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                                                          O presente estudo busca desenvolver um objeto virtual para aprendizagem das análises cefalométricas 

utilizadas para diagnóstico e planejamento de tratamentos ortodônticos e testá-lo através da comparação de resultados na aprendizagem das 
análises cefalométricas de Steiner, Ricketts e McNamara entre um grupo de estudantes que utilize o objeto e um que não utilize, e avaliar se existem 
diferenças de aprendizagem entre as três análises cefalométricas estudadas. 
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  QUESTIONÁRIO 

O Ceph Anaysis está sendo desenvolvido através de ferramentas digitais de programação em HTML, animação em Flash e tratamento de imagem, 
do pacote CS5 de softwares Adobe, sendo estes respectivamente o Adobe Dreamweaver CS5, Adobe Flash Professional CS5 e Adobe Photoshop CS5. 
A programação em HTML tem por fim organizar o layout do objeto, disponibilizando os links, texto e animações de forma harmônica para melhor 
visualização, publicação e utilização do objeto pelo usuário. As animações em flash foram desenvolvidas com o intuito de tornar a apresentação mais 
atrativa e dinâmica, além disso, as imagens utilizadas foram tratadas  e compactadas, tornando o objeto mais leve e com um visual mais atraente. 

METODOLOGIA 

INTRODUÇÃO E OBJETIVO 

DESENVOLVIMENTO 

• Os alunos que participarão do projeto serão avaliados previamente através 
de um teste para  evidenciar se todos tem um nível semelhante de 
conhecimento das análises cefalométricas. 
 

• Um questionário estruturado baseado no System Usability Scale (SUS) 
(Digital Equipment Co, Reading, United Kingdom) avaliando aspectos 
específicos do objeto virtual de aprendizagem e relacionados à usabilidade 
será aplicado ao grupo que utilizará o objeto. Para avaliar se os resultados da 
prova diferem ou não entre os grupos será utilizado o teste t para amostras 
independentes. O nível de significância será fixado em 5% (α=0,05). 
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