
 

“Dentes artificiais e canais simulados para o ensino em Endodontia: 

 

percepção de especialistas e de alunos e análise das características do preparo 

 

e de alterações sofridas pelos instrumentos.’’ 
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Resumo do projeto de iniciação científica  

 

Disciplinas pré-clínicas representam uma importante etapa do aprendizado em cursos de graduação e pós-

graduação em Odontologia, uma vez que permitem aos estudantes a oportunidade de exercitar técnicas e construir 

a experiência necessária à prática em pacientes. Na área da Endodontia, dentes extraídos foram utilizados durante 

anos de forma exclusiva para este propósito, apresentando limitações éticas, possibilidade de infecção cruzada e 

dificuldades de adequação às diferentes fases do aprendizado. Por essas razões, métodos alternativos, como a 

utilização de canais simulados em blocos de acrílico e dentes artificiais em resina têm sido sugeridos, embora a 

semelhança com dentes naturais até o momento tenha sido pouco investigada. O presente projeto tem por objetivo 

avaliar, por meio de questionários, a percepção dos alunos de graduação em Odontologia, de alunos de 

especialização em Endodontia e de especialistas em Endodontia acerca da semelhança desses modelos com dentes 

humanos naturais; Comparar o tempo necessário para realização dos preparos dos canais nos modelos propostos; 

Comparar, por meio da mensuração de desvios das trajetórias originais dos canais e da observação de manutenção 

do comprimento de trabalho, as características do preparo químico-mecânico obtidas nos modelos testados e 

observar, por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV), as alterações sofridas pelos instrumentos 

endodônticos durante o preparo em cada um dos modelos propostos.  

A partir dos resultados deste estudo, espera-se embasar de maneira mais consistente as semelhanças entre 

dentes artificiais confeccionados em resina opaca com dentes naturais, tanto no que se refere às impressões de 

estudantes e especialistas quanto no que se refere aos aspectos dos preparos produzidos e alterações sofridas pelos 

instrumentos. Caso estas expectativas sejam confirmadas, o modelo poderá substituir dentes naturais extraídos com 

vantagens relacionadas à adequação dos níveis de dificuldade oferecidos pelos dentes naturais de acordo com a 

etapa do aprendizado para o qual serão utilizados. Além disso, o modelo agregaria vantagens éticas e práticas, uma 

vez que a obtenção de dentes extraídos torna-se cada vez mais difícil. 


