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Introdução: A internet se tornou parte essencial da vida das pessoas, a 
tecnologia se tornou mais acessível e muitos passam o dia todo online, ela tem 
chegado também à educação e a forma de ensino vem sendo impelida a 
evoluir e se adaptar a essas mudanças também. Interação é a palavra-chave 
neste contexto, a troca de informações e conhecimento nunca foi tão facilitada 
e tanto a educação de alunos quanto de pacientes deve usar isso em seu 
favor. Objetivos: Reconhecendo este potencial e frente à baixa disponibilidade 
de materiais de livre acesso na internet que sirvam de apoio didático ao aluno 
da graduação em odontologia no Brasil e que contemple a interdisciplinaridade 
entre patologia e estomatologia, foi criada desde 2008 a página eletrônica:  
www.unioeste.br/projetos/patologia, de modo que o material disponível na 
internet interagisse com a aula presencial. Metodologia: A metodologia de 
montagem e atualização da página consiste em constante avaliação do site, 
seleção e adequação de imagens de lesões e histopatológicos obtidas na 
clínica de estomatologia da UNIOESTE, confecção de textos, montagem de lay 
out da página e edição pela Diretoria de Informática da UNIOESTE. 
Resultados: Os resultados ainda estão sendo avaliados, mas observa-se 
crescente interesse por parte do público acadêmico. Conclusão: O 
desenvolvimento deste trabalho incentiva a adequação da aula presencial, de forma 
que o conteúdo ministrado pelo professor em sala de aula estimule o aluno a procurar 
a melhoria do conhecimento no site da disciplina.
Palavras-Chave: avulsão dental, trauma dental, dente permanente. 

Referências Bibliográficas:
1- BASTOS, Bárbara Guimarães and FERRARI, Deborah Viviane. Internet e 

educação ao paciente. Arquivos Int. Otorrinolaringol. (Impr.) 2011, vol.15, n.4 , 
pp. 515-522.

2- FERRAZ, A. G. O uso da Internet como instrumento de mediação pedagógica 
em cursos de graduação: Estudo de caso de uma universidade pública federal 
e de uma universidade privada no Brasil. Dissertação de mestrado em Ensino 
das Ciências da Universidade Federal Rural de Pernambuco. 2004.



Acadêmica do 4º ano de Odontologia
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE
e-mail: luanachrist7@hotmail.com

8º Congresso Internacional de Odontologia do Oeste do Paraná, X Congresso de 
Odontologia da Unioeste, X Encontro de ex-alunos da Unioeste e XV Jornada 
Acadêmica da Unioeste ocorridos entre os dias 24 e 27 de julho de 2013.


