variando de zero a três (0= absolutamente
não, 1= um pouco, 2 = moderadamente e 3 = muito).
A facilidade da utilização do ICDAS na prática odontologia foi analisada para
distinguir sobre o julgamento dos alunos participantes quanto a sua dificuldade
também por meio de um método de avaliações sumarias (escala de Likert), porém,
agora, com dez elementos, variando de 0 a 10, onde 0 seria nenhuma facilidade e
10 seria muita facilidade para a utilização do ICDAS na prática odontológica.

4.5 ANÁLISE DOS DADOS

Para a avaliação teórica, foram computados os acertos no teste aplicado e
uma nota de 0 a 10 atribuída a cada aluno, assim, o grau de conhecimento teórico
do aluno foi considerado como desfecho. Análises de regressão de Poisson
multinível foram utilizadas considerando como níveis o aluno e a instituição. A
influência da atividade de ensino, bem como outras possíveis variáveis, como
instituição, momento do curso do aluno (primeiros vs. últimos) e percepção do aluno
quanto à atividade (grau satisfação, por exemplo) foram testadas como variáveis
independentes. A razão de taxas (RT) foi calculada para cada variável estudada,
com 95% de intervalo de confiança (95%IC).
Para a avaliação prática, a unidade de análise foi cada superfície do dente
avaliada pelo aluno. Considerou-se como desfecho o acerto do escore a ser
atribuído a cada superfície nessa prova. O país/a instituição, tipo de estratégia de
ensino-aprendizagem recebida pelo aluno, a grade que o aluno cursava (primeiros
anos ou últimos anos) foram testados como variáveis independentes. Foi analisada
também a influência do desempenho na avaliação teórica sobre o desempenho na
avaliação prática.

Por fim, o modelo final foi ajustado pelas diferentes amostras

utilizadas na avaliação, caso essas pudessem oferecer dificuldades diferenciadas na
avaliação prática.

Para esse desfecho, o mesmo tipo de análise de regressão foi
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utilizado, mas os níveis considerados foram: avaliação, o aluno e o país. A medida
de associação calculada para esses casos foi a razão de prevalência (RP), também
com 95% IC.
Os escores atribuídos pelos alunos para aceitabilidade e percepção sobre as
atividades realizadas foram comparados entre os grupos e as instituições de ensino
por análise de regressão de Poisson multinível, com estimativa da associação a
exemplo do realizado para a avaliação teórica. Outras variáveis explicativas também
foram testadas, quando necessário.
Para todos os desfechos, primeiramente, foram realizadas análises
univariadas, considerando cada variável individualmente. As variáveis com nível de
significância de até 20% foram consideradas para serem testadas nos modelos
múltiplos. Para serem mantidas nos modelos finais, as variáveis deveriam ter nível
de significância de até 5% ou serem importantes para algum tipo de ajuste do
modelo.
Análises de subgrupos, considerando cada instituição separadamente, foram
realizadas para os desfechos de relevância para observar-se algum comportamento
particular observado em um contexto isolado.
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5

RESULTADOS

5.1 DESCRIÇÕES DAS INSTITUIÇÕES

A Faculdade de Odontologia da USP apresenta curso diurno e noturno, no
quais ingressam, respectivamente, 80 e 50 alunos anualmente. O curso diurno
apresentava 4 anos e meio até os ingressantes de 2009 e a partir de 2010, passou a
ter 5 anos de duração. O curso noturno apresenta 6 anos de duração. Em 2010, foi
iniciada uma reestruturação curricular adotada para os ingressantes a partir dessa
data. Assim, entre 2010 e 2015, co-existiram dois currículos na faculdade.
O conteúdo de Cariologia é abordado em diferentes disciplinas do curso de
Graduação. A disciplina de Odontopediatria é uma das que historicamente
ministrava aulas com maior carga teórica nesse conteúdo. Ela ocorre nos últimos
semestres do curso (8º e 9º semestres – currículo antigo e 8º, 9º e 10º semestres no
currículo novo). Esse mesmo conteúdo foi implementando, por ocasião da
reestruturação, junto à disciplina de Estomatologia Clínica, em um núcleo de
disciplinas voltado para o Diagnóstico. Assim, ele passou também a ser ministrado
nos 3º semestre (diurno) e 4º semestre (noturno).
Na UdeG, o plano de estudos para Licenciatura em Cirurgião Dentista esta
conformado por nove semestres e um ano de estagio social (serviço a comunidade)
sendo um curso de caráter integral, em que a cada semestre ingressam entre 80 e 90
alunos aproximadamente por semestre. O curso tem 5 anos e meio de duração para a
obtenção do titulo em Cirurgião Dentista, formando assim entre 160 e 170 alunos por ano.
O tema na área de Cariologia é abordado em diferentes disciplinas no
decorrer do curso, por exemplo, na disciplina de dentistica ministrada no 4º
semestre, patologia oral e saúde pública no 5º, onde essas disciplinas ainda
contemplam a filosofia de Black ensinando ao aluno na aplicação de odontologia
restauradora, por exemplo, para que o aluno consiga passar a disciplina de
dentistica ele tem que ter feito 40 restaurações (20 em amalgama e 20 em resina)
durante o semestre, uma outra disciplina que aborda o tema de cariologia é a
disciplina de odontopediatria no 8º e 9º semestre, onde já tenta transmitir o conceito
de odontologia de mínima intervenção, porém, ainda ensina-se a odontologia
restauradora.
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5.2 AMOSTRA

Na USP, foram convidados a participar as turmas dos cursos de Odontologia
Diurno e Noturno da FOUSP que cursaram o Núcleo de Diagnóstico ou a Disciplina
de Odontopediatria entre Agosto de 2013 e Dezembro de 2014, totalizando 7
turmas. Na UdeG, foram convidados alunos que cursavam do 6º ao 9º semestre no
1º semestre de 2015 e que cursavam 6º e 7º semestres no 1º semestre de 2016. Por
razões no cronograma das atividades dos alunos e por questões de horários
disponíveis nos laboratórios pré-clínicos, apenas 2 turmas compostas por 20 alunos
das 4 turmas da cada semestre cursado na UdeG foram incluídas no ano de 2015.
No ano de 2016, todos os alunos do referido semestre foram incluídos.
No total, 593 alunos de graduação aceitaram participar voluntariamente na
atividade, sendo 361 alunos pertencentes à USP e 232 alunos da UdeG (Figura 5.1).
Em ambas as instituições, esses alunos se dividiam em turmas de primeiros anos (2º
e 3º semestre na USP/ 6º e 7º semestre na UdeG) e de últimos anos (8º e 10º
semestre na USP/ 8º e 9º semestre na UdeG), conforme fluxograma evidencia na
Figura 5.1.
Os alunos participantes foram aleatoriamente divididos em dois grupos, um
grupo controle, com um total de 290 alunos (48%) os quais receberam apenas uma
aula teórica tradicional baseada em aula expositiva e, o grupo teste, totalizando 303
alunos (52%) onde receberam a mesma aula teórica mais uma atividade
complementar baseada no treinamento teórico-prático, no tema de detecção de lesões
de cárie usando o método de inspeção visual com o índice ICDAS (Figura 5.2).
Taxa de resposta significativamente menor foi observada por parte dos alunos
da USP (82%) comparado aos alunos da UdeG (94%, p<0,001). Entre os não
participantes, o 85% foi de alunos que, de fato, não compareceram no dia da
atividade e 15% alunos que, no dia da atividade, não assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido ou não devolveram as fichas de avaliação
prenchida.
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Figura 5.1 – Distribuição dos alunos participantes de ambas instituições de ensino

Total de
alunos participantes
593

Universidade de São Paulo

Universidad de Guadalajara

361 alunos

Primeiros
anos
167

232 alunos

Ultimos
anos
194

Primeiros
anos
156

Ultimos
anos
76

Figura 5.2 – Distribuição de alunos entre grupo controle e grupo teste

Total de
alunos partidipantes
593
Grupo Teste
Alunos com treinamento

Grupo Controle
Alunos sem treinamento

303 alunos

USP
187
Primerios
anos
89

290 alunos

UdeG
116
Ultimos
anos
98

Primerios
anos
78

Ultimos
anos
38

USP
174
Primerios
anos
78

UdeG
116
Ultimos
anos
96

Primerios
anos
78

Ultimos
anos
38
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Como para as avaliações práticas foram utilizadas quatro amostras de dentes
que continham lesões de cárie com diferentes graus de severidade e, como cada
amostra era composta por 31 a 33 lesões, para esse estudo, foi coletado um total de
21.309 avaliações. A distribuição dessas avaliações entre as instituições, anos de
estudo e grupos quanto ao método de ensino encontram-se ilustradas na (Figura
5.3)

Figura 5.3 – Distribuição do total de lesões avaliadas em dentes extraidos, entre grupo controle e
grupo teste

Total de
Lesões de cárie avaliadas
21.309
Grupo Teste

Grupo Controle

10. 929
Lesões de cárie avaliadas

USP
7.333
Primerios
anos
3.657

10.380
Lesões de cárie avaliadas

UdeG
3.596
Ultimos
anos
3.676

Primerios
anos
2.418

Ultimos
anos
1.178

USP
6.784
Primerios
anos
3.146

UdeG
3.596
Ultimos
anos
3.638

Primerios
anos
2.418

Ultimos
anos
1.178
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5.3 AVALIAÇÃO DOS DESFECHOS

A média e desvio padrão das notas atribuídas à avaliação teórica estão
descritas na Tabela 5.1, de acordo ao país e tipo de estratégia de ensino –
aprendizagem recebida. Os alunos pertencentes à UdeG tiveram pior desempenho
teórico que os alunos da USP (Tabela 5.1). Em geral, independentemente do país, o
complemento da atividade teórico-prático influenciou para que os alunos tivessem
melhor desempenho teórico melhores médias na prova teórica comparado com
aqueles alunos que receberam a aula teórica tradicional baseada apenas em aula
expositiva.
Tabela 5.1 – Associação entre o desempenho dos alunos na avaliação teórica (notas de 0 a 10), o
método de ensino e contexto educacional (instituição/país)

Variáveis
independentes

Notas da
avaliação teórica
Média

PAÍS/INSTITUIÇÃO
(ref:Brasil)
México

8,74
7,13

Análise
Univariada
RT

p

Análise
Múltipla
RT

p

0,91
(0,86 – 0,96)

<0.001

0,91
(0,87 – 0,96)

<0.001

1,07
(1,01 - 1,13)

0,01

1,04
(1,00 – 1,10)

0,01

TREINAMENTO
(ref: Sem)
Com

7,17
8,83

RT = Razão de Taxas

Por outro lado, quando realizamos a análise de subgrupos considerando o
tipo de atividade de ensino, verificamos que o treinamento laboratorial teve impacto
no desempenho teórico entre os alunos mexicanos (RT=1,27; 95%IC:1,16 a 1,40),
mas não entre os brasileiros (RT=0,97; 95%IC:0,90 a 1,04).
Identificou-se, ainda, que os alunos pertencentes à instituição de ensino
mexicana tiveram um melhor desempenho na avaliação prática com frequência de
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acertos maior em 25% comparado aos alunos da instituição brasileira (Tabela 5.2).
Os alunos que receberam o treinamento teórico – prático tiveram um desempenho
10% melhor na avaliação prática (59%: teste vs. 49%: controle). Verificou-se que,
em geral, aqueles alunos com melhor desempenho na avaliação teórica
conseguiram identificar e avaliar as superfícies dentais de melhor forma, tendo um
número superior de respostas corretas (Tabela 5.2).
A grade em que o aluno cursava também influenciou para que o aluno tivesse
maior freqüência de acerto, assim os alunos que cursavam o último ano
apresentaram desempenho prático, em média, 5% melhor do que os alunos que
cursavam os primeiros anos (Tabela 5.2).

Todos esses resultados foram

independentes da amostra utilizada na avaliação prática, mantida no modelo para
fins de ajuste.

Tabela 5.2 – Razão de Prevalência (RP) da associação entre respostas corretas na avaliação prática
e variáveis independentes.

Variáveis
independentes

PAÍS/INSTITUIÇÃO
(ref: Brasil)
México

Respostas
Corretas
n (%)

Respostas
Incorretas
n (%)

6982 (49%)
4287 (59%)

7135 (51%)
2905 (41%)

4936 (48%)
6333 (58%)

5444 (52%)
4596 (42%)

Análise Univariada

Análise Múltipla

RP
(95% CI)

p

RP
(95% CI)

p

1,20
(1,16 - 1,25)

<0.001

1,25
(1,19 - 1,32)

<0.001

TREINAMENTO
(ref: Sem)
Com

TEÓRICA

1,06
(1,04 - 1,08)

(0-5)

GRADE
(ref: primeiros anos)
ultimos anos

<0.001
1,22
(1,17 - 1,26)

7791 (52%)
2091 (58%)

7428 (48%)
1519 (42%)

AMOSTRA*

<0.001

1,04
(1,02 - 1,06)

0.01
1,05
(1,01 - 1,09)

0.92
(0,84 - 1,00)

RP= Razão de Prevalência

<0.001
1,20
(1,16 - 1,25)

<0.001

0.01
1,05
(1,01 - 1,09)

0.53

0,98
(0,96 - 1,01)

* Modelo ajustado pela amostra

0.29
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Diferentemente

do

desempenho

teórico,

analisando

as

instituições

isoladamente, quanto à avaliação prática, tanto alunos da USP como da UdeG
submetidos a treinamento laboratorial tiveram melhor performance que os que não
receberam. No entanto, os alunos da USP (RP=1,10; 95%IC=1,05 a 1,15)
mostraram, em média, 35% menos acertos que os da UdeG (RP=1,44; 95%IC=1,36
a 1,54).
Quando questionados sobre estarem bem preparados após a aula teórica,
percebemos que o nível de autoconfiança dos alunos foi influenciado pela instituição
de ensino, sendo que os alunos da instituição de ensino mexicana se sentiam
melhor preparados após a aula teórica que os brasileiros, assim como os alunos dos
primeiros anos se declaravam mais preparados que os de últimos anos (Tabela 5.3).
Mesmo se questionando sobre o preparo após a aula teórica, os alunos que tiveram
a experiência de ensino-aprendizagem teórico prática tiveram melhores respostas
(Tabela 5.3).

Tabela 5.4 – Razão de Taxas (RT) da associação entre a autoconfiança do aluno de estar bem
preparado após a aula teórica e possíveis variaveis independentes

Variáveis
independentes

PAÍS/INSTITUIÇÃO
(ref: Brasil)
México

Análise Univariada
Média ± Desvio Padrão

1,59 ± 0,74
1,86 ± 0,63

Análise Múltipla

RT
(95% CI)

p

RT
(95% CI)

p

1,16
(1,02 - 1,31)

0.01

1,23
(1,08 - 1,40)

<0.001

1,12
(.99 - 1,27)

0.05

1,13
(1,00 - 1,28)

0.04

1,32
(1,16 - 1,50)

<0.001

TREINAMENTO
(ref: Sem)
Com

1,58 ± 0,75
1,78 ± 0,70

GRADE
(ref: primeiros anos)
ultimos anos

1,50 ± 0,69
1,91 ± 0,68

<0.001
1,31
(1,15 - 1,49)

RT = Razão de Taxas

Percebemos, ainda, que, quando analisamos apenas os alunos da UdeG, o
treinamento deixa de impactar na percepção de autoconfiança do aluno quanto ao
seu preparo após receber o conteúdo teórico apenas (RT=1,08; 95%IC=0,90 a 1,31),
diferentemente do observado no Brasil (RT=1,17; 95%IC:1,00 a 1,38).
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Da mesma forma, que foi identificado o quanto que o aluno se sentia bem
preparado, também se testou se o aluno sentia ter tido um bom desempenho
durante a atividade de ensino – aprendizagem recebida. Resultados semelhantes à
pergunta anterior foram observados (Tabela 5.4). O mesmo é válido também para a
análise de subgrupos, que evidenciou novamente que o treinamento impactou nesse
desfecho apenas no Brasil (RT=1,21; 95%IC:1,02 a 1,43).

Tabela 5.4 – Razão de Taxas (RT) da associação entre a autoconfiança do aluno de apresentar
bom desempenho na avaliação prática e variáveis independentes
Variáveis
independentes

Análise Univariada
Média ± Desvio Padrão

PAÍS/INSTITUIÇÃO
(ref: Brasil)
México

1,45 ± 0,73
2,06 ± 0,56

Análise Múltipla

RT
(95% CI)

p

RT
(95% CI)

p

1,38
(1,22 - 1,57)

<0.001

1,45
(1,27 - 1,64)

<0.001

1,13
(.99 - 1,27)

0.05

1,13
(1,00 - 1,28)

0.04

1,21
(1,07 - 1,38)

0.02

TREINAMENTO
(ref: Sem)
Com

1,54 ± 0,77
1,76 ± 0,68

GRADE
(ref: primeiros anos)
ultimos anos

1,55 ± 0,77
1,78 ± 0,67

<0.001
1,21
(1,06 - 1,37)

RT = Razão de Taxas

Outro desfecho utilizado para avaliar a percepção do aluno quanto à atividade
de ensino-aprendizagem experimentada foi a seu grau satisfação de satisfação ao
término da atividade. O nível de satisfação dos alunos que passaram pela
experiência o treinamento teórico – prático monitorado por tutores/monitores foi
maior que os que não a vivenciaram (Tabela 5.5). Novamente, os alunos da instituição
de ensino mexicana e os alunos mais avançados em ambas as instituições tiveram uma
visão mais favorável das atividades, independentemente do grupo de treinamento a que
pertenciam (Tabela 5.5).
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A mesma tendência observada nas análises de subgrupo para os desfechos
anteriores se repete para esse desfecho, sendo observado impacto do treinamento
na satisfação dos participantes, apenas, entre os alunos da USP (RT=1,22; 95%IC1,03 a 1,44).

Tabela 5.5 – Razão de Taxas (RT) da associação entre a satisfação do aluno quanto à atividade de
ensino recebida e variaveis independentes
Satisfação do aluno
Variáveis
Independentes

PAÍS/INSTITUIÇÃO
(ref: Brasil)
México

Análise Univariada
Média ± Desvio Padrão

1,57 ± 0,79
2,36 ± 0,57

Análise Múltipla

RT
(95% CI)

p

RT
(95% CI)

p

1,47
(1,31 - 1,65)

<0.001

1,52
(1,35 - 1,71)

<0.001

TREINAMENTO
(ref: Sem)
Com

1,70 ± 0,82
1,97 ± 0,79

GRADE
(ref: primeiros anos)
ultimos anos

1,75 ± 0,87
1,94 ± 0,73

0.01
1,15
(1,02 - 1,30)

0.01
1,15
(1,03 - 1,30)

0.01
1,15
(1,02 - 1,30)

0.01
1,16
(1,03 - 1,30)

RT = Razão de Taxas

Os alunos da instituição mexicana consideraram a utilização do ICDAS na
prática odontologica mais fácil, com valores médios próximos a 8, comparados aos
os alunos da instituição brasileira, com respostas médias em torno de 6,5 (Tabela
5.6). Variáveis relacionadas com o perfil de autoconfiança dos alunos e julgamento
sobre o conteúdo influenciaram na facilidade relatada pelos mesmos em usar um
índice para detecção de lesões de cárie (Tabela 5.6). O treinamento, no entanto, não
se mostrou associado a esse desfecho (RT=1,04; 95%IC=0,98 a 1,11).
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Tabela 5.6 – Razão de Taxas (RT) da associação entre a facilidade para o uso do ICDAS e variáveis
independentes.

Variáveis
independentes

PAÍS/INSTITUIÇÃO
(ref: Brasil)
México

BOM
DESEMPENHO

Análise Univariada
Média ± Desvio Padrão

6,58 ± 1,86
8,26 ± 1,15

Análise Múltipla

RT
(95% CI)

p

RT
(95% CI)

p

1,27
(1,20 - 1,35)

<0.001

1,13
(1,05 - 1,21)

<0.001

<0.001
1,11
(1,06 - 1,16)

<0.001
1,08
(1,03 - 1,14)

BEM PREPARADO
1,09
(1,04 - 1,14)

IMPORTANCIA
CLÍNICA

1,05
(1,03 - 1,08)

<0.001

1,05
(1,00 - 1,10)

0.04

<0.001

1,05
(1,03 - 1,08)

<0.001

RT = Razão de Taxas

Fotografias sobre o desenvolvimento das atividades de ensino-aprendizagem
em ambas as instituições de ensino apresentam-se no (Apêndice H).
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6

DISCUSSÃO

Os programas de educação em Odontologia no início do século XX não eram
considerados dentro das Universidades, faltando um enfoque pedagógico e
investigativo para os mesmos. Assim, notava-se carência de uma base sólida nesse
âmbito, bem como uniformização do conteúdo ensinado nas instituições e da
maneira se transmitia a informação (Nadershahi et al, 2013). Por volta dos anos 90,
ocorreram muitas mudanças importantes na educação odontológica e, em 2009, se
consolidou uma comissão para nortear as mudanças e inovações nesse sentido
(American Dental Education Association Commission on Change and Innovation in
Dental Education, 2009).
Nesse sentido, apresentou-se um roteiro para o futuro da educação em
odontologia, apontando pontos críticos, dentre eles um foco renovado sobre o
ensino-aprendizagem, avaliação e progresso, em direção a competências e
liderança acadêmica em odontologia (Graffam, 2007). No entanto, educadores nas
ciências biomédicas têm empregado material complexo em um formato que não
permite um envolvimento de aprendizagem positiva recomendado por pesquisadores
cognitivos e teóricos (Graffam, 2007). Assim, transformar a prática pedagógica é
difícil, já que os educadores nas áreas biomédicas não tiveram ou não têm, até hoje,
muita exposição à formação pedagógica (Graffam, 2007; Abdelkarim et al., 2014).
O modelo bancário (banking model) da educação onde a informação é
passivamente transferida para os alunos, ainda prevalece em muitas instituições de
ensino em odontologia (Haden et al., 2006; Hendricson et al., 2007), este formato de
ensino pode ser insuficiente para garantir a aprendizagem ideal no desenvolvimento
de competências por parte dos alunos (Salajegheh et al., 2016). O plano de estudo
odontológico atual centrado no modelo de ensino-aprendizagem tradicional, no qual
o professor atua de maneira ativa e o aluno de maneira passiva (modelo centrado no
professor) pode inibir o desenvolvimento de competências cognitivas por parte dos
alunos de graduação (Haden et al., 2006).
Assim uma nova visão para educação em Odontologia tem sido motivada
devido à insatisfação com consequências inesperadas ou indesejáveis de
abordagens tradicionais de educação odontológica que não se integram a fim de
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cultivar as habilidades e valores que promovam o ensino ao longo da vida (Chaves e
Lantz, 2001). As mudanças na área da educação odontológica e a aparição de
novas idéias, abordagens e modelos educacionais exigem uma avaliação contínua
da aplicabilidade de novas práticas baseadas em pesquisa para o campo da
educação nas instituições de ensino na área da Odontologia (Sacristán, 2000). Num
esforço para remodelar a formação odontológica, numerosas alterações nos
métodos de ensino têm sido propostas, incluindo o uso de estratégias pedagógicas
alternativas (Zheng et al., 2015).
As estratégias com a intenção de acoplar intencionalmente ao aluno às
experiências de aprendizagem mudam a natureza da aprendizagem melhorando
simultaneamente o ganho de conhecimento e habilidades desenvolvidas pelo
estudante (Graffam, 2007). Dessa maneira, se reitera a necessidade de
desenvolvimento de novas estratégias cognitivas de maneira ativa, centradas na
aprendizagem do estudante e o ensino do método científico, buscando ajudar o
estudante a se envolver na resolução de problemas clínicos (Chaves e Lantz, 2001).
Melhorar a forma tradicional da transmissão do conhecimento apresentados
comumente nas ciências básicas e clínicas principalmente em um formato de
palestra é uma necessidade (Nadershahi et al., 2013). Baseado nisso, tem-se
considerado necessário o desenvolvimento de estratégias educativas focadas no
aluno e na sua percepção sobre as mesmas (Lara et al., 2015), a identificação da
eficácia dessas estratégias sobre o desenvolvimento de competências do aluno e a
criação de evidência forte dessas abordagens de ensino baseados em estudos bem
delineados (Salajegheh et al., 2016; Braga, 2015) e uma avaliação continua da
aplicabilidade de novas práticas baseadas em pesquisa para o campo da educação
em odontologia (Abdelkarim et al., 2014).
A capacidade de detectar e valorar as lesões de carie como um dos tópicos
no processo do diagnostico é uma competência vital para estudantes e profissionais
de odontologia, já que vai orientá-lo para o correto diagnostico e plano de tratamento
(Salajegheh et al., 2016; Schulte et al., 2011). Nesse sentido, os dados coletados a
partir das avaliações realizadas pelos estudantes participantes do presente estudo,
ajudaram a identificar o impacto da atividade do treinamento teórico-prático
monitorado por tutores/monitores tem impacto na experiência de ensinoaprendizagem do aluno na detecção e avaliação de lesões de cárie, comparado com
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o método de ensino tradicional baseado em uma aula teórica isolada em diferentes
contextos de ensino, embora existam particularidades em cada um deles, que serão
exploradas mais adiante. Dessa maneira, esse trabalho contribui com a criação de
evidência sobre o assunto e consequentemente, com a melhoria do ensino desse
tópico em cursos de graduação de Odontologia.
A fim de verificar o impacto da atividade, identificou-se o desempenho do
aluno através de instrumentos de avaliação empregados para avaliações teóricas e
práticas e teóricas, assim como o perfil dos alunos e a percepção (satisfação) diante
da atividade de ensino, de acordo com a instituição de ensino ao qual o aluno
pertencia. Uma das motivações desse estudo, parte de um estudo multicêntrico
maior com proposta alinhada a essa (Braga, 2015), era identificar se possíveis
particularidades de um centro diferente do proponente da atividade, bem como as
dificuldades encontradas na implementação da atividade poderiam gerar um
aproveitamento diferenciado por parte dos alunos de graduação.
O impacto da atividade, per se, foi positivo em ambos os centros.

As

atividades de caráter ativo oferecem uma aprendizagem reforçada atreves da
consolidação do conhecimento e habilidades por meio da participação e
aprendizagem informal cooperativa e fornece um sistema de apoio recíproco tanto
para o tutor/monitor como para os alunos pares (Carr et al., 2016). Entretanto, como
a atividade foi aplicada em contextos bastante distintos e, ainda, implementada
respeitando a realidade e limitações locais, bem como o perfil partícula do aluno, o
efeito diferencial entre as instituições pôde ser observado.
O

conhecimento

teórico

seja

um

pré-requisito

esperado

para

o

desenvolvimento de habilidades práticas dos alunos de graduação, já que, muitas
vezes, ele permite a exposição inicial e basal ao assunto, bem como motivação do
aluno para o tema (Katajavuori et al., 2009) os alunos da instituição mexicana,
apesar de melhor desempenho prático, mostraram pior desempenho teórico que os
brasileiros. Um dos motivos que pode ter feito com que os estudantes brasileiros
tenham se desempenhado melhor na avaliação teórica é o fato de que na instituição
de ensino brasileira o conteúdo de cariologia é mais amplamente explorado e
possivelmente valorizado do que na instituição de ensino mexicana. De fato, em
busca realizado no Scopus, em abril de 2016, o Brasil está em 3º lugar entre as
pesquisas relacionadas à cárie dentária e, na referida instituição brasileira, há
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pesquisadores que estão entre os que mais pesquisam sobre o assunto detecção de
cárie no mundo todo. Assim, reiteramos que formas de organização universitárias e
institucionais podem influenciar na maneira como se concebe o ensino em contextos
diferentes (Sacristán, 2000; Silva, 2005).
Independentemente da origem, os alunos que tiveram melhor desempenho na
avaliação teórica foram mais bem sucedidos na avaliação prática, reforçando haver
aprendizagem também a partir desse contato inicial com o tema e interação entre o
que já se sabe teoricamente e o que é vivenciado na prática (Perrenoud, 1999).
Essa interação faz com que os indivíduos atribuam mais sentidos àquilo que foi
aprendido anteriormente apenas de forma teórica, podendo desenvolver na prática o
que até então haviam visto apenas teoricamente e conseguindo encontrar sentido
para os conhecimentos oferecidos (Perrenoud, 1999). Portanto, constata-se que o
conhecimento teórico prévio possibilita que os estudantes desempenhem-se melhor,
associando-o com o que observam e desenvolvem na prática.
Por outro lado, as habilidades práticas podem ser influenciadas por outros
aspectos, além do conhecimento teórico em si (Eraut, 2000). Por isso, é
compreensível, que apesar o desempenho teórico, o panorama observado entre os
alunos de diferentes instituições nas avaliações prática tenha sido divergente. A
postura positiva dos alunos mexicanos em relação às atividades de ensino pode ter
sido um dos fatores responsáveis por esse achado.

Os alunos mexicanos se

mostraram, em média, mais auto-confiantes com o seu preparo e desempenho nas
avaliações. É sabido que aspectos da postura do aluno, como por exemplo, a
motivação, podem influenciar seu rendimento (De Zoysa et al., 2014) e isso pode ter
especial importância nas atividades práticas, que requerem maior empenho e
envolvimento em sua execução.
Acredita-se que a postura e percepção dos alunos mexicanos possa ter sido
influenciada pelo fato de se tratar de uma atividade de ensino totalmente nova na
UdeG, da qual os alunos mexicanos foram convidados a participar. Essa atividade
foi, ainda, ministrada por um professor visitante e fora de um horário de aula normal
(e não como uma atividade curricular), possivelmente afetando a maneira como o
processo de ensino-aprendizagem pode ter sido encarado na UdeG. Em análises
exploratórias considerando apenas os alunos mexicanos (análise de sub-grupo),
pudemos perceber que, de fato, mesmo os alunos que participaram da aula teórica
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isolada, sem realizar o treinamento laboratorial (foco desse estudo), tiveram altos
níveis de satisfação e auto-confiança em seu preparo e desempenho. Tendo em
vista que a novidade pode influenciar a postura adotada pelas pessoas (Sheinin et
al., 2011; Mohamed, 2008). Assim, acreditamos que a postura dos alunos na UdeG,
por ser mais positiva desde o início frente à novidade, possa ter sido menos
impactada pela experiência de aprendizado teórico-prática que entre os alunos
brasileiros,para os quais o grande diferencial possa realmente ter sido a experiência
prática de detecção de lesões de cárie, não disponível em outros momentos do
curso (Braga, 2015). Como limitação, entretanto, temos que considerar ainda que o
processo de recrutamento dos participantes (alunos), por questões operacionais, foi
diferente entre os centros. Assim, é necessário também se aventar a hipótese de
viés de seleção incluído no centro mexicano, já que alguns alunos da turma (com
características semelhantes entre si) não puderam ser incluídos no estudo.
Outro aspecto diferencial observado entre as instituições deveu-se ao impacto
da atividade teórico-prática no rendimento dos alunos. Embora considerando a
amostra completa (brasileiros + mexicanos), o efeito tenha sido positivo, ao analisar
apenas os alunos da UdeG não mostraram diferenças, na avaliação teórica, em
virtude da exposição à atividade teórico-prática. Já, para a avaliação prática, ambas
as escolas tiveram benefício desse novo método de ensino-aprendizado proposto.
Esses achados podem, uma vez mais, estar relacionados ao próprio contexto
educacional no qual a instituição mexicana está inserida. As atividades foram
conduzidas por alunos de especialização também expostos a conceitos novos,
diferentemente da maioria dos pós-graduandos envolvidos nas atividades brasileiras.
A profundidade de conhecimento do professor tem sido apontada como uma das
razões para o rendimento do aluno, embora não a única (Muzenda, 2013).
Por outro lado, os grupos de trabalho na UdeG foram menores. Isso pode ter
trazido uma maior interação entre alunos, já que trabalhando em grupos menores
pode haver maior oportunidade de troca entre as partes (Durán et al., 2012).
Especificamente em se tratando de uma atividade prático-laboratorial, o fato de os
alunos serem em menor número pode ter permitido que os mesmos tenham tido
maior tempo hábil para explorarem o material de trabalho da atividade, no caso, os
dentes extraídos. Isso pode, inclusive, explicar uma tendência de maior número de
acertos na avaliação prática para os alunos da universidade mexicana. No entanto,
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dependendo do número de alunos com que se tiver que trabalhar, grupos muito
pequenos podem ser algo inatingível. Cabe, ainda, ressaltar que essas últimas
conclusões estão sendo feitas em cima de análises de subgrupo, que, embora
definidas a priori, consideraram, em caráter exploratório, os diferentes contextos
separadamente, já que havia plausibilidade para isso (Assmann et al., 2000). Assim,
do ponto de vista estatístico, deve se ter cuidado na interpretação desses achados,
uma vez que é resultado exploratório e específico, e quando comparado ao
resultado global pode não ser significativo (Assmann et al., 2000), especialmente,
pois, ao criar sub-amostras podemos ter reduzido o poder estatístico das análises
(Oxman e Guyatt, 1992) e mostrar uma ausência de diferenças em função disso e
não, porque realmente exista.
Além do impacto no desempenho dos alunos, os alunos que participaram da
experiência de ensino-aprendizagem baseada no treinamento monitorado por
tutores/monitores acreditaram ter melhor desempenho durante o decorrer da
atividade, além de mostrarem-se mais satisfeitos com a atividade de ensino
vivenciada comparados àqueles que apenas tinham passado pela experiência da
aula expositiva. As estratégias complementares ativas podem fazer com que os
alunos tenham a possibilidade de interação e imersão mais próxima à realidade e
talvez isso possibilite que desenvolvam melhor as habilidades relacionadas ao tema
explorado.
A aprendizagem se realiza quando um indivíduo toma a informação em
função de um projeto pessoal ou consegue criar sentido para o que aprende, já que
os estudantes jovens-adultos integram a aprendizagem com a demanda da sua vida
cotidiana e estão mais centrados-interessados em abordagens centradas no
problema imediato (Nadershahi et al., 2013; Meirieu, 1998). Haverá situação de
aprendizagem efetiva quando o sujeito colocar em ação: identificação e utilização
daquilo que está aprendendo. Assim, o trabalho do professor é preparar essa
interação de forma que ela seja acessível e geradora de sentidos para o sujeito
(Meirieu, 1998). Nesse contexto, pode-se dizer que os alunos que receberam o
treinamento com dentes extraídos conseguiram identificar e utilizar o conteúdo de
forma significativa, atribuindo mais sentido para ele, uma vez que foram partes do
processo ativo de ensino aprendizagem.
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Uma das vantagens de participar do treinamento entre pares em grupos
pequenos é a retroalimentação, por meio de ajuda ativa que, no caso, os tutores,
mais experientes possam oferecer para os companheiros, aumentando a satisfação
da experiência de ensino através de um sistema recíproco de apoio (Nestel e Kidd,
2005). Isso também ocorre, pois esse tipo de treinamento pode ser uma forma de o
aluno ter imediatamente algum tipo de feedback, além de permiti-lo trabalhar em
próprio ritmo (Abdelkarim et al., 2014; Carr et al., 2016; Salajegheh et al., 2016).
Embora fique claro que essa sistemática de ensino tenha agido como um veículo
para melhorar a experiência de aprendizagem e habilidades dos alunos (Silbert e
Lake, 2012), cabe ressaltar que talvez a recíproca dos alunos mexicanos por
estarem recebendo uma atividade diferente da usual, pode ter superado o efeito da
atividade per se.
Os resultados mostrados acima, tomados em conjunto, suportam a mudança
positiva em potencial "com dados mensuráveis" para tomar novas estratégias na
educação odontológica (Abdelkarim et al., 2014), ajudando a ampliar a compreensão
dessas abordagens e assim apoiar a sua expansão no ensino na área da
odontologia em instituições voltadas a esse fim (Nadershahi et al., 2013). Fica
evidente que, independentemente do contexto e histórico educacional da instituição,
os estudantes dos últimos anos de graduação acabam sendo mais beneficiados. No
entanto, no conceito de que a formação de um profissional, evolui-se de um
iniciante, através de uma série de etapas em que as capacidades são geradas
gradual e progressivamente aumentadas por tentativa e aprendizagem com erros e
aproximações sucessiva suportada por treinamentos no decorrer da sua formação.
Assim, o aluno utilizará as informações em diferentes fases de sua formação para
que possa ter um melhor desempenho em resoluções de problemas e nas diferentes
atividades na fase final de sua formação (Hendricson et al., 2007). Além disso, o
efeito complementar da atividade prático-laboratorial em diferentes momentos do
curso de graduação já se mostrou benéfico para o desenvolvimento de habilidades
práticas do aluno.
É sabido que as metodologias ativas de aprendizagem são importante devido
ao fato de os alunos terem que, rotineiramente, adquirir habilidades e tomadas de
atitudes entre estudantes das mais diversas áreas (Sims et al., 2011; Sniadecki et
al., 2011; Huntoon et al., 2012). Não se pode, entretanto, desconsiderar possível
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efeito chamado Hawthorne (Robison e Lee, 2001), um fenômeno que se observa
quando os sujeitos participantes de um estudo são cientes de ser parte da
investigação, onde o seu rendimento se pode ver modulado, pelo fato de que
puderam pôr mais atenção, podendo assim ter um rendimento mais acentuado.
Assim, pelo próprio fato de ser um estudo controlado e randomizado, pode-se ter
uma resposta de magnitude mais acentuada, porém, proporcional para ambos os
grupos, o que não modificaria a tendência dos achados encontrados de
particularidades entre os diferentes contextos estudados.
Tendo em vista que se espera que os futuros clínicos se formem com
conhecimento profundo em prevenção, diagnóstico e controle de doenças bucais
(Baelum et al., 2007) ao invés de apenas dentistas intervencionistas

(Baelum,

2008), modalidades de ensino para revolucionar a educação em odontologia no
futuro, têm que continuar sendo testadas e avaliadas para investigar ainda mais a
sua eficácia para o desenvolvimento de competências para estudantes de
odontologia (Salajegheh et al., 2016). É relevante reiterar, ainda, a importância de
se compreender e estudar o contexto de aplicação dessas metodologias, sendo um
desafio adicional lidar com as suas peculiaridades para que se tenha, em última
análise, êxito na implementação da proposta. Além disso, torna-se imprescindível
que se drible as dificuldades encontradas e potencialize-se os aspectos facilitadores,
a fim de imprimir aspectos individualizados à atividade proposta, desde que os
aspectos estruturais vitais sejam resguardados.
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7

CONCLUSÃO

Conclui-se assim, que a atividade complementar baseada no treinamento
teórico-prático monitorado por tutores/monitores mostrou ser eficaz em ambos os
contextos, tendo um impacto satisfatório no desenvolvimento de competências para
detecção e avaliação de lesões de cárie entre alunos de graduação em ambos os
contextos explorados. No entanto, acredita-se que aspectos particulares do histórico
educacional da instituição e da postura dos alunos mexicanos, possam ter levado a
diferenças entre os centros, quanto ao impacto da atividade teórico-laboratorial
aplicada a esses alunos.
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