
Os MOOCs (Massive Open Online Courses) - Inovação e tecnologia na educação 
odontológica 
 
 
Ementa: A era global da sociedade da informação tem nos colocado imersos em um processo 

de mudanças disruptivas numa velocidade nunca antes experimentada pela civilização. Ao 

projetar o ritmo dessas mudanças, estudiosos preveem que no futuro, nunca o processo de 

mudança será tão lento como no presente. Se considerarmos o quanto nossa vida e nossa 

cultura mudaram sob influência das tecnologias nos últimos 20 anos, e dada esta previsão, como 

imaginar nossas práticas profissionais de saúde e de educação em saúde daqui a 5 anos?  

Saúde digital, Saúde 4.0, internet das coisas, inteligência artificial prometem uma revolução na 

forma de fazer e entregar saúde, de educar e aprender.   

Nesse contexto, após alguns anos da realização da “Reunião da Teleodontologia”, acreditamos 

que a denominação “teleodontologia” já não consegue atender o amplo espectro de aplicações e 

processos que utilizam a tecnologia da informação e comunicação aplicadas à prática 

odontológica e à educação odontológica. 

Atentos às mudanças disruptivas dos últimos anos, a partir da 53a Reunião da ABENO, a 

“Reunião da Teleodontologia” dará lugar a uma nova atividade que denominaremos “Saúde, 

Inovação, Tecnologia e Educação”. Para inaugurar esse novo momento, discutiremos a 

educação a distância (EaD) na odontologia, mais especificamente os MOOCs.  

Mais conhecidos por sua sigla em inglês, os MOOCs (Massive open online courses) são cursos 

online, com acesso aberto e sem limites de participantes, que podem ser acessados por 

qualquer pessoa que tenha conexão à internet e conhecimentos básicos de informática. Com a 

ampliação do acesso à internet e o aumento do uso de smartphones, os cursos em saúde 

baseados na Web tornaram-se cada vez mais convenientes e populares.  Surgidos 

aproximadamente há dez anos, eles ainda são pouco utilizados na área da saúde. O Brasil, 

apresenta um dos casos mais bem sucedidos de utilização dos MOOCs na educação em saúde 

por meio da Universidade Aberta do SUS, a UNA-SUS. A plataforma Arouca oferece os MOOCs 

da UNA-SUS em parceria com Instituições de Ensino Superior (IES) para os profissionais de 

saúde em todo o Brasil. 

Dessa forma, ao apresentarmos alguns dos exemplos mais bem sucedidos de EaD / MOOCs, 

atualmente em curso, e que tem beneficiado estudantes e profissionais de odontologia de todo o 

Brasil e também do exterior, queremos convidá-lo(a) a vir compartilhar conosco suas ideias e 

experiências sobre a aplicação das TICs na odontologia e saúde digitais.  

 

 


