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Ações interdisciplinares sobre traumas dentários nos cursos de 
odontologia e educação física na Universidade Estadual de 
Montes Claros, Brasil 
Interdisciplinary actions on dental traumas in dentistry and physical 
education degree courses at the Universidade Estadual de Montes Claros, 
Brazil 
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RESUMO 

A interdisciplinaridade tem se configurado como uma ação importante numa perspetiva de se pensar e 
desenvolver as ações de saúde à partir de diversos saberes e olhares. O traumatismo dental constitui 
um importante problema de saúde pública em nossa sociedade, atingindo uma considerável parcela da 
população e ocasionando perdas dentais irreparáveis. A incidência de traumas dentofaciais é 
conseqüência comum nos esportes. Um estudo realizado em 2005 na Universidade Estadual de Montes 
Claros (Unimontes), evidenciou uma falta de informação dos acadêmicos do curso de educação física 
desta universidade frente aos traumas dentoalveolares ocorridos durante a prática esportiva, o que 
comprometia a conduta deste profissional. Numa perspetiva de promover uma articulação entre os 
Cursos de Educação Física e de Odontologia e de promover uma ação informativa sobre esta questão, 
implementou-se, a partir de 2005, uma atividade educativa interdisciplinar, realizada semestralmente 
pelos acadêmicos de odontologia. O objetivo deste trabalho foi verificar o impacto desta atividade após 
cinco anos de implementação. Com base nos resultados apresentados, a atividade envolvendo os cursos 
de Odontologia e Educação Física da Unimontes mostrou-se eficaz, sendo capaz de agregar 
informações importantes para os acadêmicos de Educação Física sobre traumas dentários, 
instrumentalizando-os para uma conduta assertiva em caso de necessidade. 
Palavras-chave: interdisciplinaridade, trauma dentário, odontologia, esporte 
 

ABSTRACT 
Interdisciplinarity has been established as an important action under the perspetive of thinking and 
developing health actions from a variety of knowledge and perspetives. Dental trauma is a major public 
health problem in our society, affecting a considerable portion of the population and causing 
irreparable dental loss. The incidence of dentofacial injuries is a common consequence in 
Interdisciplinarity. A study carried out in 2005 evidenced a lack of information among Physical 
Education undergraduates of the Universidade Estadual de Montes (Unimontes) regarding 
dentoalveolar traumas incurred during sports activities, what compromised the performance of this 
professional. Aiming at promoting a link between the Dentistry and Physical Education degree courses 
and at promoting an informative action on this issue, an interdisciplinary educational activity held by 
dental students has been implemented semiannually since 2005. The objetive of this study was to 
assess the impact of this activity after five years of its implementation. Based on the results, the 
activity involving the Dentistry and Physical Education degree courses at Unimontes has proved to be 
effective, being able to add important information to Physical Education undergraduates on dental 
trauma, providing them with tools to have an assertive behavior when necessary. 
Keywords: interdisciplinarity, dental trauma, dentistry, sports 
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As mudanças ocorridas no conceito e nos 
serviços de saúde nas últimas décadas 
apresentam novos e variados desafios para esta 
área, sendo que a interdisciplinaridade tem se 
configurado como uma ação importante numa 
perspetiva de se pensar e desenvolver as ações 
de saúde à partir de diversos saberes e diversos 
olhares (Fazenda, 1994). 

O curso de odontologia na Universidade 
Estadual de Montes Claros (Unimontes), 
criado desde 1997, tem empenhado esforços no 
sentido de desenvolver ações interdisciplinares, 
numa perspetiva de qualificar um profissional 
que atenda, de fato, as atuais demandas da 
sociedade. O traumatismo dental é um 
problema de saúde pública, atingindo parcelas 
cada vez maiores da população, causando 
danos estéticos, psicológicos, sociais e 
terapêuticos, além de altos custos expendidos 
na reabilitação oral, quando ocorrem acidentes 
graves com perdas dentárias múltiplas 
(Andreasen & Andreasen, 2007).  

Em países onde o controle da incidência de 
cárie se tornou efetivo, o traumatismo dental é 
o maior problema de saúde bucal entre os 
jovens (Vasconcellos, Oliveira, Porto, Silvestre, 
& Silva 2003). Os aumentos do número de 
acidentes automobilísticos, de acidentes na 
escola e na prática de esportes, juntamente 
com a crescente violência, justifi-cam essa 
problemática (Celenk, 2002). Estudos epide-
miológicos indicam que o traumatismo dental 
é um problema significante em pessoas jovens, 
consequência comum nos esportes, e a 
incidência de trauma será superior ao da cárie 
dentária e doença periodontal na população, 
sendo a escola um local de grande frequência 
desse incidente (Caldas, 2001). Dos mais 
diversos tipos de traumatismo, a avulsão 
(deslocamento total do elemento dentário do 
alvéolo) é um dos que provocam maior 
apreensão aos pais e aos acidentados, 
principalmente quando o dente envolvido é 
permanente. A prevalência deste tipo de 
traumatismo é da ordem de 1,0 a 16.0%, sendo 
os incisivos centrais os elementos dentários 
mais atingidos (Chelotti, & Valentim, 2003). 

Com o aumento da prática de esportes 
entre crianças e adolescentes, a ocorrência de 
acidentes envolvendo injúrias dentais vem se 
tornando cada vez mais comuns. Dentre os 
esportes, os competitivos e recreativos foram 
considerados como os maiores causadores de 
lesões traumáticas dentofaciais envolvendo 
geralmente três ou mais dentes, principal-
mente os incisivos centrais superiores 
(Carrascoz,, Ferrari, Simi, & Medeiros,2002). 

Cavalcanti, Bezerra, Alencar e Moura 
(2009), em um estudo realizado em Campina 
Grande (PB) determinaram a prevalência de 
21% de crianças entre 7 e 12 anos, com algum 
tipo de traumatismo dentário. Carrascoz et al. 
(2002) observaram em seus estudos que os 
indivíduos do sexo masculino sofrem 2.4 vezes 
mais traumatismos dentais que os do sexo 
feminino, sendo que isto pode estar 
relacionado com uma maior participação em 
esportes por parte do sexo masculino; e a faixa 
de idade mais atingida situa-se dos 11 aos 15 
anos. Entretanto, apesar da alta incidência de 
traumatismo dental na população, pouco se faz 
por parte dos profissionais e instituições de 
saúde para esclarecer a população sobre como 
proceder em casos de acidentes traumáticos 
envolvendo a dentição, ou mesmo para alertar 
sobre meios de prevenção do trauma dental, 
fato que contribui ainda mais para o aumento 
dos índices de trauma, fazendo com que os 
danos para o paciente sejam cada vez maiores 
(Silva & Lemes, 2001).  

Ao avaliar o conhecimento dos professores 
de educação física sobre avulsão-reimplante, 
(Cordeiro, Fontes, Granville-Garcia, Maciel, & 
Lucas, 2010), constataram que apesar de 
44.3% dos participantes terem presenciado 
algum tipo de traumatismo em suas aulas, 
apenas 20.3% dos professores sabiam o que era 
traumatismo dentário, entretanto eles infor-
maram não ter tido a oportunidade de estudar 
sobre o assunto durante a sua formação. 

Vários autores têm discutido a necessidade 
das pessoas adquirirem conhecimentos sobre 
traumas dentários, tais como, o tempo que o 
dente pode permanecer fora do alvéolo, a 
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forma e o meio de estocagem para transporte 
do fragmento e ou elemento dental, para que 
ocorra êxito no atendimento frente a um 
traumatismo dentário (Bittencourt, Pessoa, & 
Silva, 2008; Cordeiro et al., 2010; Vasconcelos 
et al., 2003).  

Poi, Salineiro, Miziara, e Miziara (1999) em 
pesquisa sobre conhecimento em reimplante 
dental com estudantes mostraram que 94% 
não conheciam avulsão dental, 21% não 
sabiam da possibilidade do reimplante dental e 
59% conservariam o dente avulsionado em 
meios inadequados, tais como no bolso, em 
lenço de papel, guardanapo de papel, ou não 
souberam responder. Quanto à manipulação do 
dente avulsionado um grande percentual 
(43%) dos entrevistados privilegiou as formas 
desfavoráveis, ou seja, escovar a coroa e raiz, 
lavar com água de torneira apenas e não lavar e 
28% afirmaram não saber a resposta.  

Os professores de educação física ocupam 
uma posição privilegiada na assistência aos 
acidentados infantis, envolvendo a dentição, 
pois têm contato próximo e freqüente com 
crianças durante a prática de esportes, na qual 
a incidência de trauma é elevada. Dessa 
maneira, a falta de conhecimento desses 
profissionais, com relação à conduta inicial 
ante os traumatismos, pode contribuir ainda 
mais para o aumento das sequelas causadas 
pelo trauma dentário ao paciente, pois se sabe 
que, nesses casos, o sucesso do tratamento 
dependerá das medidas que forem tomadas 
imediatamente após o acidente (Bittencourt, et 
al., 2008; Cordeiro, et al., 2010). 

Estudo realizado na Universidade Estadual 
de Montes Claros (Unimontes) no ano de 
2005, evidenciou a falta de informação dos 
acadêmicos do Curso de Educação Física desta 
universidade, ante os traumas dentoalveolares 
ocorridos durante a prática esportiva. Os 
resultados obtidos nesta pesquisa indicaram a 
necessidade do desenvolvimento de ações 
interdisciplinares que envolvessem a partici-
pação dos Cursos de Odontologia e de Educa-
ção Física com o intuito de se construir parce-
rias e ações multiplicadoras de conhecimentos 

em traumas dentários. Nesta perspetiva, foi 
implementada uma atividade interdisciplinar 
envolvendo estes dois cursos, a partir da qual 
iniciou-se o desenvolvimento permanente de 
atividades educativas que privilegiavam a 
socialização de informações sobre o comporta-
mento e atitude dos acadêmicos de Educação 
Física frente a possibilidade de traumas dentá-
rios, sobretudo durante a prática esportiva . 

Estas ações interdisciplinares são desen-
volvidas por docentes e acadêmicos do Curso 
de Odontologia e tem como público alvo os 
alunos de Educação Física a partir do quarto 
período por terem iniciado as atividades 
práticas do curso e a disciplina de primeiros 
socorros. 

Para o profissional diretamente envolvido 
com a prática esportiva de crianças seja capaz 
de atuar como agente promotor de saúde, é 
necessário que tenha conhecimentos, atitudes 
e habilidades que devem ser adquiridos no seu 
curso de formação, pois muitos dentes, em 
situações de traumas dentários, poderão e 
serão aproveitados se a pessoa próxima à 
criança acidentada souber o que fazer e, 
principalmente, o que não fazer com eles 
(Cordeiro et al., 2010). 

Após cinco anos de implementação desta 
atividade interdisciplinar, considera-se impor-
tante avaliar o nível de conhecimento dos 
alunos de educação física da Unimontes sobre 
o tema em questão. 

 
MÉTODO 

Amostra 
O universo da pesquisa foi o graduando do 

Curso de Educação Física e a amostra constou 
de 78 acadêmicos deste curso, de ambos os 
sexos, devidamente matriculados, distribuídos 
entre os 5 últimos períodos (4º, 5º, 6º, 7º e 8º 
período). O critério de inclusão foi, estar 
cursando no mínimo o 4º período do Curso de 
Educação Física da Unimontes e já ter partici-
pado da atividade interdisciplinar sobre trau-
mas dentários, desenvolvida pelo Curso de 
Odontologia. O projeto foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Unimontes 
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(Parecer n.º 1295/ 2009). O instrumento de 
coleta de dados foi um questionário estru-
turado, respondido mediante assinatura de um 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 
Variáveis e Análise Estatística 

As variáveis de interesse foram: conheci-
mentos e condutas dos alunos frente ao trauma 
dentário durante a prática esportiva, meios de 
armazenamento e conservação de fragmentos 
dentários e dentes avulsionados, reimplante 
dentário e avaliação da ação interdisciplinar 
odontologia × educação física. Os dados foram 
tabulados e analisados por meio do programa 
Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS), versão 17.0. Foram utilizados testes de 
comparação de médias, a exemplo do teste t de 
Student e calculado o valor de significância. 

 
RESULTADOS 

Dos 78 alunos investigados, a maioria 
(71.1%) é do sexo feminino. O estudo eviden-
ciou que 11.5% dos estudantes pesquisados já 
presenciaram alguma queda acidental, durante 
a prática de esportes, que teve como conse-
quência a ocorrência de trauma dentário. A 
grande maioria dos alunos (93.7%) declarou 
que havia recebido orientações sobre condutas 
tomadas em casos de traumatismo dentário, 
sendo que destes, 90.8% afirmaram ter 
recebido estas orientações durante o curso de 
graduação por meio da ação interdisciplinar 
com o curso de Odontologia.Verificou-se que 
93.8% dos alunos de educação física da Uni-
montes gostaria de receber mais informações 
sobre atitudes a serem tomadas frente ao 
traumatismo dentário. 

Em relação à conduta que o aluno tomaria 
em caso de fratura e avulsão dentária, 
observou-se que 84.6% e 60.3% dos alunos, 
respetivamente, tinham conhecimentos ade-
quados a este respeito; 15.4% e 39.4% 
demonstraram um conhecimento parcial com 
relação à conduta tomada ante a fratura e a 
avulsão dentária, respetivamente. Foi possível 
verificar que 100% dos alunos investigados 
tinham conhecimentos adequados e ou parciais 

de como agir em situações de emergência no 
caso de fratura e avulsão dentária. No que se 
refere à avulsão, o estudo revelou que 60.3%, 
dos alunos investigados detinham conheci-
mento total sobre a questão, sendo este um 
resultado da ação interdisciplinar. 

 

DISCUSSÃO 
Considera-se o primeiro atendimento nos 

casos de traumas dentários determinante para 
uma boa evolução do reparo, e este quase 
sempre é realizado por pessoas sem conheci-
mento suficiente e adequado (Bittencourt et 
al., 2008; Cordeiro et al., 2010). 

A maioria dos estudos aponta para a falta 
de conhecimento com relação à conduta inicial 
ante os traumatismos dentoalveolares, dos 
profissionais que têm contato próximo e 
frequente com crianças, durante a prática de 
esportes, na qual a incidência de trauma é 
elevada (Bittencourt et al., 2008; Cordeiro et 
al., 2010), situação esta observada na Uni-
montes antes da implementação da atividade 
interdisciplinar entre os Cursos de Odonto-
logia e de Educação Física.  

A grande maioria dos acadêmicos de Educa-
ção Física (93.7%) declarou ter recebido 
orientações sobre condutas a serem tomadas 
em casos de traumatismo dentário, sendo que 
destes 90.8% afirmaram ter recebido estas 
orientações durante o curso de graduação por 
meio da ação interdisciplinar. Este fato revela 
uma alta adesão à atividade interdisciplinar 
avaliada, sinalizando, ainda, um resultado 
positivo desta atividade, pois no levantamento 
de 2005, antes desta ação, a maior parte dos 
acadêmicos (74.1%) declarou não ter recebido 
orientações sobre traumatismo dentário duran-
te a graduação. Estudos apontam insuficiência 
de medidas efetivas para prover informações 
educativas básicas à comunidade sobre o tema, 
com vistas à abordagem dos fatores de risco e 
consequências, da prevenção e das medidas de 
atendimento emergencial (Cordeiro et al., 
2010). 

Tendo como comparação os resultados do 
estudo realizado em 2005, em que o índice de 
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conhecimento total entre os acadêmicos em 
relação à fratura dentária era de 48.9%, o valor 
encontrado no presente estudo foi de 84.6%, 
mostrando que existe uma diferença estatisti-
camente significante (p = .000) entre a média 
de conhecimento anterior (2005) e a média de 
conhecimento atual (2011), evidenciando um 
aspeto positivo da ação interdisciplinar ava-
liada. 

No que se refere à avulsão, o estudo 
anterior (2005) mostrou que 44.2% dos alunos 
investigados detinham conhecimento total 
sobre a questão, enquanto que no estudo atual 
(2011) este índice aumentou para 60.3%, 
revelando uma diferença estatisticamente 
significante entre as médias de conhecimento 
antes e após ação interdisciplinar (p = .047), 
embora as informações acerca desta proble-
mática ainda possam ser ampliadas. 

Com base nos resultados apresentados, 
pode-se inferir que a atividade interdisciplinar 
envolvendo os cursos de Odontologia e Educa-
ção Física da Unimontes referente ao tema 
“traumatismos dentoalveolares” mostrou-se 
eficaz, sendo capaz de agregar informações 
importantes para os acadêmicos de educação 
física sobre o tema em questão. Os resultados 
do estudo evidenciam a necessidade de 
continuidade desta atividade interdisciplinar, a 
fim de se socializar informações importantes 
para o educador físico e divulgar um protocolo 
padrão a ser seguido em situações que 
envolvam traumas dentários. 
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