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INTRODUÇÃO: 

Com a declaração da pandemia do coronavírus 

pela Organização Mundial da Saúde, em janeiro de 2020, 

as autoridades mundiais necessitaram tomar medidas de 

contenção da transmissão do vírus1. Com isso, as 

instituições de ensino foram afetadas de forma a inserirem 

em suas atividades o ensino a distância2. A odontologia é 

uma área essencialmente prática, e entre as disciplinas que 

compõem a graduação em odontologia, a de dentística está 

entre as que mais requisitam a parte laboratorial e clínica, 

sendo necessário que esta parte da disciplina seja realizada 

de forma presencial3,4. Diante disso, a área de dentística foi 

uma das mais prejudicadas com o isolamento social. Dessa 

forma, o presente estudo objetiva avaliar o impacto que a 

pandemia do COVID-19 teve na aprendizagem e prática 

clínica e laboratorial da área de Dentística da graduação da 

Faculdade de Odontologia de Piracicaba – 

FOP/UNICAMP  

METODOLOGIA: 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa da Faculdade de Odontologia de 

Piracicaba- CEP/FOP sob o parecer de número 5.342.420 

e CAAE: 57027622.7.0000.5418. Realizou-se a aplicação 

de um questionário, através da plataforma Google Forms, 

em 120 estudantes, regularmente matriculados na 

Faculdade de Odontologia de Piracicaba 

(FOP/UNICAMP) no ano de 2022 e inseridos na prática 

clínica e/ou laboratorial do curso. O link para o 

questionário foi enviado através das redes sociais para os 

participantes, e o instrumento da pesquisa continha 20 

questões objetivas relacionadas a assuntos que englobavam 

os impactos da pandemia do coronavírus na aprendizagem, 

saúde mental e prática clínica e laboratorial da dentística 

dos alunos da instituição, bem como a satisfação dos 

estudantes com relação ao método empregado pela 

FOP/UNICAMP para minimizar os efeitos da pandemia. 

Foram analisados 120 formulários respondidos 

pelos participantes. Os dados coletados via formulário 

foram exportados para uma planilha do programa Excel® 

for Windows®, e em seguida foram analisados com auxílio 

do programa R, por meio de tabelas e gráficos de 

distribuição de frequências absolutas e relativas.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

As mudanças inesperadas no sistema educacional 

promovidas pela pandemia da Covid-19, foram 

responsáveis pela grande necessidade de adaptação das 

universidades à nova realidade. Em um curto período, foi 

essencial o investimento em plataformas de ensino de 

caráter virtual e na habilitação dos educadores e alunos 

frente as necessidades do momento, de forma a garantir a 

educação adequada dos discentes5. Especificamente na 

área odontológica, essas mudanças foram extremamente 

significativas, tornando o ensino de uma área 

essencialmente prática, muito desafiador para todos6.  

De acordo com a Tabela 1, pode-se constatar que 

dos 120 participantes, 75,8% possuíam acesso adequado a 

internet durante as atividades promovidas à distância. Esse 

índice se assemelha a média de domicílios brasileiros com 

acesso à internet, que durante a pandemia correspondeu a 

uma taxa de 74%7. Mesmo com o acesso adequado a 

internet da maioria dos participantes, a vida acadêmica de 

99,2% dos alunos foi afetada (Tabela 2 e Figura 1). Além 

disso, 50% dos alunos consideraram trancar o curso ou 

largar a odontologia devido ao ensino a distância resultante 

da pandemia. Esse índice se explica pois o momento 

pandêmico causa um estresse grande, além da privação do 

sono e dificuldade em manter uma rotina de estudos 

adequada e suficiente para uma formação acadêmica 

eficaz8.   
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Tabela 1. Análise descritiva das características sociais dos alunos 

participantes (n=120) 

 
Variável Categoria Frequência Porcentagem 

Qual sua renda 
familiar? (Soma 

das rendas de todas 

as pessoas que 
residem no mesmo 
ambiente que você)  

Um a dois salários-
mínimos 5 4,2% 

Três a quatro 
salários-mínimos 26 21,7% 

Cinco a seis salários-
mínimos 35 29,2% 

Mais de seis salários-
mínimos 54 45,0% 

Você obteve acesso 

adequado a internet 

durante as 
atividades a 

distância 

promovidas pela 
FOP/UNICAMP? 

Concordo totalmente 91 75,8% 

Concordo 
parcialmente 27 22,5% 

Discordo 
parcialmente 2 1,7% 

Discordo totalmente 0 0,0% 

Qual tipo de 
internet você 

utilizou para 

participar das 
atividades a 

distância 

promovidas pela 
FOP/UNICAMP? 

3G/4G 1 0,8% 

Banda Larga 45 37,5% 

Fibra Óptica 53 44,2% 

Via satélite 17 14,2% 

Outra 4 3,3% 

Contando com 

você, quantas 

pessoas residem na 

sua residência?  

Uma a duas pessoas 18 15,0% 

Três a quatro pessoas 82 68,3% 

Cinco a seis pessoas 15 12,5% 

Mais de seis pessoas 5 4,2% 

 

Tabela 2. Análise descritiva dos impactos da pandemia do 

coronavírus na aprendizagem, saúde mental, prática clínica e 

laboratorial da dentística dos alunos participantes (n=120) 
 

Variável Categoria Frequência Porcentagem 

A pandemia da 

COVID-19 afetou sua 
vida acadêmica de 
alguma forma?  

Concordo 
totalmente 107 89,2% 

Concordo 
parcialmente 12 10,0% 

Discordo 
parcialmente 1 0,8% 

Discordo 
totalmente 0 0,0% 

Em qual parte da sua 
vida acadêmica você 

se sentiu mais afetado 
(a)? 

Parte prática 47 39,2% 

Parte teórica 5 4,2% 

Ambos 68 56,7% 

Durante a pandemia, 

você considerou 

trancar o curso ou 
largar a odontologia 

devido ao ensino a 

Concordo 
totalmente 30 25,0% 

Concordo 
parcialmente 30 25,0% 

Variável Categoria Frequência Porcentagem 

distância resultante 

da pandemia?   

Discordo 

parcialmente 16 13,3% 

Discordo 
totalmente 44 36,7% 

A carga horária 

prática das suas 
disciplinas foi/será 

reposta durante/após 

o término da 
pandemia?  

Concordo 
totalmente 22 18,3% 

Concordo 
parcialmente 87 72,5% 

Discordo 
parcialmente 7 5,8% 

Discordo 
totalmente 4 3,3% 

Você sentiu algum 
tipo de déficit de 

prática laboratorial e 

clínica mesmo com a 
reposição da carga 
horária?   

Concordo 
totalmente 82 68,3% 

Concordo 
parcialmente 32 26,7% 

Discordo 
parcialmente 5 4,2% 

Discordo 
totalmente 1 0,8% 

1Assinale quais 

disciplinas foram 

mais afetadas pelo 
ensino a distância e 

deficiência de prática 
clínica.   

Dentística 84 70,0% 

Endodontia 50 41,7% 

Prótese 47 39,2% 

Periodontia 34 28,3% 

Cirurgia 26 21,7% 

Odontopediatria 12 10,0% 

Durante a reposição 

da carga horária da 

disciplina de 
Dentística, você foi 

capaz de efetuar as 

atividades práticas da 
mesma forma que 
antes da pandemia?  

Concordo 
totalmente 16 13,3% 

Concordo 
parcialmente 61 50,8% 

Discordo 
parcialmente 23 19,2% 

Discordo 
totalmente 20 16,7% 

Você sente que as 

atividades para nota 
estão correspondendo 

ao nível de ensino 

que está sendo 
oferecido? 

Concordo 
totalmente 12 10,0% 

Concordo 
parcialmente 57 47,5% 

Discordo 
parcialmente 30 25,0% 

Discordo 
totalmente 21 17,5% 

Em relação ao ensino 
ofertado pela 

disciplina de 

Dentística, quão 
satisfeito (a), você 
está? 

Completamente 
satisfeito 2 1,7% 

Muito satisfeito 52 43,3% 

Pouco satisfeito 53 44,2% 

Pouco insatisfeito 4 3,3% 

Muito insatisfeito 6 5,0% 
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Variável Categoria Frequência Porcentagem 

Completamente 

insatisfeito 3 2,5% 

Você se sente 

preparado para 
atender os pacientes 

na clínica de 
Dentística?  

Concordo 
totalmente 24 20,0% 

Concordo 
parcialmente 68 56,7% 

Discordo 
parcialmente 18 15,0% 

Discordo 
totalmente 10 8,3% 

1Entre os 
procedimentos a 

seguir, qual você 

acha que faltou ter 
mais prática 

laboratorial para 

favorecer a prática 
clínica?  

Preparos para 
restaurações 
indiretas 88 73,3% 

Pinos 

Intrarradiculares 87 72,5% 

Restaurações 
diretas Atípicas 75 62,5% 

Restaurações 
diretas Classes III e 
IV 54 45,0% 

Restaurações 
diretas Classes I e 
II 18 15,0% 

Restaurações 
diretas Classe V 12 10,0% 

Em relação a sua 

saúde mental e a 

associação desta com 
sua vida acadêmica 

presente e 

profissional futura. 
Você sente medo de 

não ser um (a) 

profissional 
suficientemente 

qualificado 

decorrente das 
deficiências no 

ensino causados pela 
pandemia? 

Concordo 
totalmente 96 80,0% 

Concordo 

parcialmente 16 13,3% 

Discordo 
parcialmente 3 2,5% 

Discordo 
totalmente 5 4,2% 

Você se sente 

motivado a efetuar os 

procedimentos da 
melhor forma 

possível e concluir 

sua graduação 
minimizando, tanto 

quanto possível, os 

impactos negativos 
da pandemia?   

Concordo 
totalmente 41 34,2% 

Concordo 
parcialmente 54 45,0% 

Discordo 
parcialmente 14 11,7% 

Discordo 
totalmente 11 9,2% 

Sobre a percepção 

que você tem com 
relação as atitudes da 

instituição frente a 
pandemia, você crê 

que mesmo com toda 

a dificuldade, foi 
feito o que estava ao 

alcance da instituição 

para oferecer o 
melhor para os 
alunos? 

Concordo 
totalmente 10 8,3% 

Concordo 
parcialmente 45 37,5% 

Discordo 
parcialmente 38 31,7% 

Discordo 
totalmente 27 22,5% 

Variável Categoria Frequência Porcentagem 

Comparando a 

FOP/UNICAMP com 

as outras instituições 

de ensino e os 
métodos de ensino 

aplicados pelas 

mesmas durante a 
pandemia, você acha 

que a sua instituição 

teve atitudes mais 
adequadas? 

Concordo 

totalmente 8 6,7% 

Concordo 
parcialmente 51 42,5% 

Discordo 
parcialmente 33 27,5% 

Discordo 
totalmente 28 23,3% 

1A soma é maior que 100% pois os participantes podiam assinalar mais 

de uma resposta. 
 

 
Figura 1. Distribuição de frequências das variáveis relacionadas ao 

impacto da COVID-19 na vida acadêmica (n=120). 

 
A educação à distância, em sua essência, permite 

uma maior democratização do ensino superior brasileiro, 

onde as dificuldades promovidas pela distância física são 

diminuídas9. Entretanto, apesar do EAD ter sido uma 

ferramenta essencial para promoção da carga horaria 

teórica dos cursos de odontologia durante a pandemia, a 

parte prática do ensino ficou deficiente na grande maioria 

das instituições6. Apesar de 90,8% dos participantes dessa 

pesquisa acreditarem que a carga horária prática foi ou será 

reposta, 68,3% sentiram totalmente um déficit de prática 

laboratorial e clínica mesmo com a reposição da carga 

horária e 26,7% sentiram parcialmente esse déficit (Tabela 

2). Isso pode-se explicar pois, devido ao fato de que os 

estudantes permaneceram sem praticar durante muito 

tempo, após o retorno das atividades havia uma grande 

quantidade de carga horária para repor em um curto 

período, para que os alunos não postergassem mais a 

formação na graduação, ocasionando um estresse e 

sensação de ansiedade maior nos estudantes para o 

cumprimento dessa carga horária. 

Um outro fator que pode explicar esse déficit na 

prática geral do ensino na instituição, é a dificuldade na 

adaptação a uma realidade prática novamente. As aulas 

remotas possuíam como desvantagem principal a 

dificuldade de concentração por parte dos alunos, tanto por 

ser difícil se conectar com o educador da mesma forma que 

antes da pandemia, como pelo fato de que o EAD permite 

a gravação das aulas, o que leva o aluno a desviar a atenção 

de forma mais fácil, pela garantia de que irá poder rever a 

aula posteriormente10. Assim, ao retornar à modalidade 

presencial, é comum que essa dificuldade de atenção 
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persista por um tempo, interferindo na qualidade do 

aprendizado prático.  

Dentre as matérias que compõe o curso de 

odontologia, a Dentística é uma das que mais exige o 

desenvolvimento prático do aluno4. De acordo com a 

FOP/UNICAMP, a disciplina de dentística na instituição dá 

ênfase aos aspectos de promoção de saúde e a uma estrutura 

curricular voltada à integração das áreas básicas, clínicas e 

pré-clínicas11.  No presente estudo, 70,0% dos participantes 

acreditam que a disciplina de dentística foi afetada pelo 

ensino a distância e deficiência de prática clínica (Figura 

2). Além disso, apenas 13,3% dos alunos se sentiram 

totalmente capazes de efetuar as atividades práticas da 

mesma forma que antes da pandemia, durante a reposição 

da carga horária da disciplina de Dentística, e 50,8% se 

sentiram parcialmente capazes (Figura 3). Assim, pelo fato 

de ser uma disciplina essencialmente prática, considera-se 

que a dentística da FOP/UNICAMP foi prejudicada de 

forma significativa pela pandemia.  

 

 
Figura 2. Distribuição de frequências das variáveis relacionadas 

às disciplinas mais afetadas pela COVID-19 (n=120). 

 
Figura 3. Distribuição de frequências das variáveis relacionadas à 

percepção dos alunos sobre o impacto da COVID-19 em relação à 

Disciplina de Dentística (n=120). 

 
Com relação aos métodos de avaliação utilizados 

pela instituição, 10,0% e 47,5% dos participantes sentem 

totalmente e parcialmente, respectivamente, que as 

atividades para nota estão correspondendo ao nível de 

ensino que está sendo oferecido (Figura 3). Essa 

dificuldade na realização das atividades avaliativas pode 

ser explicada pelo fato de que, durante a pandemia, os 

alunos tiveram contato com métodos de avaliação remotos, 

mais tecnológicos, se adaptando a uma realidade diferente 

do método convencional de avaliação. A discussão desses 

métodos vem sendo enfatizada desde antes do momento 

pandêmico, onde autores afirmam que é necessário a 

atualização dos métodos de ensino e de avalição para 

versões mais tecnológicas, que prendam a atenção do 

aluno, em especial após o período pandêmico12,13.  

Sobre a satisfação dos alunos, 45,0% se sentem 

completamente ou muito satisfeitos com o ensino que tem 

sido ofertado pela disciplina de Dentística. Isso reflete na 

segurança que os acadêmicos demonstram para o 

atendimento odontológico.  23,3% dos acadêmicos não se 

sentem preparados para atender os pacientes na clínica de 

Dentística (Figura 4). Além disso, de acordo com a Figura 

5, a maioria dos estudantes acha que faltou ter mais prática 

laboratorial para favorecer a prática clínica nos 

procedimentos de preparos para restaurações indiretas 

(73,3%), pinos Intrarradiculares (72,5%) e restaurações 

diretas atípicas (62,5%), o que pode ser explicar por esses 

serem procedimentos mais complexos, que exigem maior 

prática14, porém com a carga horaria restrita e que deve-se 

dividir entre todos os procedimentos, pode-se haver um 

déficit no aprendizado dos alunos sobre essas técnicas. 

 

 
Figura 4. Distribuição de frequências das variáveis relacionadas à 

satisfação em relação ao ensino ofertado pela disciplina de Dentística. 

 

 
Figura 5. Distribuição de frequências dos procedimentos que os alunos 

acreditam que faltaram ter mais prática laboratorial devido a pandemia, 

para favorecer a prática clínica (n=120). 

 
No que se refere à saúde mental e profissional dos 

alunos, 93,3% dos estudantes relataram sentem medo de 

não ser um profissional suficientemente qualificado 

decorrente das deficiências no ensino causados pela 

pandemia (Figura 6). O que não corresponde a estudos 

realizados antes da pandemia sobre a percepção do preparo 

dos profissionais para a vida pós formação, onde 60% dos 

alunos relataram se sentir devidamente capacitados para 
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exercer a profissão de forma adequada15. No presente 

estudo, 79,2% dos estudantes se sentem motivados a 

efetuar os procedimentos da melhor forma possível e 

concluir a graduação minimizando, tanto quanto possível, 

os impactos negativos da pandemia, o que significa que, 

apesar de todas as dificuldades, a maioria dos futuros 

profissionais relataram que farão o seu melhor na profissão, 

tanto na conclusão da graduação, como após inseridos no 

mercado de trabalho. 

 
Figura 6. Distribuição de frequências da percepção dos alunos em relação 
à saúde mental, motivação e atitudes da instituição em relação à pandemia 
(n=120). 

No que concerne a percepção dos alunos sobre a 

qualidade da instituição de ensino no período pandêmico, 

45,8% dos alunos acreditam que mesmo com toda a 

dificuldade, a Instituição fez o que estava ao seu alcance 

para oferecer o melhor para os alunos (Figura 6). Além 

disso, 46,2% concordam que comparando a 

FOP/UNICAMP com as outras instituições de ensino e os 

métodos de ensino aplicados durante a pandemia, a 

instituição teve atitudes mais adequadas. 

Diante desse contexto, a Disciplina de Dentística 

adotou uma série de medidas a fim de repor todo o 

conteúdo prático que não pode ser ministrado durante o 

período remoto, e a partir desse levantamento pretende 

reavaliar os métodos de ensino tradicionais de forma que o 

prejuízo causado neste período seja minimizado aos alunos. 

CONCLUSÕES: 

Pode-se concluir que a pandemia afetou de alguma 

forma a maioria dos participantes durante o período de 

isolamento social, principalmente no que diz respeito a área 

de Dentística e seus processos práticos, sendo o déficit 

percebido especialmente no treinamento de procedimentos 

mais complexos. Com base nos resultados do presente 

estudo, será possível criar estratégias para minimizar os 

efeitos da pandemia no ensino, além de nortear as 

instituições a indicar as aulas remotas para a Odontologia 

apenas em situações emergenciais, por se tratar de um 

curso essencialmente prático e que sofre prejuízos 

evidentes no aprendizado caso a prática clínica e 

laboratorial não seja realizada.  

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

Esse estudo foi financiado pela Pró-Reitoria de 

Graduação (PRG), em conjunto com a Pró-Reitoria de 

Pesquisa (PRP) da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1- Oliveira HDV, Souza FS. Do conteúdo programático ao 

sistema de avaliação: reflexões educacionais em tempos de 
pandemia (COVID19). Boletim de Conjuntura (BOCA), 2020, 

2(5), 15-24 

2- Brasil. Ministério da Educação. Portaria no 343, de 17 de 
março de 2020a. Dispõe sobre a substituição das aulas 

presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a 

situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19 

3- Araújo FJO, Lima LSA, Cidade PIM, Nobre CB, Neto MLR. 

Impact of Sars-Cov-2 and its reverberation in global higher 

education and mental health. Psychiatry Research, 2020, 288, 

10.1016/ j.psichres112977. 

4- Miguel LCM, Schein MT, Rangel LCC, Schuberet EW, 

Madeira L, Zuege IG. Desenvolvendo habilidades no 
aprendizado da dentística. Revista da ABENO • 2009, 9(2):84-

7.  

5- Poblete P, Nieto E. Does time matter? WhatsApp vs electronic 

mail for dental education. A pilot study. European Journal of 

Dental Education. 2020, 24(1): 121-125 

6- Medeiros PC de, Santos TMX dos, Silva AO da, Silva DWF 

da, Melo GS de, Coutinho E de O, Azevedo SA. The impact 

of the Covid-19 pandemic on dental education – literature 
review. RSD jornal. 2022Jul.18];11(2):e6511225398 

7- Cetic BR. Centro Regional de Estudos para o 
Desenvolvimento da Sociedade da Informação. TIC 

domicílios 2020: principais resultados. 2020. 

8- Malheiros AS, Nascimento NE, Maia-Filho, EM, Dibai DB, 
Novais VR, Jesus Tavarez, RR, Junior PCS. O impacto do 

Covid-19 na qualidade do sono, grau de estresse e rotina de 

estudo de acadêmicos de odontologia. Research, Society and 
Development. 2021, 10(6).  

9- Unifaa.  Como       é       a       rotina       do       EAD? Disponível       

em: <https://www.unifaa.edu.br/blog/como-e-a rotina-do 

ead#:~:text=Comamodalidade  de  Ensino,diplomas  obtidos  

em  cursos  presenciais.>.   

10- Silva LF. Uma primeira experiência em Educação a Distância 
tradicional: desafios sob a perspectiva discente. Braz. J. Health 

Rev., v.4, n.3, p.10331-10345, 2021a. doi: 10.34119/ 

bjhrv4n3-059.  

11- FOP/UNICAMP. Dentística-Graduação. Disponível em: < 

https://www.fop.unicamp.br/index.php/pt-br/dentistica-

graduacao.html>. 

12- Chaves LHK. Percepção do estudante sobre a implantação do 

método OSCE no curso de odontologia de uma universidade 
particular. ABENO, 2019, N.19 (2), P.63-70 . 

13- Logar GDA. O OSCE na avaliação clínica odontológica: 
relato de experiência com estudantes de graduação. ABENO, 

2018, n. 18 (1), p. 15- 24. 

14- Conceição L. Análise da evolução de procedimentos 
odontológicos de média e alta complexidade na rede de 

serviços públicos de Santa Catarina – Trabalho de Conclusão 

de Curso – UFSC, 2020 

15- Araújo JPC de, Firmeza LMD, Almeida MEL de, Teixeira 
AKM. Perfil dos egressos do curso de Odontologia da 

Universidade Federal do Ceará e suas percepções acerca do 

mercado de trabalho. ABENO, 2022;21(1):1073.   

https://www.fop.unicamp.br/index.php/pt-br/dentistica-graduacao.html
https://www.fop.unicamp.br/index.php/pt-br/dentistica-graduacao.html

