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RESUMO 

 

BORDIM, N.B.C Criação de manequim odontológico de cão para treinamento em 

endodontia, como método complementar ao uso de cadáveres para o ensino em 

Odontologia Veterinária (Creation of a dog dental mannequin for training in Endodontics, as a 

complementary methodo to the use of cadavers for training in Veterinary Dentistry)-  2022, 67f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – 

Universidade de São Paulo, 2022. 

 

O processo de ensino está em constante renovação. Conforme tecnologias são 

disponibilizadas, há necessidade em se renovar as técnicas de aprendizagem e 

refinar o treinamento técnico profissional. A área da Odontologia veterinária tem 

sido mais solicitada por tutores e médicos veterinários e, consequentemente 

também aos cursos de Medicina Veterinária. Esse crescimento se dá 

possivelmente pela alta prevalência de doença periodontal, fraturas dentárias, 

além de outras enfermidades que ocorrem na cavidade oral. Notam-se, que as 

áreas médicas buscam constantemente novas metodologias de ensino que 

visam o aprimoramento profissional com o menor uso de cadáver. Diante disso, 

na Odontologia veterinária, mais especificamente na disciplina de Endodontia 

faz-se necessário novas alternativas que ampliem as possibilidades de 

treinamento de técnicas operatórias, reunindo-as em um único modelo de 

estudo. Na odontologia humana, os manequins odontológicos permitem 

treinamento laboratorial de múltiplas técnicas em diferentes disciplinas, com alta 

eficiência no aprendizado do aluno. Foi selecionado um crânio de cão de porte 

médio que serviu como modelo do manequim odontológico cujos dentes foram 

replicados em sistema digital de impressão 3D, após a obtenção do 

scaneamento dos dentes em tomógrafo feixe cônico. Os dentes artificias 

apresentaram anatomia interna e externa idênticas ao modelo original, sendo 

modificado apenas o diâmetro do canal radicular visando diversas técnicas e 

dificuldades operatórias. Os dentes artificiais foram enviados para profissionais 

pós-graduados em Odontologia Veterinária para avaliação da percepção sobre 

as características do modelo e sua viabilidade no uso do processo de ensino e 

aprendizagem através de um questionário validado. Resultados afirmam 

satisfação acima de 80% do modelo de estudo desenvolvido, contribuindo assim 

para o treinamento prático do aluno na disciplina de endodontia veterinária. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A odontologia veterinária está em constante crescimento e, 

simultaneamente, há uma crescente procura por tratamentos específicos, uma 

vez que os tutores passaram a estreitar relações com os cães, considerando-os 

entes familiares (CIFFONY; PACHALY, 2001). Com isso, estão mais 

preocupados e dispostos em proporcionar saúde e bem-estar aos mesmos, 

investindo em tratamentos de alto custo, quando necessário. 

Um dos maiores exemplos da mudança deste cenário são as fraturas de 

coroas dentárias com exposição da câmara pulpar, causa mais comum de lesão 

endodôntica na odontologia veterinária (ROZA; SANTANA; SILVA, 2018). Essas 

fraturas acontecem secundárias ao ato de mastigar objetos rígidos como ossos, 

brinquedos, comedouros e portões. A opção em realizar o tratamento 

endodôntico para manter o elemento dentário ganhou espaço frente a extração 

do dente afetado. Para atender essa demanda, é necessário além de 

conhecimento técnico, intensos treinamentos para desenvolver habilidades 

práticas (SOUZA et al., 2018, ROBERECHT et al, 2016). 

A fratura dentária afeta principalmente os caninos e quartos pré-molares 

superiores e, quando é suficiente para haver exposição da câmara pulpar, 

bactérias presentes na cavidade oral irão contaminar a polpa causando 

inflamação e dor. Quando este processo não é diagnosticado e tratado a tempo, 

teremos a progressão da infecção para necrose pulpar e doenças do periápice, 

causando processo inflamatório, injúria tecidual e dor. Existem, relatos de 

complicações sistêmicas correlacionadas com afecções da polpa e do periápice 

(LEON-ROMAN; GIOSO, 2002; WIGGS, 1997). Há plausibilidade biológica 

reportada sobre a correlação dessas condições sistêmicas com doenças da 

polpa e do periápice pode ser pelo alcance de microrganismos ou do processo 

inflamatório de origem endodôntica e colonização de sítios distantes (LI, 2000).  

A endodontia é a especialidade da odontologia responsável pelo estudo 

da polpa dentária e de suas afecções. A polpa é um tecido conjuntivo 

especializado que compreende artérias, veias, nervos, células de defesa, 

odontoblastos, fibroblastos e células indiferenciadas, estendendo-se desde a 



coroa até a raiz, por dentro do elemento dentário na câmara pulpar e canais 

radiculares. Sua função primordial é tornar o órgão dentário reativo a estímulos, 

como temperatura ou pressão, ou seja, é responsável pela vitalidade do dente 

(ROZA; SANTANA; SILVA, 2018). 

Várias etapas operatórias compõe o tratamento endodôntico, são elas: 

acesso e preparo da cavidade pulpar, instrumentação, irrigação, aspiração, 

seleção e aplicação de medicação intracanal, quando necessário, e obturação 

do sistema de canais radiculares (FACCHIN, 1999, OCCHI et al., 2011). Os 

insucessos em endodontia estão diretamente relacionados a falhas nas técnicas 

empregadas, como falhas de obturação e perda de restauração (HENNET, 

2005). 

O ensino da disciplina de endodontia requer conhecimento da anatomia 

interna e externa dentária e desenvolvimento da sensibilidade e habilidade do 

estudante para que ele realize um tratamento satisfatório (GIONGO et al., 2016). 

É pré-requisito para todo tratamento endodôntico que o profissional 

domine completamente todos os materiais e métodos a eles relacionados, além 

de possuir alto nível de conhecimento anatômico e biológico, assim como 

habilidade manual (HERBERT; BUCHMANN, 2012). 

A curva de aprendizado e desenvolvimento de destreza manual é 

demorada, portanto, a correta preparação do aluno deve seguir um planejamento 

tanto clínico quanto laboratorial (CARDOSO; LANGE, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivos gerais:  

- Desenvolver e avaliar a aplicabilidade de dentes artificiais em resina impressos 

em impressora 3D radiografáveis com sistema de canais radiculares para 

treinamento em endodontia veterinária; 

- Com a criação dos dentes artificiais, propor o desenvolvimento de um 

manequim odontológico de cão através da inserção dos dentes artificiais em um 

articulador para a disciplina de endodontia veterinária, que seja sintético, similar 

ao manequim amplamente utilizado na graduação em odontologia, que 

mimetize, com a máxima perfeição possível, a cavidade oral do cão e seus 

anexos, além de suas estruturas dentárias internas (câmara pulpar e canal 

radicular); 

2.2 Objetivos específicos: 

- Reproduzir artificialmente dentes de cães com diversos níveis de comprimento 

e largura de polpa dentária e canal radicular, permitindo o treinamento do 

tratamento endodôntico de canais amplos (compatíveis com animais mais 

jovens) e atresiados (ou até estenosados - característico em animais idosos) em 

uma única peça anatômica artificial; 

- Avaliar a possibilidade do treinamento de todos os tipos de tratamentos 

endodônticos realizados na odontologia veterinária, como tratamento de canal 

convencional em canais radiculares amplos ou estreitos, capeamento pulpar 

direto e indireto, redução de coroa clínica e pulpectomia parcial, apexificação, 

apicectomia, aumento de coroa clínica e preparo dentário para próteses 

unitárias, em diversos dentes do manequim odontológico, com a vantagem de  

possibilitar o retratamento pela substituição dos dentes utilizados por outros 

novos, com as mesmas características pré-determinadas; 

- Avaliar a qualidade de ensino dos dentes artificiais junto a professores e 

veterinários especializados em odontologia veterinária após sua utilização, 

através de questionários específicos (HEYM et al., 2016). 

- Determinar (com as respostas obtidas), se o manequim odontológico poderá 

ser utilizado com ferramenta substitutiva ou complementar aos cadáveres de 



cão, para o treinamento prático de tratamentos endodônticos nas aulas de cursos 

de pós-graduação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Seleção de um crânio de cão que constituiu a base de replicação do 

manequim odontológico veterinário. 

Para a confecção do manequim odontológico veterinário foi selecionado 

um cadáver de cão, sem raça definida (SRD), com formato craniano do tipo 

mesaticefálico, com peso entre 10 a 20 Kg (porte médio), jovem (uma vez que 

estes animais possuem canais radiculares mais amplos e coroas com desgaste 

dentário menor ou ausente) e características de oclusão normal: dentes incisivos 

superiores ocluindo à frente dos incisivos inferiores, dentes caninos inferiores 

ocluindo no espaço interdental do 3o incisivo superior e canino superior; primeiro 

pré-molar inferior ocluindo à frente do primeiro pré-molar superior, dente 4o pré-

molar ocluindo em tesoura com o primeiro molar inferior (Figura 2, Figura 3 e 

Figura 4). 

 

Figura 2. Oclusão normal do crânio do cão selecionado. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 



 

Figura 3. Visão lateral esquerda do crânio de cão selecionado. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Figura 4. Visão lateral da mandíbula do cão selecionado. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 



Em sequência, o crânio foi preparado pelo processo de maceração para 

remoção de tecidos moles. Os dentes de maior interesse foram cuidadosamente 

removidos, numerados e encaminhados ao Departamento de Cirurgia, 

Estomatologia, Patologia e Radiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru 

(FOB) da Universidade de São Paulo, onde realizou-se o escaneamento 

individual desses dentes no tomógrafo computadorizado por feixe cônico 3D. 

Após a tomografia individual de todos os dentes das arcadas dentárias, 

as imagens foram manipuladas digitalmente pela empresa parceira2 através de 

um software de computador para redesenhar as dimensões dos canais 

radiculares para posterior impressão 3D em material resinoso. Criou-se então 

dentes com canais mais amplos (lado direito) e canais mais estreitos (lado 

esquerdo, de acordo com o interesse da pesquisa, visando maior diversidade de 

treinamento de futuros alunos . 

Foi possível, através do software específico do computador, modificar 

internamente, reduzir o diâmetro da polpa e imprimir dentes em resina com 

canais radiculares mais estreitos a fim de mimetizar dentes de animais 

adultos/idosos e aproximar da realidade o treinamento do aluno. 

Foi proposta a validação do uso de dentes artificias e manequim 

odontológico veterinário a partir de um questionário desenvolvido para esta 

finalidade, enviado à quarenta Médicos Veterinários Pós-Graduados em 

Odontologia Veterinária. A escolha dos participantes foi realizada a partir de 

amostragem não probabilística e intencional, excluindo qualquer processo 

aleatório de seleção. 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

De 24 questões, 20 (83,3%) tiveram mais do que 90% de 

concordância total ou parcial dos juízes e unicamente 5 (20,8%) questões 

apresentaram algum tipo de discordância, confirmando que os dentes 

artificiais são um método auxiliar e complementar no ensino de 

endodontia veterinária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

Com o desenvolvimento e criação de dentes artificiais de cão pôde-se 

concluir que há escassez na Medicina Veterinária sobre modelos de estudos 

sintéticos. O dente artificial criado com sistema de canais radiculares foi bem 

aceito entre os avaliadores, apesar das diferenças de percepção de dureza entre 

o dente natural x dente artificial. 

Com relação aos dentes criados, percebemos também que a 

possibilidade de inserí-los em um manequim articulado para futura 

comercialização, tornando-se possível reproduzir com maior perfeição o 

decúbito do paciente durante o ato cirúrgico, tornando ainda mais fiél o 

treinamento. 

Percebeu-se também, que existe uma preferência por parte dos alunos 

em realizar as aulas em manequins em detrimento ao uso de cadáveres, 

alegando mais confiança no treinamento, grandes possibilidades de erros sem 

perda do manequim além de fins éticos. 

Notou-se também que é viável financeiramente o desenvolvimento de um 

modelo de estudo com empresas Brasileiras e que a finalização deste projeto 

contribuiu para a ciência. 

Essas conclusões permitem sugerir que a substituição do uso de 

cadáveres é um ideal que a humanidade persegue. 
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