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Resumo 

 

Introdução 

 

A proposta está relacionada ao projeto de pesquisa clínica “Influência da espessura de 

revestimento estético e da força de mordida na falha de próteses totais fixas 

implantossuportadas” (CEP 1296/08). O problema refere-se à ausência de evidências 

científicas conclusivas sobre a previsibilidade de falha precoce. Na literatura, não há 

padronização de procedimentos para coleta de dados clínicos, e os instrumentos utilizados não 

são publicados. Objetiva-se estabelecer protocolos de conduta e avaliação clínica para 

controle e manutenção. O objetivo específico foi mapear procedimentos da pesquisa clínica – 

formulários, protocolos clínicos e administrativos, fluxo de atividades (processo) e 

confeccionar o manual de procedimentos digital interativo (produto: e-book). 

  

Metodologia 

 

Fase preparatória 

• Apresentação ao grupo de trabalho e definições de tarefas.  

• Organização das fichas clínicas. 

• Montagem dos formulários individuais. 

• Acompanhamento das primeiras Triagens. 
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Fase de Análise 

• Acompanhamento das primeiras consultas. 

• Reunião de orientação para o aperfeiçoamento do manual. 

• Acompanhamento das demais consultas, observando-se a coleta de dados. 

• Acompanhamento de instalações das próteses. 

• Reunião para identificação de dados faltantes e correção de formulários. 

 

Fase de Síntese 

• Desenvolvimento da versão linear do manual, baseado nos procedimentos da pesquisa 

clínica. 

• Reuniões presenciais com os membros do grupo de pesquisa para discussão do modelo 

conceitual do manual. 

• Elaboração do manual de procedimentos digital interativo em formato de e-book. 

Utilizando ferramentas de e-learning para desenvolvimento de material instrucional interativo, 

disponibilizadas pelo software CourseLab (http://www.courselab.com/). 

• Publicação do e-book no formato HTML. 

 

Resultados  

 Mapeamento dos procedimentos da pesquisa clínica 

 Desenvolvimento do manual de procedimentos digital interativo (e-book) 

 

Conclusão 

 

Este e-book no formato de manual de procedimento digital interativo é resultante do 

mapeamento de procedimentos da pesquisa clínica do projeto temático “Influência da 

espessura de revestimento estético e da força de mordida na falha de próteses totais fixas 

implantossuportadas”.  

Suporte: Bolsa FAPERGS – PROBITI 2011-2012. 

 


