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Resumo: Na disciplina de Clínica Odontológica I os estudantes de Odontologia realizam os primeiros 
atendimentos integrados à pacientes jovens e adultos, situações antes somente simuladas em aulas 
teóricas e práticas laboratoriais. Por esses motivos, constitui-se em uma fase de grande expectativa, 
ansiedade e insegurança. Nessa etapa o monitor tem como objetivo primário auxiliar os alunos 
durante a execução dos procedimentos clínicos e esclarecer dúvidas quanto à condução dos casos. 
Concomitante a essas ações, o monitor tende a se solidarizar com os estudantes que são 
supervisionados e, ao interagir com os demais monitores, possibilita que estes presenciem pontos de 
vistas distintos ou concordantes. No decorrer da monitoria presencial no primeiro semestre de 2012, 
pude observar que a insegurança revelada pelos estudantes no início do semestre foi reduzindo-se à 
medida que estes venciam as dificuldades e possivelmente porque se sentiam amparados pela 
proximidade de contato com os monitores.  O tratamento endodôntico requer a execução de 
procedimentos difíceis como o diagnóstico, abertura coronária, preparo químico-mecânico e a 
obturação do canal radicular em virtude da complexidade das mesmas e dos riscos de ocasionar 
iatrogenias aos pacientes. Considero estes os momentos de maior dificuldade e apreensão por parte 
dos alunos e, por esse motivo, demandaram supervisão mais intensa.  Acredito que tenha aprendido 
muito mais do que “ensinado” aos alunos, pois além de vivenciar um maior número de casos clínicos, 
o ambiente amigável gerado nas atividades clínicas favorece a proximidade no relacionamento entre 
monitores, alunos e professores.  Como possível resultado desse desenvolvimento, dentre os 
procedimentos práticos de baixa complexidade efetuados nessa disciplina, realizaram-se 87 
tratamentos endodônticos na disciplina de Clinica I, contabilizando-se em média 60 atendimentos 
por turno. Conclui-se que além de facilitar o aprendizado e desenvolvimento dos estudantes, suporte 
conferido pelo monitor é essencial para agregar segurança aos alunos no momento destes 
superarem os desafios iniciais que o tratamento odontológico exige. 
 


