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RESUMO
Neste estudo piloto verificou-se o rendimento de dois grupos de alunos quanto ao uso de um tipo de manequim,
que foi confeccionado com dentes naturais envolvidos por cera na porção radicular e inseridos em uma base de
gesso, anteriormente ao atendimento dos pacientes. Observou-se que o grupo experimental, 6 alunos que realizaram
o treinamento em manequins, obteve melhores resultados em relação ao grupo controle, 7 alunos que não realizaram
treinamento em manequins). Todos estes alunos foram avaliados por professores da disciplina de Cirurgia I, utilizando
os mesmos critérios de avaliação que foram: escolha do instrumental; empunhadura do sindesmótomo; fórceps e
alavancas; apoio do instrumental; domínio da técnica cirúrgica, posicionamento e organização da mesa. Os professores
não estavam cientes de quais alunos realizaram o treinamento antes do atendimento nos pacientes quando realizaram
sua avaliação. Pôde-se concluir que esse manequim é de fácil confecção, proporcionando uma melhora dos resultados
quanto ao rendimento dos alunos e servindo como auxiliar para aprimorar o treinamento cirúrgico.
UNITERMOS: Cirurgia bucomaxilofacial; extrações dentárias; exodontia; modelos de ensino

ABSTRACT
It was verified, in this paper, the performance of two groups of students in relation to the use of a type of model
(which had been constructed with natural teeth covered with wax in the radicular portion and had been inserted
in a cast basis), previously to the outpatient’s clinic. It was observed that the experimental group (6 students who
fulfilled models training) obtained better results than the control group (7 students who did not fulfill models
training). All these students were evaluated by Surgery I teachers, who used the same evaluation criteria, such as:
instrumental choice, syndesmotomy grasp, forceps and extractors, instrumental support, surgical technical domain,
positioning and table organization. The teachers were not aware of what students had performed the training
previously to the outpatient’s clinic when they performed their evaluation. It was concluded that this model is of
easy construction, leading to an improvement in the results regarding the students’ performance, aiding to improve
the surgery training.
UNITERMS: Oral surgery; Dental extraction; Teaching models.
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adequadamente (figura 2). Aguardou-se o
endurecimento do gesso e então removeu-se da base
a estrutura produzida (figura 3).

Depois dos

manequins confeccionados, foram selecionados,
aleatoriamente, treze alunos do 5º. semestre de um
curso de odontologia do período 2002/1 que estavam
cursando a disciplina de Cirurgia I e haviam assistido
às aulas teóricas de técnicas cirúrgicas de exodontia,
antes do treinamento nos manequins. Os participantes
foram divididos em dois grupos. Um grupo controle

Fig. 2 - Aspectos após a inserção dos dentes.

com sete indivíduos e um grupo experimental com
seis alunos.

Fig. 3 - Manequim após confecção.

Fig. 1 - Confecção do manequim em gesso.

Os critérios utilizados para a avaliação dos
Os alunos do grupo experimental receberam
um manequim, um conjunto de fórceps e alavancas
e tempo livre para praticarem de acordo com as aulas
teóricas.
Em outro momento, todos os alunos foram

alunos para as extrações nos pacientes foram: escolha
do instrumental, empunhadura dos instrumentais
(sindesmótomo, fórceps e alavanca); apoio do
instrumental; domínio da técnica cirúrgica;
posicionamento e organização da mesa.

designados para atender em um paciente que
necessitasse de exodontia e foram observados pelos
professores de cirurgia através dos critérios de
avaliação. Utilizou-se o cegamento dos grupos para
que os professores avaliadores não soubessem se
estavam avaliando alunos que treinaram previamente
ou não. Após isto, fez-se a comparação entre os
resultados obtidos nos dois grupos de alunos.

RESULTADOS
Os dados a seguir correspondem às médias
percentuais simples dos grupos avaliados.
Na tabela 1, pode-se observar o grupo de
alunos que realizou treinamento nos manequins antes
ao atender o seu primeiro paciente. Detectou-se que
todos os alunos fizeram a escolha correta do
instrumental, assim como o posicionamento e a
organização da mesa também foram realizados
corretamente. Porém, observa-se que a maioria
desses alunos realizara o apoio do instrumental de
forma incorreta.
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TABELA 1: Grupo experimental, correspondente aos
alunos que praticaram o treinamento com manequim.

Cada autor (WALKER, 1958; WALKER, DICK,
1963; WHITEHEAD, NEWMAN, 1973; THEKILDSEN et
al., 1977; ROBERTS et al. 1992; SILVEIRA , BELTRÃO,

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

CORRETO

Escolha do instrumental
6 – 100%
Empunhadura do sindesmótomo 5 – 83,3%
Empunhadura do fórceps
5 – 83,3%
Empunhadura do alavanca
4 – 66,7%
Apoio do instrumental
2 – 33,3%
Domínio da técnica cirúrgica
4 – 66,7%
Posicionamento
6 – 100%
Organização da mesa
6 – 100%

INCORRETO

1998) descreve um tipo diverso de manequim, sendo

0
1
1
2
4
2
0
0

que alguns desses manequins são confeccionados

–
–
–
–
–
–
–
–

0%
16,7%
16,7%
33,3%
66,7%
33,3%
0%
0%

Porto Alegre, 2002.

tendo por base os mais antigos, porém, com algumas
melhorias na tentativa de uma situação cirúrgica mais
realista ou específica.
O manequim utilizado para a realização deste
trabalho é o mais simples de ser confeccionado, pois
os materiais utilizados para a sua construção são de

Na tabela 2, observam-se os resultados do
grupo de alunos que não realizou treinamento nos
manequins antes de atender ao seu primeiro paciente.
Detectou-se que todos os alunos fizeram a escolha
do instrumental e a organização da mesa correta.
Porém, a maioria desses alunos tiveram a
empunhadura do fórceps e da alavanca e o apoio do
instrumental incorretos.

fácil acesso e os manequins podem ser confeccionados
pelos próprios alunos, uma vez que esses materiais
são de manuseio corriqueiro em odontologia.
Outrossim, verifica-se que é possível reutilizar os
dentes naturais para a confecção de novos manequins.
Considerando-se as dificuldades sócioeconômicas do país, uma técnica simplificada que
proporcione resultados positivos no processo de

TABELA 2: Grupo controle, no qual os alunos não
praticaram o treinamento em manequim.

aprendizagem é uma ferramenta importante que pode
ser empregada.
Comparando-se o manequim utilizado para a

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

CORRETO

INCORRETO

realização deste trabalho com os outros manequins
Escolha do instrumental
7 – 100%
Empunhadura do sindesmótomo 6 – 85,8%
Empunhadura do fórceps
3 – 42,9%
Empunhadura do alavanca
2 – 28,6%
Apoio do instrumental
1 – 14,2%
Domínio da técnica cirúrgica
4 – 57,1%
Posicionamento
5 – 71,4%
Organização da mesa
7 – 100%

0
1
4
5
6
3
2
0

– 0%
– 14,2%
– 57,1%
– 71,4%
– 85,8%
– 42,9%
– 28,6%
– 0%

Porto Alegre, 2002.

descritos, este possui a desvantagem de não ser
coberto por um material que simule os tecidos moles
bucais, portanto não há a possibilidade de fazer
incisões, retalhos e realizar treinamento de suturas.
Também não é possível o treinamento de outros
procedimentos como, por exemplo, apicetomias.

DISCUSSÃO
Sabe-se que, antes do atendimento ao
primeiro paciente, os alunos sentem-se muito
inseguros e ansiosos justamente por não terem
praticado nenhuma cirurgia antes (WHITEHEAD,
NEWMAN, 1973; THEKILDSEN et al., 1977). Sendo
assim, a literatura afirma que o uso de manequins
para treinamento prévio ao atendimento dos pacientes
proporciona uma maior segurança e entendimento
da prática cirúrgica, melhorando o rendimento dos
alunos.
v.3, n.1, jan/mar - 2003

Porém, o objetivo deste manequim é proporcionar aos
alunos iniciantes um treinamento prévio ao seu
primeiro paciente de exodontia, para este fim, o
manequim mostrou poder ser utilizado com êxito, pois
é possível treinar a escolha do instrumental adequado,
treinar a empunhadura do instrumental, realizar as
etapas cirúrgicas (apreensão, luxação e avulsão),
odontosecção e o posicionamento do instrumental em
relação ao dente.
Os alunos que participaram deste trabalho
assistiram à mesma aula teórica sobre técnicas de
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exodontia, porém, o grupo que realizou o treinamento
nos manequins obtive resultados melhores
comparados aos alunos que não realizaram este
treinamento, provando que o uso deste manequim
proporciona um melhor rendimento quanto à prática
exodôntica simples. Convém lembrar que os
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