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Objetivo: Avaliar o nível de informação de estudantes, com 

idade média de 12 anos, seus pais e professores, de escolas 

públicas e particulares, quanto à conduta de urgência frente ao 

traumatismo dental com avulsão. Método: A amostra foi 

constituída de 990 indivíduos, aos quais foi aplicado um 

questionário fechado, devidamente orientado, que, após 

análise e avaliação por dois endodontistas e uma patologista 

bucal, foram classificados em quatro níveis  alto, razoável, 

baixo e muito baixo. Resultados: Do total de entrevistados, 

apenas 6,77% apresentaram um alto nível de conhecimento; 

16,26% apresentaram um nível razoável; 51,13% um nível 

baixo, enquanto 23,84% apresentaram um nível de 

conhecimento muito baixo. Não foi estabelecida uma 

correlação significativa entre escolas públicas e particulares. 

Conclusão: É baixo o nível de conhecimento sobre a conduta 

de urgência frente ao traumatismo dental, tornando necessária 

a inclusão do tema nos programas de prevenção à saúde bucal.

Objective: The aim of this study was to evaluate how public and 

private schools students aged level 12, their parents and 

teachers are informed about the urgent procedures concerning 

dental traumatism with avulsion. Method: The sample was 

formed by 990 individuals, to whom a closed and well-oriented 

questionnaire was applied, which, after analysis and evaluation 

by two endodontists and one oral pathologist, were classified in 

four levels high, reasonable, low and very low. Results: From 

the entire sample, only 6.77% showed a high level of 

knowledge; 16.26% showed a reasonable level; 51.13% 

showed low level, and 23.84% showed very low level of 

knowledge. No significant correlation was established between 

public and private schools. Conclusion: The level of 

knowledge about an urgent procedure when facing dental 

traumatism is low, turning the inclusion of the theme into bucal 

health prevention programs necessary. 



Situações de urgência provocadas por 

traumatismo envolvendo a boca e os dentes, quase 

sempre se transformam em experiências dramáticas 

para pais e crianças. As estatísticas mostram que cerca 

de 14% das crianças e adolescentes passam, de alguma 

forma, por estas situações de urgência. Por isso, torna-

se importante que pais e professores estejam 

preparados para um socorro adequado (HARGIS, 1973). 

Os traumatismos que envolvem, principalmente, os 

dentes anteriores têm efeito desfavorável na função, 

sintomatologia e atração física do indivíduo, podendo 

afetar sua auto-estima e interferindo no comportamento 

e no sucesso pessoal (ARAÚJO; VALERA, 1999).

O número de praticantes de esportes radicais e 

de grande impacto têm aumentado muito e, devido à 

competitividade que estes esportes requerem, a 

tendência é de um aumento substancial nas estatísticas 

envolvendo acidentes traumáticos na fase escolar e em 

adolescentes (FERRARI; SIMI JUNIOR; MEDEIROS, 

2001).    

As falhas que ocorrem durante o socorro ao 

indivíduo acidentado podem gerar seqüelas, como as 

reabsorções radiculares, que dependendo do tipo e do 

grau de intensidade, poderiam culminar na perda do 

elemento dental (NOGUEIRA; NOGUEIRA; GILLET, 

1999). As falhas no socorro podem ser atribuídas à falta 

de orientação e preparo da população em geral, bem 

como das conseqüências que podem advir ao 

traumatismo dental.

No caso de acidentes envolvendo a cavidade 

bucal, é muito freqüente o traumatismo dental seguido de 

avulsão, ou seja, o deslocamento total do dente para fora 

do alvéolo (LOMBARDI; SHELLER; WILLIAMS, 1998). 

Neste caso, é essencial que determinadas condutas 

sejam tomadas imediatamente, de modo a aumentar as 

possibilidades de sobrevida do ligamento periodontal e, 

conseqüentemente, da permanência do dente no alvéolo 

(HARGIS, 1973).

De acordo com Andreasen e Andreasen (1991), 

as condições e o tempo de conservação do dente 

avulsionado são de grande importância para o êxito da 

cicatrização, com relação fundamental na manutenção 

da vitalidade da membrana periodo

Considerando serem as crianças e adolescentes 

os grupos com maior incidência desse tipo de trauma, e 

ainda, ser alta a sua ocorrência em escolas, torna-se 

importante que pais e professores, além da própria 

criança, estejam bem informados quanto aos 

procedimentos imediatos a serem tomados não só para 

que o reimplante dentário seja possível, mas também 

para se obter um bom prognóstico em relação ao dente 

ntal (BLOMLÖF et al., 

1983). 

avulsionado (GARCIA-GODOY; GARCIA-GODOY, 

1987).

Com a crescente conscientização de pais, 

professores e dentistas, mais crianças com trauma 

dental por avulsão têm sido levadas para os consultórios 

dentários ao invés dos hospitais de emergência para os 

primeiros socorros (LEVINE, 1982).

É sabido que o tratamento apropriado nos 

primeiros 30 minutos oferece o melhor prognóstico ao 

dente avulsionado. Dessa forma, a avulsão requer 

atenção e tratamento imediato (STOKES; ANDERSON; 

COWAN, 1992). Os dentes primários não são 

usualmente reimplantados, mas o sucesso do 

reimplante de um dente permanente avulsionado 

depende diretamente do cuidado apropriado (JOSELL, 

1995). O reimplante de dentes decíduos não é 

normalmente feito devido ao risco de dano ao 

desenvolvimento do dente permanente pela infecção do 

dente primário (PITT FORD, 1997).

Na cidade de Uberlândia, de acordo com relato 

de Fernandes (1995), o programa “Salve um dente” já é 

uma realidade, uma vez que as primeiras etapas de uma 

grande campanha já estariam sendo implantadas para 

diminuir as perdas dentais conseqüentes ao trauma 

dental.

A incidência de avulsão varia de 1% a 16% das 

lesões traumáticas na dentição permanente, portanto a 

odontologia deveria instruir os médicos, enfermeiros e 

bombeiros a prestarem os primeiros socorros nestes 

casos de avulsão dentária (COHEN; BURNS, 1997).

Os principais grupos de risco para injúrias 

dentárias são as crianças e adolescentes (FILIPPI; 

POHL; KIRSCHNER, 1997), sendo o sexo masculino 

destacado com maior número de ocorrências 

(ANDREASEN; RAVN, 1972).

Os dentes anteriores são, geralmente, os mais 

traumatizados, sendo a incidência no incisivo superior 

de 71% e três vezes maior que o incisivo lateral superior 

(GALEA, 1984).

As condutas clínicas para o reimplante de 

dentes permanentes variam conforme o meio de 

conservação, o tempo de permanência fora do alvéolo e 

o estágio de desenvolvimento do dente, ressaltando 

ainda, a necessidade de alguns procedimentos após o 

reimplante como radiografias, antibioticoterapia, 

prescrição de analgésicos e outros (FERNANDES, 

1995).

Baseado na literatura encontrada e na 

importância que a conduta imediata ao trauma exerce no 

prognóstico do reimplante dentário, este estudo visou 

avaliar o nível de conhecimento sobre a conduta de 

urgência frente ao traumatismo dental com avulsão, 

entre escolares na faixa etária dos 12 anos, seus pais e 

professores.
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Uma amostra de 990 indivíduos foi constituída 

por estudantes de aproximadamente 12 anos (6ª série do 

ensino fundamental), seus pais ou responsáveis e 

professores de suas escolas. Os grupos foram retirados 

em 9 escolas, sendo 5 públicas e 4 particulares.

A pesquisa foi realizada através da aplicação de 

questionário fechado criteriosamente orientado para que 

não houvesse busca de informações com terceiros. Para 

tal, foi adotada a seguinte metodologia:

a) Estudantes: a pesquisa foi realizada de surpresa, 

onde as perguntas foram sendo respondidas uma após a 

outra, sem a possibilidade de haver trocas de 

informações com os outros colegas. Terminada a última 

questão, os questionários foram recolhidos;

b) Pais ou responsáveis: receberam os questionários 

para responder em casa e devolver no dia seguinte. 

Aqueles que foram entregues após o prazo, foram 

descartados;

c) Professores: mesmo critério aplicado aos pais;

d) Foi utilizada linguagem compatível com o nível de 

entendimento de cada grupo.

e) Das questões abordadas, foi dada especial 

relevância quanto:

1) ao conhecimento sobre o tempo que um dente 

pode ficar fora da boca;

2) a forma de acondicionar e transportar o dente 

avulsionado;

3) a intenção e a coragem de recolocar o dente no 

alvéolo.

Os questionários foram interpretados e avaliados 

quanto ao nível de conhecimento do indivíduo, por dois 

endodontistas e uma patologista bucal, devidamente 

calibrados, sendo classificados como segue:

Nível Alto: suficiente para promover um socorro 

adequado, com grande possibilidade de salvar o dente;

Nível Relativo: capacidade de promover um socorro 

com algumas falhas, mas não a ponto de comprometer 

totalmente a possibilidade de permanência do dente no 

alvéolo;

Nível Baixo: a falta de um socorro adequado traria 

pouca possibilidade do dente permanecer no alvéolo por 

um longo tempo;

Nível Muito Baixo: a falta de um socorro inadequado 

certamente causaria a perda do dente.

  PAIS PROFESSORES ALUNOS 

Nível de Info. Part. Públ. Part. Públ. Part. Públ. 

       

ALTO 14 18 2 1 11 21 

RELATIVO 17 15 6 9 44 70 

BAIXO 44 55 12 7 153 255 

MUITO BAIXO 45 70 13 11 26 71 

SUBTOTAL 120 158 33 28 234 417 

SUBTOTAL 278 61 651 

TOTAL     990     

 

Tabela 1. Nível de informação por classe pesquisada e 
distribuição da amostra.

  PAIS PROFESSORES ALUNOS 

Nível de Info. Part. Públ. Part. Públ. Part. Públ. 

       

ALTO 11,67 11,39 6,07 3,57 4,70 5,04 

RELATIVO 14,16 9,49 18,18 32,14 18,81 16,78 

BAIXO 36,67 34,82 36,36 25,00 35,38 61,15 

MUITO BAIXO 37,50 44,30 39,39 39,29 11,11 17,03 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Tabela 2. Porcentagem do nível de informação por classe 
pesquisada.

Nível de Info. PAIS PROFESSORES ALUNOS TOTAL 

     

ALTO 11,51 4,92 4,92 6,77 

RELATIVO 11,51 24,59 17,51 16,26 

BAIXO 35,61 31,15 62,67 53,13 

MUITO BAIXO 41,37 39,34 14,90 23,84 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Tabela 3. Porcentagem do nível de informação por grupo 
de classe.

É alta a freqüência de traumatismo dental entre 

crianças, adolescentes e adultos nos dias de hoje, sendo 

que a incidência da avulsão dentária varia de 1 a 16% 

das lesões traumáticas na dentição permanente e de 7 a 

13% das injúrias na dentição decídua (COHEN, BURNS, 

1997). O sexo masculino é acometido três vezes mais 

que o feminino e a faixa etária mais freqüentemente 

envolvida é a que compreende de 7 a 11 anos. Os dentes 

anteriores são geralmente os mais traumatizados, sendo 
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que a incidência no incisivo central superior é de 71%, 

segundo Galea (1984).

Muitos estudos já foram publicados relatando 

quais são os grupos de risco para as injúrias dentárias, 

dentes mais acometidos, procedimentos realizados pelo 

profissional com o objetivo de promover atendimento 

imediato. Entretanto, sabe-se que a avulsão dentária 

necessita de atenção e tratamento imediato (STOKES; 

ANDERSON; COWAN, 1992), sendo que o sucesso do 

reimplante e o prognóstico de um dente permanente 

avulsionado por traumatismo acidental depende 

diretamente do cuidado apropriado (JOSELL, 1995).

Dessa forma, torna-se imperioso considerar o 

tempo em que um dente permanece fora do alvéolo, ou 

seja, do intervalo de tempo decorrido entre a avulsão e o 

reimplante. Para Andreasen et al. (1995), esse tempo 

deve ser de, no máximo, duas horas, já que a 

cicatrização depende da sobrevivência das células do 

ligamento periodontal ao longo da superfície radicular. 

Entretanto, Stokes, Anderson e Cowan (1992) 

descreveram que o tratamento apropriado nos primeiros 

trinta minutos pós-traumatismo oferece um melhor 

prognóstico.

Porteous (1972), Pitt Ford (1997) e Fernandes 

(1995) relacionaram as variadas condutas indicadas 

para os casos de avulsão, de acordo com o tempo fora do 

alvéolo, meio de conservação e tempo necessário para o 

socorro. Das crianças entrevistadas, 11,11% relataram 

que guardariam o dente em leite ou em água até ser 

reimplantado, entretanto afirmaram que o socorro 

poderia esperar 24 horas, sem prejuízo para o dente. Na 

opinião dos pais, a melhor maneira de se conservar o 

dente seria embaixo da língua do acidentado, porém o 

socorro deveria ser mais rápido, em torno de 6 horas. 

Sabe-se que o meio de conservação do dente 

avulsionado deve permitir uma cicatrização tanto pulpar 

quanto periodontal, podendo ser utilizado a solução 

salina fisiológica, sangue, leite e saliva (ANDREASEN, 

ANDREASEN, 1991).

Hargis (1973) afirmou que não era muito claro 

para os pacientes as condutas prioritárias para o 

reimplante dentário, sendo que, atualmente, estas 

condutas estão bem definidas, tanto quanto aos 

procedimentos que devem ser realizados pelo dentista, 

quanto aos procedimentos imediatos que devem ser 

tomados pelo paciente.  Entretanto, apesar de 

transcorridas mais de duas décadas, pudemos observar 

em nossos resultados que uma baixa porcentagem de 

alunos, pais ou professores entrevistados teriam 

coragem de recolocar o dente no lugar após avulsão.

Pôde-se ainda verificar que não houve uma 

correlação significante entre os indivíduos de escolas 

públicas ou particulares. Por outro lado, concluiu-se que 

os estudantes não ocuparam o nível Muito Baixo, sendo 

este mais evidente entre os pais e professores.

De forma geral, os resultados mostraram que 

apenas 6,77% dos entrevistados teriam capacidade de 

promover um socorro adequado com grande 

possibilidade de salvar o dente; 16,26% seriam capazes 

de promover um socorro com algumas falhas, mas não a 

ponto de comprometer totalmente a possibilidade de 

permanência do dente no alvéolo; 53,13% teriam pouca 

possibilidade de, após o socorro prestado, o dente 

permanecer no alvéolo por muito tempo; 23,84% 

perderiam o dente.

Os resultados deste estudo corroboram com a 

descrição de Cohen e Burns (1997), que afirmaram que 

médicos, enfermeiros e bombeiros deveriam ser 

instruídos quanto a prestarem os primeiros socorros nos 

casos de avulsão dentária. Neste grupo poderiam ser 

incluídos pais, professores, agentes de saúde e todos os 

profissionais que lidam diretamente com as crianças. 

Deve-se incluir nestes treinamentos instruções de 

reimplante imediato do dente, modo de conservação do 

mesmo, caso não tenha sido recolocado imediatamente, 

meio de conservação ideal e tempo máximo em horas 

para se procurar socorro.

Assim, fica evidente a necessidade de 

campanhas educacionais para alertar a população 

quanto a estes procedimentos de urgência (RUTAR, 

1997; ANDREASEN et al., 1995). Com base nos 

resultados apresentados, julgamos que uma maior 

importância na exploração do assunto dentro dos 

programas de prevenção à saúde bucal institucionais, 

como o Programa Saúde da Família, entre outros, 

poderiam melhorar significativamente esse quadro, e 

ainda contribuir para uma redução do número de dentes 

perdidos em função do traumatismo dental.

Considerando os resultados obtidos e a 

metodologia aplicada neste estudo, concluímos que: 

1) O nível de informação sobre a conduta de urgência 

frente ao trauma dental com avulsão entre alunos, pais e 

professores é muito baixo;

2) Numa situação de urgência onde o socorro deve ser 

imediato, aproximadamente 75% das pessoas 

colocariam o dente numa situação de alto risco em 

relação à permanência no alvéolo por muito tempo 

(prognóstico desfavorável);

3) Muito poucos (7%) possuem um bom nível de 

conhecimento e são capazes de promover um socorro 

adequado com grande possibilidade de salvar o dente;

4) A cultura dos estudantes sobre o assunto, é melhor 

que a dos pais e professores;

5) Não houve diferença significativa entre escolas 
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públicas e particulares;

6) É de grande importância a inclusão do tema nos 

programas de prevenção de saúde bucal e Programa de 

Saúde da Família.
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