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O traumatismo dentário sofrido por crianças em anos iniciais, como avulsão e intrusão é um 

fator preocupante para os profissionais da odontologia, devido à falta de conhecimento dos 

responsáveis e principalmente pelos docentes em relação às condutas de emergência. Ele 

representa um problema de saúde pública no Brasil, atingindo uma considerável parcela da 

população, ocasionando desde pequenas perdas até a avulsão total do dente. As crianças nesta 

fase escolar possuem características comportamentais, como a curiosidade e a inquietação, que 

levam a explorar o ambiente escolar, ocasionando a ocorrência desses tipos de lesões. O 

presente trabalho visa realizar uma analise do nível de conhecimento dos professores em relação 

às condutas frente aos traumas de caráter dentário, dando ênfase à fratura e avulsão, sofridas 

pelas crianças das escolas públicas do município de Governador Mangabeira. Pretende-se 

também instituir programas educacionais baseados em evidência científica, para capacitação 

docente e dos monitores das instituições de ensino sobre o correto manejo em casos de trauma 

dental. Será aplicado um formulário com questões sobre o tema antes e depois da reunião 

pedagógica do município, que será programada com antecedência. Durante este momento será 

realizada uma palestra com os professores para expor o protocolo de traumas nas escolas 

envolvidas. Os resultados serão avaliados através de análises de regressão de Poisson 

univariada e múltipla, utilizando-se o SPSS versão 15.0. A melhor forma de prevenção das 

sequelas causadas pelo traumatismo dentário é a disseminação de informações por meio de 

capacitações daqueles que são diretamente responsáveis pelas crianças nas escolas. Espera- se 

que os envolvidos despertem a sensibilização para uma melhor conduta frente ao primeiro 

atendimento prestado à criança durante um  traumatismo dentário.  
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