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TRAUMATISMO DENTOALVEOLAR DO TIPO AVULSÃO: NÍVEL DE CONHECIMENTO 
POR PARTE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS EM UMA CLÍNICA ODONTOPEDIÁTRICA. 
Fernando Vacilotto Gomes, Marconi Eduardo Sousa Maciel Santos, Ana Paula Zambarda Habekost, 

João Batista Blessmann Weber, Marília Gerhardt de Oliveira (orient.) (PUCRS). 
Os traumatismos dentoalveolares do tipo avulsão são freqüentes em crianças e adolescentes, devendo os pais ou 
responsáveis estar bem informados sobre as medidas primárias de manejo, o que pode determinar o prognóstico do 
caso. O objetivo desta pesquisa foi avaliar o nível de conhecimento de pais ou responsáveis, associando as respostas 
de um questionário com o grau de escolaridade, a renda mensal e a idade. Utilizou-se uma amostra de conveniência 
formada por 107 pais ou responsáveis que acompanhavam crianças para serem atendidas em uma clínica 
odontopediátrica, sendo 8 do gênero masculino (7, 5%) e 99 do gênero feminino (92, 5%), numa faixa etária de 18 a 
70 anos (média 37, 66). Quanto ao grau de escolaridade, 52 indivíduos (48, 6%) tinham, no máximo, o ensino 
fundamental; 41 indivíduos (38, 3%), até o ensino médio; e 10 (9, 3%), com grau superior. A renda mensal oscilou 
entre cem e cinco mil reais. O questionário foi aplicado por examinadores treinados e constou de 12 perguntas diretas 
e objetivas de escolha múltipla (0 a 3 pontos). Os resultados demonstraram que houve 48, 69% de acertos para o grau 
3 (máximo), seguido de 17, 32% para o grau 2, 17, 99% para o grau 1 e 16, 10% para o grau 0. Por meio do teste 
exato de Fischer não foi encontrada evidência de associação entre o grau de conhecimento a cerca dos traumatismos 
dentoalveolares do tipo avulsão com a renda mensal, grau de escolaridade e a faixa etária dos entrevistados. Conclui-
se que a população estudada apresentou boa média de conhecimentos sobre esse tema e reflete uma boa política de 
conscientização. (PIBIC). 
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