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Resumo 
 
A tecnologia é uma ferramenta de grande utilidade e magnitude, em constante expansão. 
Assim, as plataformas digitais – ocupando espaço entre os meios tecnológicos mais 
utilizados – são parte importante do cotidiano das pessoas, sendo amplos instrumentos 
de trabalho e estudo quando bem aproveitadas. Desta maneira, a internet tem 
influenciado em grande proporção a oferta e a procura por educação, o que se reflete na 
forma com que o ensino é transmitido e também no processo de aprendizagem. Nesse 
quesito, a comunidade acadêmica vem se reinventando com o objetivo de expandir 
informações de qualidade, não limitando-as as salas de aula, mas proporcionando aos 
estudantes e as demais pessoas interessadas em aprender, uma oportunidade de 
aprimorar seus conhecimentos sobre os assuntos discutidos no ambiente estudantil e que 
são de relevância à todos. Essa iniciativa possibilitou o surgimento da plataforma de 
ensino e extensão “Patologia e Estomatologia na Web”, desenvolvida pelo curso de 
Odontologia da UNIOESTE, do campus de Cascavel, no ano de 2008. Desde então, o 
projeto vêm crescendo e ganhando visibilidade pela atualização e troca de informações 
entre professores e acadêmicos, o que facilita e enriquece a interação, estimula o 
interesse pelo conhecimento e colabora com a divulgação de orientações e conhecimento 
sobre saúde bucal às pessoas. A linguagem simples e o conteúdo transmitido de forma 
clara permitem a expansão de informação de qualidade além do meio acadêmico, 
também ressaltando a necessidade e renovação contínua do estudo frente às muitas 
pesquisas e artigos científicos na área da saúde. A aquisição de um aparelho de 
tomografia computadorizada pela UNIOESTE representa um avanço nos meios de 
diagnóstico ofertados pela nossa Universidade, que já incluem os aparelhos de raios-X 
odontológicos e o laboratório de análise histopatológica, uma realidade que deve estar 
presente no meio acadêmico e ao alcance da comunidade – para que conheça os 
equipamentos e materiais disponíveis para proporcionar os tratamentos necessários de 
forma mais segura e de qualidade nas clínicas da Unioeste. Reconhecendo este potencial 
e diante da baixa disponibilidade de materiais de livre acesso na internet, que consistam 
em apoio didático de qualidade ao aluno da graduação em Odontologia no Brasil, 
contemplando a interdisciplinaridade entre as disciplinas de Patologia, Estomatologia, 
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Radiologia e Semiologia fica evidente a importância da continuidade do projeto e de sua 
divulgação, que vêm se mantendo e evoluindo desde a sua criação, com a contribuição 
de docentes das áreas em questão e acadêmicos da graduação.  
 
 
Apresentação 
 
Há uma grande dificuldade, por parte dos acadêmicos de Odontologia, em correlacionar e 
aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos na disciplina de Patologia Geral e Buco-
dental – tanto a nível microscópico quanto macroscópico –, com os fundamentos práticos 
aprendidos em Estomatologia. Esse grave problema se torna ainda mais expressivo com 
o início das atividades clínicas, cujo objetivo que seria interligar os conceitos teóricos da 
Patologia com a abordagem clínica da Estomatologia, visando à elaboração de um 
diagnóstico completo, é ofuscado por uma abordagem superficial, impedindo que o 
processo de aprendizado seja satisfatório e proveitoso. A falta de integração e correlação 
das informações resulta na formação de um profissional sem a perspicácia e a habilidade 
necessárias para lidar com a diversidade de situações clínicas. Frente a tal problema de 
ensino-aprendizado é que a equipe docente teve a iniciativa de desenvolver e incorporar 
um trabalho interdisciplinar de vasto acesso, visando oferecer ao aluno a ideia de 
continuidade e lógica entre os conhecimentos das disciplinas e uma experiência clínica 
mais rica e produtiva, com a esperança de também estender a informação à sociedade, 
contribuindo para a promoção de saúde. 
 
 
Procedimentos Adotados 
 
A metodologia de organização, montagem e atualização da página é realizada a partir da 
avaliação do site, seleção e adequação de imagens de lesões e lâminas histopatológicas 
(obtidas na clínica de Estomatologia da UNIOESTE e por análise histopatológica) e 
confecção de textos didáticos (utilizando-se como referências livros e artigos de grande 
relevância sobre as disciplinas de Patologia, Estomatologia, Semiologia e Radiologia e 
Imaginologia – selecionados pelos docentes e discentes). Além disso, também há 
contribuição do Núcleo de Tecnologia da Informação da UNIOESTE para montagem de 
layout e edição. Com a aquisição de um aparelho tomógrafo, novos materiais – como 
imagens e textos de apoio – estão sendo elaborados, produzidos e inseridos no site a fim 
de ampliar os conhecimentos da comunidade acadêmica e das pessoas em geral que se 
interessem pelo assunto.  
 
 
Resultados 
 
Os resultados são constantemente observados notando-se, sobretudo, o crescente 
interesse dos acadêmicos pelo material disponibilizado, que contribui de forma expressiva 
para o aprendizado das disciplinas em enfoque na plataforma: Patologia, Estomatologia, 
Semiologia e Radiologia e Imaginologia. Os resultados serão mais visíveis com a adição 



 

 

de um contador de visitantes, que permitirá – juntamente com a área para avaliação da 
plataforma – uma análise do alcance e visibilidade site.   

 
 

 
 
Figura 1 – Imagem da página inicial do site, criado em 2008.  
 
 

 
 

Figura 2 – Imagem da página inicial do site, em processo de atualização e expansão. (2018) 

 
 
Considerações Finais 
 
O desenvolvimento deste projeto, que já existe há 10 anos, incentiva a adequação da aula 
presencial e instiga os alunos a buscar um aprimoramento dos ensinamentos ofertados 
em sala de aula, bem como disponibiliza informações de relevância e qualidade a muitas 



 

 

pessoas – além do meio acadêmico. Sendo assim, contribui para o enriquecimento da 
universidade e da sociedade. 
 
 
Forma(s) de contato com a ação 
 
- Endereço do site (Aba “Contato”):  
https://www5.unioeste.br/portalunioeste/proex/projetos-proex/estomatologia-na-web/inicial  
https://www5.unioeste.br/portalunioeste/proex/projetos-proex/estomatologia-na-
web/contato 
 
- Telefone para contato (Laboratório de Radiologia Odontológica UNIOESTE): 
(45) 3220-7353. 
 
- Coordenadora do projeto (Prof. Dra. Rosana da Silva Berticelli): roberticelli@gmail.com 
 
- Acadêmica participante (Isabela Mangue Popiolek): popiolekisabela@hotmail.com  
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