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Introdução

Objetos Virtuais de Aprendizagem (OVAs) são recursos digitais projetados e construídos para apoiar a aprendizagem, que incorporam tipicamente

recursos multimídia. Esta ferramenta permite apresentar o conteúdo em foco de maneira mais estimulante, além de incorporar a interatividade que

enseja uma aprendizagem mais ativa. Poucos estudos foram realizados avaliando o papel de OVAs no processo de ensino-aprendizagem na

odontologia. O objetivo do presente estudo é desenvolver, aplicar e avaliar um Objeto Virtual de Aprendizagem (OVA) para o ensino de

estomatologia, mais especificamente sobre o raciocínio diagnóstico e terapêutico de lesões ulceradas em boca.

Metodologia

Está sendo desenvolvido um OVA que aborda conceitos, processo diagnóstico, classificação e manejo clínico-cirúrgico das principais lesões

ulceradas da boca, bem como discussão de casos clínicos com simulação virtual.

Estudo de intervenção pedagógica controlado e 
randomizado.
Quase-experimental 
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Serão feitas análises descritivas iniciais considerando todas as variáveis medidas no estudo, tanto quantitativas (média e desvio padrão) quanto

qualitativas (frequências e porcentagens). A análise do desempenho dos alunos no pré e no pós teste será realizada tanto no mesmo grupo com

avaliação antes-depois (teste t pareado), quanto comparando as duas intervenções (teste t). Em todos os testes, será adotado o nível de

significância de 5% de probabilidade ou o p-valor correspondente. Todas as análises serão realizadas utilizando o programa estatístico SAS for

Windows, versão 9.1.3.
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Aula expositiva

OVA

Questionário pré-teste

Questionário pós-teste

Questionário de avaliação do OVA

(versão reduzida do LORI - Learning
Object Review Instrument)

ÚLCERA AGUDA (SURGIMENTO 1/2 
DIAS)

Histórico de trauma ou outro fator 
irritativo?

Sim

Sim

Mucosite

Não

Úlcera 
traumática

Remoção do 
fator etiológico

Não 

Há outras lesões semelhantes no 
corpo?

Sim 

Eritema 
multiforme

Não

É precedida por 
vesículas?

Sim 

GEHA

Não 

Sífilis 
primária

Histórico de Quimioterapia 
ou Radioterapia?

Remissão? Sim

Ao exame físico intra-oral, nota-se 
múltiplas ulcerações e crostas 

hemorrágicas em vermelhão de lábio, 
mucosa labial e palato duro. Relata dor, 

e dificuldade para se alimentar. 

Adobe Photoshop CS6

Articulate Storyline 2 

Avaliação baseada no LORI

Teste de concordância PHI 

ou V de Cramer

Resultados Preliminares

1. Desenvolvimento do plano de aula √ 2. Elaboração de layout √ 3. Organização do conteúdo √


