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Introdução: A dentística, considerada um dos pontos-chave da Odontologia, preconizada em sua grade curricular com 

duas etapas distintas, inicia pela área pré-clínica laboratorial. O curso de Odontologia das Faculdades Unidas do Norte 

de Minas (Funorte) possui em sua grade curricular a disciplina de dentística pré-clinica no quarto período, com carga 

horária de 80 horas/aula semestrais, sendo 20 horas teóricas e 60 práticas, cuja ementa é “adquirir uma visão 

panorâmica e abrangente da prática em laboratório; Conhecer os fundamentos necessários para aplicação imediata nas 

atividades de clínica odontológica; Saber praticar atividades restauradoras em dentes humanos.” [1]. Para se garantir a 

qualidade de qualquer modalidade de ensino, em especial no ensino superior da Odontologia, deve ser verificada a 

opinião dos estudantes [2]. O objetivo deste estudo foi reconhecer, de forma cíclica, a avaliação dos alunos que 

realizaram a disciplina de dentística pré-clínica, em três diferentes semestres letivos 

 

Metodologia: O presente estudo foi documental, através da coleta de dados em três trabalhos de conclusão de curso 

(TCC) apresentados no 9º período do curso de odontologia, que se encontram arquivados na biblioteca da faculdade.  

Estas pesquisas analisadas foram transversais, descritivas, realizadas por meio de um mesmo questionário auto 

aplicável, tendo como sujeito da pesquisa  discentes do 6º ao 10º períodos do Curso de Odontologia da Funorte, sendo 

realizadas em três diferentes períodos (TCC 1: primeiro semestre de 2012, TCC 2:  primeiro semestre de 2013 e TCC 3: 

segundo semestre do ano de 2013). Os dados foram registrados e seus resultados tabulados em planilhas do Word 

Excell®, e agrupados em tabelas para análise descritiva. 

 

Resultados e discussão: Nas três pesquisas avaliadas, houve grande participação dos acadêmicos de todos os períodos 

contemplados (Tabelas 1 e 2), sendo que as suas idades variaram entre 19 e 45 anos, com maior prevalência de 21 anos 

(28%) (Tabela 3).   O gênero feminino foi o mais prevalente nos três semestres avaliados, o que reflete a realidade de 

outros trabalhos [3, 4], que apontam o aumento da força de trabalho das mulheres na Odontologia, que cresce em 

número e assiduidade.  

A maioria dos entrevistados afirmou que apresenta interesse tanto pela dentística quanto pela dentística pré clínica, o 

que pode ser observado na Tabela 4. É importante a instituição de métodos de ensino-aprendizagem que sejam 

inovadores e eficientes nas disciplinas pré-clínicas prévias, as quais funcionarão como instrumentos que, certamente, 

contribuirão para o melhor desempenho do aluno em Clínica Integrada [6]. Ao serem questionados se a dentística pré 

clínica possibilitou uma melhoria em seu conhecimento sobre preparos cavitários e na identificação dos instrumentos 

operatórios utilizados durante a prática clínica, quase 100% afirmaram que sim (Tabela 4). A integração entre teoria e 

pratica (em laboratórios, atividades com manequins e clinica integrada) permite que os conhecimentos teóricos sejam 

aprendidos de maneira associada a situações concretas e práticas, dialogando entre si [7].  De acordo com os três TCCs 

investigados, as habilidades manuais adquiridas na pré-clínica melhoraram a confecção dos preparos cavitários durante 

a prática clínica, apresentando alto nível de similaridade entre preparos cavitários realizados na dentística pré-clínica e 

na prática clínica. Resultado oposto ao de uma investigação realizada com acadêmicos de odontologia da Irlanda [8], 

que relata que, mesmo que o treinamento pré-clínico tenha resultado em um aumento significativo nas habilidades 

manuais dos alunos, os procedimentos realizados terão um limitado valor preditor do futuro desempenho clínico. Um 

aspecto importante da formação dos estudantes de odontologia são as competências operacionais como 

desenvolvimento de habilidades manuais em odontologia restauradora em um ambiente de pré-clínica, ou laboratório. É 

importante que os alunos e professores produzam a competência para o progresso da pré-clínica para ambientes 

clínicos, antes de se realizar procedimentos que são invasivos e em grande parte irreversíveis em pacientes. Esta 

avaliação clínica das habilidades manuais é importante não só para a segurança do paciente, mas também para 

corroborar e prover feedback para o aluno sobre o seu desempenho [9]. É necessário identificar e mensurar as variáveis 

intercorrentes que afetam o desempenho de estudantes de odontologia no atendimento clínico, aprendido em diversas 

disciplinas cursadas anteriormente, como por exemplo, a dentística e a dentística pré-clínica [6].  Ao avaliarem 

conteúdos curriculares de patologia oral, alguns pesquisadores [5] descreveram que avaliações sobre a adequação, a 

pertinência e a capacidade integradora dos conteúdos programáticos das diversas disciplinas devem ser entendidas 

como parte integrante de um processo ininterrupto de replanejamento pedagógico e de aprimoramento escolar. Os 

entrevistados nas três pesquisas avaliadas ordenaram o conteúdo programático da disciplina de dentística pré-clínica por 

ordem de importância na prática clínica. Os três conteúdos programáticos mais citados no TCC 1 foram: Técnica de 

restaurações de amálgama e resina (14%), Acabamento e polimento restaurações (13,5%) e Classificação das cavidades 
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(13,5%). No TCC 2, os três conteúdos programáticos mais mencionados foram: Classificação das cavidades (13,6%),         

Instrumentos e equipamentos utilizados e Técnica de restaurações amálgama e resina (12,5%). No 3º TCC, os 

conteúdos programáticos mais referidos foram: Técnica preparo cavitário para amálgama (15%), Técnica de 

restaurações amálgama e resina (12,5%) e Instrumentos e equipamentos utilizados (11,3%). 

 

Considerações finais: Com o presente estudo, pode-se afirmar que a avaliação da disciplina de  dentística pré-clínica, 

feita pelos alunos que realizaram a matéria em três diferentes semestres letivos, e registrada em três diferentes TCCs, 

revelou grande interesse dos acadêmicos entrevistados pela dentística pré-clínica; Houve, também, o interesse do aluno 

pela dentística promovido pela dentística pré-clínica; Foi relatada melhora no conhecimento sobre dentística e nas 

habilidades manuais durante a disciplina pré clínica. Para os acadêmicos que participaram destas pesquisas, os 

conteúdos programáticos da disciplina de dentística pré clínica mais importantes para a prática clínica, foram: Técnica 

de restaurações de amálgama e resina; Classificação das cavidades; Técnica de preparo cavitário para amálgama. 
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Tabela 1: Distribuição dos acadêmicos que cursavam Odontologia na Funorte e que participaram desta pesquisa, no 1º semestre de 2012, no 1º e no  

2º semestres de 2013 

 

Semestre/ano  Nº totral de alunos Nº participantes da pesquisa Taxa de resposta (%) 

1ºsem 2012 117 85 72,6 

1º sem 2013 161 122 75,7 

2º sem 2013 116 110 94,8 

 

 

 

 

Tabela 2: Distribuição por período, dos acadêmicos que participaram desta pesquisa do Curso de Odontologia da Funorte,   no 1º semestre de 2012, 

no  1º e no 2º semestres de 2013. 

 

Semestre  1ºsem 2012 1º sem 2013 2º sem 2013 

Período  Frequência Percentual % Frequência Percentual % Frequência Percentual % 

6º 8 10 35 28 34 31 
7º 18 21 34 27 30 28 

8º 24 28 29 21 9 8 

9º 28 33 9 9 18 16 
10º 7 8 15 15 19 17 

 

Total  

 

85 

  

122 

  

110 

 

 

 

 

 

Tabela 3: Distribuição por  idades e gênero dos acadêmicos que participaram desta pesquisa do Curso de Odontologia da Funorte, por  semestre, no 1º 

semestre de 2012, no 1º e no 2º semestres de 2013. 

 

período Idade mínima (anos) Idade máxima (anos) Idade média em  anos (%) Gênero feminino% 

1º sem 2012 19 45 22  (24%) 72 

1º sem 2013 19 44 21  (28%) 70 

2ºsem 2013 19 38 23  (18%) 67 

 

 

 

 
Tabela 4: Distribuição de algumas afirmações  apresentadas  nos TCCs 1, 2 e 3, do Curso de Odontologia da Funorte. 

TCC 

Apresenta 

interesse pela 

dentística 

Apresenta 

interesse pela 

dentística pré 

clínica 

Dentística pré 

clínica melhorou 

conhecimento 

sobre preparos 

cavitários 

realizados durante 

a prática clínica 

Dentística pré 

clínica melhorou a 

identificação dos 

instrumentos 

operatórios 

utilizados durante a 

prática clínica 

Habilidades 

manuais adquiridas 

na pré-clínica 

melhoraram a 

confecção dos 

preparos cavitários 

durante a prática 

clínica 

Nível de 

similaridade entre 

preparos cavitários 

realizados na 

dentística pré-

clínica e na prática 

clínica 

% % % % % % 

TCC 1  96 79 98 100 95 89 

TCC 2 91 87 100 100 91 87 

TCC 3 97 95 99 99 99 92 
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