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Sempre preocupada com a saúde dos atletas, a comissão
medica do comitê olímpico internacional concordou em
estabelecer um grupo de trabalho para "cuidados
dentários".

O estado dos dentes constitui um dos aspectos mais
visíveis da saúde de uma pessoa e, alem disso, existe uma
relação direta entre o estado dos dentes e da atuação
desportiva.

Graças a cooperação dos distintos comitês olímpicos
nacionais nesta área, o grupo de trabalho esta engajado na
tarefa de sensibilizar os profissionais de saúde dos
departamentos médicos sobre essa questão.

Neste sentido, um programa educativo será elaborado e
um programa de sensibilização sobre a proteção dos
dentes, com o objetivo de popularizar o uso de protetores
bucais que respondam as normas especificas estabelecidas
pelos dentistas do esporte.

Esta brochura tem como objetivo informar aos
protagonistas das atuações desportivas sobre estes
problemas específicos.

Príncipe Alexandre de Merode
Presidente da Comissão Médica do COI



A odontologia do esporte e o atleta de elite

Os atletas de alto rendimento dedicam uma
infinidade de horas buscando a superação que
vai lhes permitir render o máximo possível.
Alem dos rigores dos treinamentos, trabalham
incansavelmente para desenvolver a forca, a
forma física, a flexibilidade, a resistência e
outros parâmetros essenciais para o triunfo em
cada um de seus esportes.

Durante o treinamento, passam muito tempo
aperfeiçoando seu corpo em todos os aspectos.
Tanto os treinadores como os médicos, os
nutricionistas e outros técnicos da saúde os
ajudam a botar em forma o sistema
musculoesquelético e os aparelhos respiratório
e circulatório.

Porem existe uma área que os atletas
descuidam com muita frequência: nos referimos
a saúde bucal e a sua importância para alcançar
os objetivos fixados. Nesta documento
explicaremos a importância da odontologia do
esporte para o atleta de alto rendimento.



Em diversas ocasiões, coincidindo com os Jogos Olímpicos ou com

importantes campeonatos, são feitas revisões odontológicas nos
participantes. Embora os atletas que participam desses encontros
alcancem o mais alto nível de desenvolvimento e
condicionamento físico, em muitos casos o estado de sua boca é
inferior ao nível médio da população geral.

Esta situação obedece a vários motivos. Em primeiro lugar, a
atenção odontológica é frequentemente cara e geralmente não
figura entre as prioridades do orçamento do atleta. Existem países
e federações que oferecem ajuda, não são muitos os atletas que
dispõe de seguro ou planos de saúde que cubram esse tipo de
atenção. Em segundo lugar, é possível que os atletas não tenham
sido adequadamente informados sobre a importância da saúde
bucal para o seu rendimento.

A manutenção de dentes e gengivas em bom estado é essencial
para a saúde de todo o organismo. Essa manutenção consiste em:
- visita periódica ao dentista (a cada 6 a 9 meses) para revisão e
profilaxia;

- radiografias para diagnosticar caries, dentes impactados e outros
problemas;

-substituição de restaurações precárias;

-tratamento de caries e outras afecções;

- escovação diária com pasta de dentes adequada e uso de fio/fita dental;

- - instalação de próteses para substituir dentes ausentes, para melhorar
mastigação e estética.



Problemas bucais

Os problemas bucais se apresentam de diversas
formas, porem a mais comum é a carie, que aparece
quando deixamos que a placa bacteriana atue sobre
os dentes. Na presença de açúcares da comida, as
bactérias produzem ácidos que roubam o cálcio dos
dentes.

O resultado são as caries, que devem ser tratadas
assim que detectadas. Se deixamos que a carie
progrida, a destruição pode alcançar o nervo do
dente e inflamá-lo e infectá-lo. As infecções
dentarias são muito dolorosas e podem causar
inchaço, febre e pus na boca.

Também as gengivas podem adoecer. As mesmas
bactérias causadoras de caries podem transformar
as substâncias minerais da saliva em tártaro, uma
matéria dura que se adere aos dentes. O tártaro
irrita as gengivas e pode produzir inflamações e
sangramentos. Alem disso, as bactérias produzem
toxinas que atacam o osso aonde os dentes se
apoiam. Como consequência, os dentes se afrouxam
e podem chegar a cair.



Como os problemas bucais afetam o desempenho
esportivo?

Ha uma grave situação, perfeitamente evitável, que
se produz quando um atleta não pode nem treinar
nem competir por causa de um abscesso ou dor de
dente. Mesmo que não tenha que se ausentar da
competição, as moléstias próprias das afecções
bucais e o nervosismo ante um imprevisto afetarão
com toda certeza seu nível de rendimento.

Os atletas também perdem valiosos dias de
treinamento ou de competição quando sofrem uma
lesão dentaria. Os problemas dentários, entre eles a
carie, aumentam a probabilidade de fratura de
dentes se estes receberem um golpe.
Muitas destas lesões deixam os nervos descobertos,
o que produz injúrias intensas.

Segundo estudos recentes, com uma boca saudável
o corpo funciona melhor e com mais eficácia. Ao
realizar uma correta mastigação e digestão da
comida, assim como uma adequada fixação dos
músculos do pescoço e tórax, a saúde bucal pode
ajudar o atleta a dar o melhor de si mesmo.



Protetores bucais

Em muitos esportes, as colisões em grande velocidade com
uma bola, um bastão ou um atleta oponente são parte
inevitável de um jogo. Por acidente, alguns destes choques
tem como resultado feridas na boca e dentes frouxos,
fraturados ou perdidos.

Tal como já foi comprovado, os protetores bucais são
eficazes para reduzir ou eliminar estas lesões dolorosas e
onerosas. Um bom protetor, fabricado e ajustado por um
dentista, oferece ao atleta a melhor combinação possível
de comodidade e segurança. Com as técnicas atuais de
laminação a pressão é possível fabricar protetores que se
adaptam a boca, não produzem náuseas e não dificultam a
respiração nem a fala. Os melhores protetores são os
fabricados sob medida por um cirurgião-dentista.

Na opinião de muitos profissionais, estes dispositivos não
só servem para a proteção dos dentes, mas também
reduzem a incidência e a gravidade das concussões
cerebrais. Ao absorver parte do impacto de um golpe
acima da mandíbula o protetor bucal pode reduzir sua
forca destrutiva, causadora da concussão. Em se tratando
de lesões graves que podem obrigar o atleta a se retirar
prematuramente da competição, é importante fazer todo o
possível para evitá-las.



Algo mais?

Atualmente estão sendo investigadas muitas outras
áreas de encontro entre odontologia e esporte. Por
exemplo, um estudo recente demonstrou que os
esportistas com dentes siso impactados correm um
risco 4 vezes maior de sofrer fratura de mandíbula
durante as competições.

Outros estudos revelaram que os nadadores que
passam muito tempo em água com cloro de piscinas
podem estar lesionando o esmalte dos dentes. é
possível que muitas das bebidas açucaradas
esportivas também sejam prejudiciais para o esmalte
dentário. Por outro lado, tem-se estudado o uso de
dispositivos bucais para estabilizar as articulações da
mandíbula, com o objetivo de melhorar as interações
entre os músculos da parte superior do corpo e obter
assim uma melhora do rendimento esportivo.

Os pesquisadores tem advertido os efeitos nocivos
do habito de mascar tabaco, que esta bastante
difundido entre os desportistas e que pode causar
câncer de boca. é conveniente que aqueles que
possuem esse costume substituam o tabaco por
alguma alternativa sem tabaco atualmente
disponíveis, ou por chiclete sem açúcar.



Onde posso encontrar ajuda?

Comece a se preocupar hoje mesmo com sua saúde bucal!
não esqueça de utilizar a escova e o fio dental e tente
eliminar de sua dieta alimentos açucarados, causadores de
caries. Marque uma hora com seu dentista para uma
revisão e profilaxia. Considere a possibilidade de que um
dentista ou uma organização odontológica te patrocinem
durante um treinamento pelo custo de seu atendimento
dentário.

Encontre alguém que possa lhe fazer um protetor bucal. E
lembre-se que é muito mais barato tratar problemas bucais
quando estes ainda são incipientes.

O COI esta trabalhando com muitos comitês olímpicos
nacionais e com comitês organizadores de Jogos Olímpicos
para que a atenção odontológica esteja a alcance de todos.
Nos futuros jogos olímpicos existirão mais serviços
odontológicos e já se esta elaborando um programa para
oferece revisões e tratamentos aos atletas que não podem
consegui-los de outra maneira.

Cuide de seus dentes e eles cuidarão de ti!

Para mais informações, entre em contato com o grupo de
trabalho sobre odontologia da comissão medica do COI, ou
busque na internet a seção dedicada aos atletas olímpicos
no site: www.sportsdentistry.com
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