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As academias esportivas são ambientes onde é muito comum a ocorrência de acidentes, que 

levam a traumatismos dentários, incluindo a avulsão dental, estes, causam angústia e dor, 

além de desconforto físico, psicológico e outras implicações, como uma tendência a evitar 

sorrir, que podem afetar o relacionamento social. O reimplante dentário é um tratamento 

conservador que visa reposicionar o elemento dentário avulsionado no alvéolo dentário, 

contudo vários fatores devem ser considerados para o sucesso do procedimento. A falta de 

conhecimento e a orientação dessesprofissionais quanto a conduta a ser adotada quando 

ocorre a avulsão dentária, ocasionam adiamento da avaliação pelo cirurgião dentista, afetando 

o seu prognóstico. Assim, a adoção de medidas educativas, tais como palestras e cursos, bem 

como a elaboração de protocolo-guia, são alternativas viáveis a fim de orientar e favorecer o 

sucesso do pronto atendimento ao paciente vítima de avulsão dentária. O objetivo desse 

trabalho é verificar o conhecimento dos professores de educação física sobre trauma dental 

nas academias esportivas. Será aplicado um questionários sobre reimplante de dentes 

avulsionados aos professores, em seguida deverá fazer uma palestra explicando globalmente 

sobre o tema e depois será aplicado novamente o questionários para esses professores, depois 

de três meses o questionário será reaplicado para verificar o quanto foi conseguido de 

informações assimiladas pelos profissionais de educação física após a palestra. Os resultados 

esperados nesse estudo visam saber sobre o conhecimento dos responsáveis, apresentar as 

condutas mais apropriadas a serem tomadas nos casos de avulsão dentária dos alunos, e como 

benefício será dado a capacitação desses profissionais, levando ao correto tratamento e ao 

melhor prognóstico. 

 

Palavras-chave: Traumatismo dentário. Avulsão. Conhecimento. 

 
 

                                                      
*
Graduanda do Curso Bacharelado em Odontologia da Faculdade Maria Milza - FAMAM. Secretária e membro 

fundador da Liga Acadêmica de Endodontia da FAMAM. Colaboradora do Programa de Iniciação Científica 

(PROINC) e Programa de Extensão (PROEX) da FAMAM.E-mail:dani_ssousa@hotmail.com 
**

 Graduandas do Curso Bacharelado em Odontologia da Faculdade Maria Milza. Presidente, vice-presidente e 

membros fundadores da Liga Acadêmica de Endodontia da FAMAM. Colaboradoras do Programa de Iniciação 

Científica (PROINC) e Programa de Extensão (PROEX) da FAMAM. E-mail:suelen_fiais@hotmail.com, 

deiamoura06@outlook.comrespectivamente. 
***

Docente da Faculdade Maria Milza. Especialista em Endodontia pela UFBA. Especializando em Prótese 

Dentária pelo Instituto Avance Mestrando em Desenvolvendo Regional e Meio Ambiente pela Faculdade Maria 

Milza.E-mail:josegeraldoalbergaria@gmail.com 
****

Professor Livre Docente pela Universidade Gama Filho. Mestre em Odontologia pela Universidade Federal 

de Pelotas. Professor da Universidade Federal da Bahia(UFBA). E-mail: silvioalbergaria@gmail.com 

mailto:dani_ssousa@hotmail.com
mailto:suelen_fiais@hotmail.com
mailto:deiamoura06@outlook.com

