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Objetos Virtuais de Aprendizagem (OVAs) são recursos digitais utilizados para apoiar a 

aprendizagem que incorporam tipicamente recursos multimídia. Poucos estudos foram 

realizados avaliando o papel dos OVAs no processo de ensino-aprendizagem na odontologia. 

O objetivo do presente estudo foi desenvolver, aplicar e avaliar um OVA sobre lesões 

ulceradas de boca. O OVA foi construído e submetido à validação por especialistas em 

Estomatologia. A avaliação da aprendizagem foi realizada por meio de um ensaio clínico 

controlado e randomizado. Participaram 58 alunos divididos em dois grupos: grupo aula 

expositiva (n=29) e grupo OVA (n=29). Todos os alunos responderam a um questionário pré-

teste. O grupo intervenção foi submetido à interação com o OVA, e o grupo controle assistiu 

uma aula teórica convencional. Todos os alunos responderam ao questionário pós-teste e 

participaram de uma simulação de casos clínicos. O grupo OVA respondeu um questionário 

de avaliação específica de objetos virtuais. Os resultados mostraram que o OVA foi 

considerado adequado, com média ponderada de validação pelos especialistas de 0,90 e pelos 

estudantes de 0,87. O uso do OVA foi recomentado por 100% dos especialistas e 86,6% dos 

alunos. Quando comparado ao grupo controle o grupo OVA apresentou aumento significativo 

no número de acertos no pós-teste (p=0,000). Concluímos que o OVA desenvolvido mostrou 

ser uma ferramenta útil para o ensino da Estomatologia contribuindo significante na melhora 

do conhecimento de lesões ulceradas em boca.  

 


