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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho foi demonstrar através de uma revisão de literatura 

a importância da atuação da Odontologia do Trabalho no Esporte nas diversas 

modalidades esportivas. Para esse trabalho foi realizada uma pesquisa em banco de 

dados como pubmed, medcenter, google, bireme, onde 47 artigos foram 

encontrados, 26 artigos foram selecionados. Os artigos incluídos foram publicados  

entre 1984 a 2008 e os idiomas eram em inglês, e português. A Odontologia do 

Trabalho no Esporte é um ramo da odontologia, especializado no tratamento e 

prevenção dos traumas e doenças orais provenientes da pratica esportiva. Ela visa 

oferecer cirurgiões dentistas com visão esportiva, a fim de melhorar o rendimento 

dos atletas. O dentista do esporte deve detectar todos os problemas do atleta, como 

por exemplo, respiração bucal, mau posicionamento das arcadas dentárias, além de 

saber administrar corretamente medicamentos livres de substâncias que podem 

acusar doping positivo, deve ainda, realizar pronto atendimento nos locais da prática 

esportiva, fazendo diagnósticos diferenciais e determinando o futuro tratamento ou 

prognóstico dos traumas e explicar a importância do uso dos protetores bucais na 

prevenção de traumatismos dentários. Antigamente a formação de um atleta se 

baseava no talento, preparação física e psicológica. Atletas e esportistas não podem 

ser tratados da maneira convencional, por isso é importante à relação interdisciplinar 

incluindo a odontologia desportiva. O papel do dentista em uma equipe esportiva é 

garantir a saúde bucal ao esportista, através da prevenção e detecção de fatores 

prejudiciais. Os repositores hidroeletrolíticos causam problemas erosivos sobre 

esmalte dentário e o dentista deve ficar atento para identificar esse problema 

precocemente. O uso do protetor bucal adequado é essencial para prevenir grandes 

traumas que ocorrem durante a prática de esportes de contato 

 

 
Descritores: prevenção de acidentes, saúde bucal, odontologia, traumatismos em 
atletas.   
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1 - INTRODUÇÃO 

 
 

A odontologia desportiva é um ramo da odontologia, ainda pouco explorado, 

especializado no tratamento e na prevenção dos traumas e doenças orais oriundos 

da pratica esportiva. O dentista do esporte deve detectar todos os problemas do 



atleta, como respiração bucal, mau posicionamento das arcadas, além de saber 

administrar corretamente medicamentos livres de substâncias que podem acusar 

doping positivo, presente em muitos analgésicos e anestésicos. Deve ainda realizar 

pronto atendimento nos locais da pratica esportiva, fazendo diagnósticos diferenciais 

e determinando o futuro tratamento ou prognóstico dos traumas. O uso dos 

protetores bucais além de ser uma necessidade na prevenção de traumatismos 

dentários, influencia também os jogadores psicologicamente, trazendo-lhes 

segurança e impulsividade (FERREIRA, 1998). 

 
A Odontologia Desportiva ainda engatinha no Brasil. A primeira comissão 

destes dentistas foi criada oficialmente somente no ano de 2004. Até então, existiam 

poucos profissionais com visão esportiva no país, embora até na Copa de 1958, os 

jogadores da Seleção tenham feito exames odontológicos antes da competição 

(CAMPOS, 2004). 

 
O estado dos dentes constitui um dos aspetos mais visíveis da saúde da 

pessoa, existindo uma relação direta com a atuação esportiva. Quem pratica 

esportes deve ter condições físicas adequadas para competir sem riscos de traumas 

ou diminuição do rendimento físico. Uma simples dor de dente por mais sutil que 

seja, pode fazer a diferença em um importante jogo de futebol ou uma prova 

decisiva de atletismo ou natação, por exemplo. Isso porque a saúde da boca envolve 

mecanismos que abrangem varias funções do corpo, como respiração e circulação 

(RODRIGUES, 2005). 

 
As práticas esportivas estão cada vez mais envolvidas no cotidiano das 

pessoas, sendo que os resultados obtidos são, muitas vezes, definidos por 

pequenas variáveis. Entre essas, esta a saúde bucal, pois a odontologia é a ciência 



que promove a manutenção de todo sistema estomatognático e os esportistas 

exigem muito do seu físico, devendo, portanto, dar atenção a essa área da saúde. 

 Tal situação está começando a desenvolver uma nova área do conhecimento com 

grandes chances de crescimento e expansão, a odontologia desportiva. Nessa área 

atuam profissionais da odontologia ligados à educação física que se propõe a 

oferecer aos atletas, profissionais ou não, cirurgiões dentistas com uma visão 

esportiva a fim de melhorar os seus rendimentos através da manutenção da saúde 

oral, prevenindo e/ou tratando possíveis lesões decorrentes das atividades 

esportivas (LEMOS, 2007). 

 
O objetivo deste trabalho é demonstrar através de uma revisão de literatura, a 

importância que o acompanhamento de um dentista do trabalho exerce frente às 

diversas modalidades esportivas. 

  

 

 

 

 

  

2 – MATERIAL E MÈTODOS 

 
 

Para responder aos questionamentos deste trabalho de revisão da literatura 

foi realizada uma pesquisa em banco de dados como pubmed, medcenter, google, 

bireme, com as seguintes palavras-chave: prevenção, saúde da boca, odontologia 

do esporte onde 47 artigos foram encontrados. Excluídos os de baixo interesse ou 

baixa qualidade, 26 artigos foram selecionados. Os artigos incluídos foram 



publicados no período entre 1984 a 2008 e os idiomas das publicações eram em 

inglês, e português.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 - REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
3.1 - ODONTOLOGIA DESPORTIVA E O PAPEL DO CIRURGIÃO 
DENTISTA 
 
 

Segundo Dreyer (1984), o cirurgião dentista especialista em odontologia 

desportiva tem responsabilidade de fornecer aos treinadores e técnicos, informações 

sobre o procedimento de emergência em casos de traumatismos orofaciais e, 



principalmente conscientizá-los sobre a prevenção destes acidentes através da 

orientação quanto ao uso de acessórios de segurança ideais para cada esporte.  

 
Para Konis (1995) a odontologia desportiva é o tratamento e, principalmente, 

a prevenção de traumatismos orofaciais, doenças orais relacionadas e suas 

manifestações, envolvendo desde o primeiro atendimento no local do acidente, 

assim como o tratamento dentário e suas conseqüências.  

Nesta especialidade existe a necessidade de diagnóstico diferencial de 

ferimentos não dentários relacionados e normas gerais de 

encaminhamento para o médico apropriado, ou seja, se um paciente tiver 

um dente quebrado ou avulsionado, o dentista deve verificar o estado 

sistêmico total do paciente, a possibilidade de haver ferimento na cabeça 

ou contusão e encaminhar ao médico apropriado antes do tratamento 

dentário (KONIS, 1995). 

 
De acordo com Ferreira (1998), a odontologia desportiva é um ramo da 

odontologia, ainda pouco explorado, especializado no tratamento e na prevenção 

dos traumas e doenças orais oriundos da pratica esportiva. O dentista do esporte 

deve detectar todos os problemas do atleta, como respiração bucal, mau 

posicionamento das arcadas, além de saber administrar corretamente 

medicamentos livres de substâncias que podem acusar doping positivo, presente em 

muitos analgésicos e anestésicos.  

“Deve ainda realizar pronto atendimento nos locais da pratica esportiva, 

fazendo diagnósticos diferenciais e determinando o futuro tratamento ou 

prognóstico dos traumas. O uso dos protetores bucais além de ser uma 

necessidade na prevenção de traumatismos dentários, influencia também 

os jogadores psicologicamente, trazendo-lhes segurança e 

impulsividade” (FERREIRA, 1998). 

 
Araújo (1999) afirmou que compete ao dentista educar a população quanto 

aos aspectos preventivos, baseado na experiência e na capacidade de observação 



do paciente, informando-o sobre as suas condições clínicas predisponentes aos 

traumatismos, além da responsabilidade de tornar pública e executar a legislação 

designada a prevenir ou minimizar injurias bucais.  

As medidas preventivas a serem adotadas pelos dentistas são as 

seguintes: Uso de protetores bucais e capacetes; Tratamento de 

maloclusões classe II – 1 de Angle; Encaminhamento médico aos 

pacientes respiradores bucais; Planejamento adequado de restaurações 

em dentes fragilizados; Orientações aos pais quanto à situação dentária 

e risco de fratura (ARAUJO 1999). 

 
Oliveira (2000) identificou a necessidade da odontologia desportiva e iniciou 

um trabalho de divulgação e pesquisa que culminou com a criação do Departamento 

de Odontologia Desportiva, cuja finalidade é coordenar atividades voltadas para esta 

área. Ele informou os objetivos da odontologia desportiva: estabelecer a saúde da 

boca; educação nas escolas e comunidades; tratamento de fatores predisponentes; 

legislação específica para uso de equipamentos durante pratica do esporte; busca 

de espaço para dentistas nas equipes esportivas. 

 

Segundo Andreasen et al. (2001) com o aumento da competitividade e com a 

participação mais difundida na população em geral, há uma tendência natural do 

crescimento das lesões relacionadas com a prática desportiva. As lesões 

traumáticas nos esportes atingem um alto índice, variando de acordo com o esporte 

praticado. 

Para Moura (2001) a Odontologia Desportiva não é uma especialidade 

odontológica ligada à Educação Física, mas sim uma área de atuação da própria 

Odontologia. Ela visa oferecer cirurgiões-dentistas com visão esportiva, a fim de 

melhorar o rendimento dos atletas, promovendo a saúde bucal e prevenindo 

possíveis lesões decorrentes de atividades esportivas.  



Embora a Odontologia Desportiva no Brasil seja ainda muito jovem, já foi 

criada a Associação Brasileira de Odontologia Desportiva (Abrodesp), 

que além de dentistas, é composta por médicos, fonoaudiólogos, 

nutricionistas e psicólogos. Além disto, no Conselho Regional de 

Odontologia de São Paulo existe uma Comissão de Odontologia 

Desportiva, e, no Ginásio do Ibirapuera, foi formado o 1º Centro de 

Odontologia Desportiva do Brasil. O atleta, por exigir mais do seu físico 

em relação às demais pessoas, necessita estar sempre atento à sua 

saúde, e a saúde bucal não pode ficar fora deste contexto. Constatou-se 

que o rendimento de um atleta pode ser reduzido se ele tiver algum 

distúrbio na sua saúde bucal. E ainda, por outro lado, seu rendimento 

está intimamente relacionado com a vitória ou a derrota. Deste modo, 

visando uma melhoria no desempenho do atleta, faz-se necessário um 

exame odontológico minucioso, a fim de promover o tratamento de 

eventuais doenças ou mesmo atuar de forma preventiva (anexo I) 

(MOURA, 2001).    

Em um artigo sobre a odontologia exercida nos clubes de futebol do Brasil, no 

ano de 2002, Lima (2002 a) comentou que vários casos relatados pela imprensa 

esportiva nacional e internacional apontam para a queda de produção de rendimento 

e de performance, quando a saúde do jogador é afetada. No entanto, quando se 

trata de manifestações bucais, muitas vezes passam despercebidas e por isso 

evoluem para casos críticos. Em outro estudo realizado, Lima (2002 b) relatou que a 

maioria dos clubes não possui consultório odontológico. Isto mostra que os padrões 

de saúde oral apresentados por atletas apontam à falta de importância dada aos 

cuidados com saúde bucal dos mesmos. Os departamentos médicos dão 

preferência aos exames de sangue do que ao odontológico. 

 
Rodrigues (2003) revisou a literatura e relatou que: 

 No Brasil são raros os estudos epidemiológicos sobre traumatismos buco-

dentários na pratica esportiva, fazendo-se necessário um levantamento das 

condições de saúde bucal dos atletas. 



 É importante que os jovens envolvidos em exercícios físicos e esportes de 

contato disponham de proteção mais adequada. 

 Os tipos de traumatismos bucais mais freqüentes durante a pratica esportiva 

são as fraturas coronárias e os deslocamentos dentários. 

 O uso de protetores bucais, preferencialmente os confeccionados sob medida 

reduzem consideravelmente a prevalência de lesões buco-dentárias. 

 Poucos desportistas possuem informação sobre prevenção dos acidentes 

envolvendo a dentição. 

 Os cirurgiões dentistas precisam promover campanhas de conscientização 

junto a dirigentes, treinadores e atletas, sobre a prevenção dos traumatismos 

orofaciais durante as suas atividades esportivas. 

 Os cirurgiões dentistas por sua vez, devem possuir conhecimento suficiente 

para orientar os atletas sobre o tipo de proteção mais eficaz e adequada para 

cada esporte. 

 Os clubes, associações esportivas e academias deveriam possuir dentistas 

em seus quadros de profissionais para promover a saúde bucal dos seus 

atletas, implantar programas contra traumatismos dentários e tratar os casos 

de urgência odontológica. 

A Odontologia Desportiva de acordo com Campos (2004) ainda engatinha no 

Brasil. A primeira comissão destes dentistas foi criada oficialmente somente no ano 

de 2004. Até então, existiam poucos profissionais com visão esportiva no país, 

embora até na Copa de 1958, os jogadores da Seleção tenham feito exames 

odontológicos antes da competição. A grande diferença da odontologia desportiva 

para a convencional é que o profissional especialista em esporte conhece a cabeça 

do atleta.  



Muitas pessoas apresentam dores nas costas e o médico trata como 

problema muscular, sendo que a causa é odontológica. Neste caso, a 

pessoa não melhora e ele e o médico não entendem o porquê da não 

recuperação. Quando uma pessoa tem algum problema na boca ela leva 

até duas vezes mais tempo para se recuperar, pois o sistema de defesa 

do organismo ficará dividido entre a lesão da boca e a física. Geralmente 

os atletas, profissionais e amadores, são tratados de forma convencional, 

o que é um grande erro, porque o tratamento de um esportista, sobretudo 

daquele que compete, deve ser diferente de uma pessoa comum. Como 

os desportistas sofrem muitos impactos durante a prática esportiva, uma 

restauração metálica pode acabar fraturando algum dente. Por isso é 

necessário o uso de resina, que por ser mais frágil, jamais causará este 

problema (CAMPOS, 2004).  

Souza (2004) relatou que o primeiro trabalho do dentista desportivo é 

conscientizar o atleta da importância de sua boca estar em condição de saúde para 

que seu organismo não sofra interferências de problemas bucais, causando um 

menor rendimento físico. É muito importante que o atleta passe por uma avaliação 

feita por um profissional com visão esportiva, pois se for detectado algum problema 

o tratamento deverá ser executado dentro se sua realidade.  

Detalhes como escolher o momento ideal para o inicio e termino dos 

procedimentos, respeitando o seu calendário de competições, e o 

cuidado no uso de medicamentos que possam trazer alterações no 

exame antidoping e podem ser esquecidos por profissionais na 

familiarizados com a odontologia desportiva (SOUZA, 2004). 

 
    Segundo Casadio (2005) a promoção e manutenção de saúde bucal e 

sistêmica são os objetivos principais da odontologia desportiva, atuando nas 

diversas especialidades odontológicas para atingir tal fim. E faze-lo pode se tornar 

mais complexo do que no individuo sedentário, devido a hábitos alimentares 

diferenciados, com alto consumo de carboidratos em curtos espaços de tempo; 

alteração do fluxo salivar e pH da saliva; alterações fisiológicas e imunológicas 

devido ao treinamento; uso de suplementos alimentares e repositores 



hidroeletrolíticos durante as sessões de treinos, a maioria contendo carboidrato com 

ação cariogenica.  

A odontologia desportiva deve cuidar dos exames periódicos bucais dos 

atletas, através de radiografias panorâmicas ou radiodonticas, exames 

clínicos, exames de fluxo salivar, exames de contagens de Lactobacillus 

e de Streptococcus mutans, e do acompanhamento de mapa de dieta. 

Deve haver prescrições e aplicações de fluor periodicamente no 

consultório, avaliação da necessidade do uso de colutórios, orientações 

de higienizaçao, prescrições de dentifrícios, fio e fita dental. Além de 

avaliações periodontais, endodonticas e oclusais. Um programa com 

base na promoção da saúde bucal deveria ser aplicado aos grupos de 

atletas, a fim de dar mais segurança ao acompanhamento se sua própria 

saúde bucal (CASADIO, 2005).  

 

Sequeira (2005) defende que as funções do Dentista do Trabalho na 

Odontologia Desportiva incluem o diagnóstico em saúde oral (exame clínico, 

anamnese, exames complementares) na busca de focos de infecções bucais 

(dentárias ou periodontais - que podem vir a diminuir a resistência do atleta); 

desordens musculares; diagnóstico de lesões bucais; identificar maloclusões; 

hábitos viciosos; promover a melhoria estética e auto-estima; atendimento 

emergencial, na busca de realizar intervenções imediatas a problemas de origem 

traumática; atendimento preventivo, na busca de prevenir acidentes, desordens ou 

problemas bucais; educação de técnicas adequadas de escovação; indicação de 

controle do consumo de alimentos cariogênicos; aplicação de fluorterapia e outros 

métodos preventivos e promover o estímulo para a realização do auto-exame na 

busca pela prevenção do câncer bucal.  

Para Lemos (2007) a odontologia desportiva é uma temática recente e ainda 

pouco conhecida e divulgada, não sendo uma especialidade reconhecida pelo (CFO) 

Conselho Federal de Odontologia, além de não ser uma matéria oferecida na 



graduação, existindo apenas aulas e palestras extracurriculares.  A grande diferença 

da odontologia desportiva para a convencional é que o profissional especialista em 

esporte conhece a cabeça do atleta. No caso específico da dor de dente, além de 

ela tirar a concentração de competidores, pode fazer com que eles respirem por 

mais tempo pela boca, o que pode agravar ainda mais o problema. 

Além de São Paulo, local onde a Odontologia Desportiva é bastante 

freqüente, também são encontrados bons exemplos de sua aplicação em outras 

partes do Brasil. Em Minas Gerais, por exemplo, os dois principais clubes de futebol 

da capital – Cruzeiro e Atlético Mineiro – apresentam cirurgiões-dentistas em sua 

equipe médica há bastante tempo (anexo II).  Eles são responsáveis pelo 

atendimento de todos os atletas, da equipe profissional e inclusive das categorias de 

base, visando uma formação de esportistas mais saudáveis (Portal Open on line, 

2007). 

Por outro lado, o Minas Tênis Clube, único centro esportivo de Belo 

Horizonte voltado para outro esporte que não seja o futebol, apesar de 

possuir um Departamento de Medicina Esportiva muito bem estruturado, 

ainda não conta com um profissional de Odontologia entre sua 

equipe. Muitos clubes não conseguem enxergar que um trabalho 

preventivo pode trazer benefícios tanto para o atleta quanto para o 

próprio clube. Além de melhorar o desempenho dos atletas em 

competições, o trabalho preventivo apresenta um custo muito menor. Um 

clube gasta com tratamento bucal para seus atletas uma quantia 

quinhentas vezes maior do que a que gastaria com medidas preventivas 

(PORTAL OPEN ON LINE, 2007). 

 

Frente a um acidente esportivo envolvendo as estruturas bucais, deve se 

procurar aconselhamento e atendimento imediato com cirurgião dentista que 

pratique odontologia desportiva. Porem frequentemente a saúde bucal é 

negligenciada por atletas por não se darem conta da relação existente entre boca 

saudável e corpo saudável (CORREA, 2008). 



 
De acordo com Barberini (2008) o odontólogo do trabalho que trabalha com 

odontologia desportiva possui algumas responsabilidades: fazer avaliações de 

saúde bucal dos atletas, pré-contratual e pré-participação; atendimento inicial no 

local dos eventos; tratamento inicial dos acidentes orofaciais; saber os protocolos de 

atendimento médico apropriado antes do tratamento dentário; acompanhar 

treinamentos e jogos; administrar corretamente substâncias e medicamentos, 

descartando os que podem causar “doping” positivo ao atleta; trabalhos em equipe 

multidisciplinar; promover campanhas de prevenção e saúde bucal para os atletas e, 

fornecer aos treinadores, técnicos e dirigentes informações sobre: procedimentos de 

urgência, uso de acessórios de proteção adequados para cada modalidades 

esportiva. 

O Protocolo de Atendimento com Avaliação para diagnóstico, prevenção 

e tratamento de doenças e lesões do esporte deve envolver: Síndrome 

do respirador bucal; Problemas ortodônticos – má oclusão; 

Periodontopatias – foco de infecção (bacteremia transitória); Má higiene 

oral; DTM; Cáries interproximais e oclusais; Anomalias radiculares; 

Dentes inclusos e sua posição intra-óssea; Reabsorções alveolares; 

Bolsas periodontais; Raízes residuais e corpos estranhos (BARBERINI, 

2008). 

 
 

3.2 - LEGISLAÇÃO 
 
 

A Legislação Brasileira, através da Lei 8.213/90, define os acidentes e 

doenças de trabalho.  Já a Lei 8/03, prevê a reparação de danos ocorridos nos 

acidentes de trabalho.  O projeto lei 5391/05, ainda em andamento, obriga a 

presença de cirurgiões dentistas especialistas em competições. 

 
3.2.1 Lei 8.213/1991 

Art.19,  



“Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço 

da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos, 

provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte 

do segurado ou a perda ou redução permanente ou temporária da 

capacidade para o trabalho”. 

Doença profissional típica – “Produzida ou desencadeada pelo exercício 

peculiar a determinada atividade e constante da relação.”- Tecnopatia 

 

Doença ou mesopatia do trabalho –”Adquirida em função de condições 

especiais em que o trabalho é desenvolvido”  

 
3.2.2 Lei nº8/2003 

Estabelece um regime específico de reparação dos danos emergentes de 

acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais. 

 
3.2.3 Projeto de lei 5391/2005 

Obriga a presença de um cirurgião-dentista especializado em Odontologia 

Esportiva em competições.  

 Art. 1.º 

É garantido aos atletas, profissionais ou não, além da seguridade à sua 

integridade física, mental e sensorial, cuidados especiais com a sua 

saúde bucal. 

 

 Art. 3.º  

As entidades esportivas são responsáveis pela educação, prevenção e 

cuidados iniciais frente aos traumatismos dentários em seus atletas, 

qualquer que seja o vínculo. 

Parágrafo único: O cumprimento do disposto no caput deverá se dar 

através de profissionais especializados em odontologia esportiva. 

 

 Art. 5.º  

É obrigatória a presença de um profissional em odontologia esportiva nas 

competições, oficiais ou não, a fim de minimizar os efeitos de eventuais 

acidentes ou traumatismos dentários que nelas ocorram. 

 



 

 Art. 6.º  

As entidades esportivas que descumprirem as orientações contidas nesta 

lei serão responsabilizadas por eventuais danos à saúde física, mental ou 

sensorial do acidentado ou traumatizado dentário em razão de prática 

esportiva realizada sob sua organização ou supervisão. 

 

3.3 – PROBLEMAS BUCAIS QUE AFETAM OS ATLETAS 

Epstein (1962) afirmou que as lesões causadas por pancadas nos dentes e 

tecidos de proteção e sustentação, levam a injurias que podem resultar desde o 

abalo dentário ate a perda do elemento associada à fratura dos tecidos de 

sustentação e dilacerações do tecido de proteção, alem da freqüente mortificação 

pulpar. 

 
Andreasen et al. (1984) publicaram que o numero de casos de traumatismo em 

dentes anteriores, sendo que as lesões mais comuns em traumatismos dentários 

são as fraturas coronárias de esmalte e dentina, avulsões e fraturas coronárias com 

exposição pulpar, atingindo principalmente os incisivos centrais superiores. 

 
 Segundo Chelotti et al. (1988), pacientes portadores de classe II – divisão 1 

de Angle (overjet acentuado e sem vedamento labial), possuem proteção insuficiente 

dos lábios, sendo esta característica um fator predisponente para traumatismos 

dentários. 

 

Pavarini et al. (1993) escreveram que a prevalência de traumatismos bucais no 

Brasil tem aumentado significativamente. Embora não existam dados nacionais 



sobre o assunto, o Cirurgião dentista não pode negar, pela freqüência de pacientes 

com traumatismos bucais de tecidos moles e duros que procuram assistência 

odontológica. 

É importante para o dentista conhecer um pouco mais sobre as patologias 

hiperbáricas relacionadas ao dente, devido ao fato do crescente numero de 

mergulhadores submarinos, com a finalidade de evitar o barotrauma (comum em 

esportes como pesca submarina), já que a cada 10 metros de profundidade a 

pressão aumenta uma atmosfera (RODRIGUES, 2000). 

De acordo com Moura (2001) as alterações bucais que podem levar à 

redução do desempenho do atleta, são: má oclusão (engrenagem entre os dentes), 

respiração bucal, perdas dentárias, desordens na ATM (articulação têmporo-

mandibular), problemas nos canais, alterações gengivais/periodontais, cárie 

dentária, raízes residuais, etc.  

Podem levar também ao aumento do risco de lesões e dificuldade para 

recuperação de lesões, como as musculares, bem como diminuição da 

capacidade aeróbica, não aproveitamento do alimento ingerido 

(comprometimento da mastigação e conseqüente digestão), alterações 

na postura e na visão, dores de cabeça, zumbidos, estafa e fadiga 

precoce (MOURA, 2001). 

 

Os principais problemas bucais que podem afetar os atletas são: Oclusão 

(encaixe dos dentes), respiração bucal, infecções bucais (canais não tratados, 

problemas de gengiva e raízes residuais), ausência dental (provoca dificuldades de 

mastigação e digestão), se houver ausência de dentes em apenas um lado a pessoa 

vai aumentar o trabalho do outro, causando problemas de ATM - articulação 

têmporo-mandibular (CAMPOS, 2004).  



E tais problemas podem provocar perda de desempenho e, 

consequentemente, do rendimento. Uma simples lesão na gengiva pode 

causar uma perda de 10% do condicionamento físico, e respiração bucal 

provoca perda de até 21% de rendimento (CAMPOS, 2004). 

Scapini (2004) publicou que para um atleta profissional, a saúde bucal poderá 

assumir contornos decisivos no seu condicionamento, rendimento e recuperação. 

Contudo, a debilitação física provocada pelas doenças orais manifesta-se também 

nos atletas amadores.  

As conseqüências das doenças bucais em atletas são: Perda de 

desempenho e, consequentemente do rendimento; mais predisposição 

para contrais lesões físicas; dificuldade agravada para recuperação das 

lesões físicas; diminuição da capacidade aeróbica; estafa e fadiga 

precoce; sub-aproveitamento dos alimentos ingeridos; queda da auto 

estima (SCAPINI, 2004). 

 

Uma infecção na boca pode provocar muito mais do que dor na vida de um 

atleta. De acordo com Rodrigues (2005), ela pode ser responsável por problemas 

que acabem com sua carreira, como falta de fôlego e distensões. As más condições 

de higiene bucal têm repercussões sistêmicas. 

Segundo Casadio (2005) uma infecção dentaria pode matar e acometer vários 

órgãos de importância vital. Desde Billing, em 1982, com a teoria da infecção focal, 

época em que houve muitas extrações dentárias de forma indiscriminada ate nos 

dias atuais, o assunto ainda é muito discutido. Campanha do Conselho Regional de 

Odontologia do Estado de São Paulo sob o slogan “O dente pode matar” alerta a 

população sobre a gravidade das doenças relacionadas com dentes e gengivas, que 

podem ocasionar dentre outros problemas, a endocardite bacteriana, geralmente 

provocada pelo Streptococcus viridans (Streptococcus mutans e Streptococcus 

sanguis), muito comuns na cavidade oral.  



Segundo a sociedade Européia de Cardiologia, atletas de competição 

são três vezes mais sujeitos a problemas cardíacos decorrentes de 

arritmias do que as demais pessoas comuns.  Diante deste fato há de se 

valorizar ainda mais os cuidados com a saúde bucal, controle bacteriano 

da boca através de correta higienizaçao e atuação do cirurgião dentista 

com visão desportiva. Atletas sujeitos as competições também 

apresentam alterações imunológicas múltiplas. Situação agravada pela 

xerostomia pos treinamento. “O comprometimento da saúde bucal esta 

associada à endocardite bacteriana infecciosa sendo que 40% dos casos 

têm origem bucal.” (cardiologista Max Grinberg, diretor do serviço de 

clinica do INCOR, da Universidade de São Paulo, atesta a relação saúde 

bucal versus doenças cardíacas) (CASADIO, 2005). 

 

 De acordo com Sequeira (2005) uma simples dor de dente, por menor que 

seja, pode fazer a diferença em uma prova decisiva. A saúde da boca interage com 

outros mecanismos que exercem funções vitais para o corpo, como respiração, por 

exemplo. Traumas esportivos mais comuns são: fraturas de coroas em vários níveis, 

com ou sem comprometimento pulpar, lesões de tecidos moles e de tecidos de 

sustentação como concussão, sub-luxação extrusiva, luxação lateral, luxação 

intrusiva e avulsão. Os esportes radicais (mountain bike, moto-cross, hockey inline, 

patins inline, skate, etc), artes marciais (judô, jiu-jitsu, katatê), lutas (greco-romana, 

sumô) e esportes de quadra (voleibol, handebol, futebol de salão, etc), são os que 

mais expõe os atletas a fraturas dentais. Nestes esportes o risco de sofrer contusões 

orofaciais durante a carreira variam de 33% a 56%, pois são esportes de contato e 

de grande competitividade.  

 

O rendimento de um atleta pode diminuir por vários motivos, dentre eles 

(SEQUEIRA, 2005): 

http://www.saudeemmovimento.com.br/reportagem/noticia_exibe.asp?cod_noticia=1735


1 - Má oclusão - o que gera problemas de mastigação, podendo prejudicar a 

absorção dos nutrientes, assim como pode provocar desequilíbrios musculares e 

problemas na articulação têmporo-mandibular. 

 
2 - Dor e desconforto - que são suficientes para prejudicar o desempenho e a 

concentração. Uma simples dor de dente pode fazer a diferença em um prova 

decisiva.  

 
3 - Foco infeccioso na boca - o que representa o comprometimento da saúde dos 

dentes (um canal aberto significa 17% de queda no condicionamento) e/ou no 

periodonto (gengiva e tecidos de sustentação) e de outros órgãos do corpo, 

espalhando-se através da corrente sanguínea, provocando risco para o coração, 

lesões nas articulações e dificuldade de recuperação em lesões musculares.  

 
4 - Respiração bucal - o que representa um atleta que pode ter um rendimento físico 

21% menor se comparado com um que respira pelo nariz. 

 
5 - Hábitos viciosos (roer unhas, ranger dentes) - abrasão e desequilíbrio. 

 
 A NYSSF - National Youth Sports Safety Foundation (2005) relata que cerca 

de 5 milhões de dentes são perdidos por ano em atividades esportivas. 

 
 Para Dias (2005) em todas as modalidades desportivas o atleta procura 

sempre sua superação. Seu organismo deve estar em perfeita sintonia. Com uma 

saúde bucal adequada o organismo do atleta funcionara melhor e com mais eficácia, 

pois as condições bucais têm repercussões sistêmicas. Existem fatores que 

influenciam no tratamento dos atletas: 



 Terceiros molares impactados: A impactação dos terceiros molares inferiores 

faz com que a mandíbula seja mais susceptível a traumas e fraturas na região 

de ângulo, podendo ocasionar o afastamento do atleta em até 4 meses. A 

regeneração óssea após a extração desses dentes não será satisfatória se 

não houver total interrupção das atividades físicas, pois o risco de fratura 

neste período será maior ou igual. 

 

 Bacteremias decorrentes de procedimentos odontológicos: As aspirações de 

secreções purulentas que são resultados de bactérias e células em 

decomposição, juntamente com o ritmo ofegante do atleta, facilitam a 

penetração desses elementos na corrente sangüínea e pulmões, resultando 

em bacteremia e redução da capacidade respiratória por inflamação dos 

tecidos pulmonares. A doença periodontal está diretamente associada a esse 

risco. 

 

 Traumas e fraturas da face: As fraturas da maxila podem constituir casos 

graves, porque podem comprometer todo o conjunto de ossos que compõem 

o esqueleto facial. Os ossos nasais, complexo zigomático são muito 

susceptíveis a fratura. A mandíbula por estar localizada em uma região mais 

proeminente, sofre o risco de fratura na região condiliana, processo 

coronoide, ramo ascendente, sínfise e parasínfise. 

A presença de um Cirurgião dentista nos jogos e treinos é fundamental, 

podendo haver necessidade de intervenções imediatas a quaisquer 

problemas bucais como: fraturas de ossos da face, luxação mandibular, 

fraturas dentarias, inclusive problemas estéticos (DIAS, 2005). 

 
Tolentino (2006) relata que a lesão traumática dental representa uma 

transmissão aguda de energia ao dente e ás estruturas de suporte o que resulta em 



fratura e ou deslocamento do dente e ou rompimento ou esmagamento dos tecidos 

de suporte. Tem como etiologia as quedas, acidentes automobilísticos e ciclísticos, 

acidentes esportivos, agressões físicas dentre outros. 

 
 Quando se fala sobre problemas respiratórios, Pereira et al. (2006) sugerem 

práticas de lazer e atividades físicas como caminhadas, hidroginástica e prática de 

esportes (que não exijam muito esforço físico) como forma de controlar e acabar 

com o bruxismo, por exemplo.  

 
Segundo Lemos (2007) os traumas ocasionados na prática esportiva 

representam uma parcela importante, de 14 a 39%, entre as etiologias do 

traumatismo dentário. Outro fator odontológico que pode afetar os esportistas são as 

perdas dentais, nas quais, as causas que as determinam são variadas; entre elas, a 

prática esportiva e recreacional, como bicicleta, patins, esportes aquáticos, esportes 

com bolas, entre outros.   Um motivo pelo qual esse índice é elevado está no 

correlacionamento do apertamento dental com a prática de alguns esportes.  

Um estudo relata que a carga excessiva diária deste apertamento dos 

dentes gera complicações prejudiciais para o atleta e pode repercutir em 

seu desempenho. Sendo o apertamento dental (bruxismo cêntrico) um 

ato inconsciente agravado por situações de estresse, nervosismo, 

ansiedade, além de esforços que envolvam forças musculares de 

contração, há de se considerar que está envolvido em várias 

modalidades esportivas (LEMOS, 2007). 

 

De acordo com Correa (2008) o Cirurgião-Dentista que trabalha com 

Odontologia Desportiva está apto a prestar atendimento em casos de acidentes 

esportivos, oferecendo protocolo de atendimento e tratamento específico a cada tipo 

de trauma bucal. Entretanto, Odontologia Desportiva não se resume aos tratamentos 

emergenciais, visa também garantir saúde bucal ao desportista, detectando 



precocemente fatores prejudiciais à sua saúde e desempenho, como cáries, 

problemas gengivais, alterações mastigatórias e respiratórias, fraturas, entre tantos 

outros.  

Os traumatismos bucais e crises dolorosas afetam sensivelmente o 

desempenho do atleta (chegando até 30% de perda de rendimento), seja 

de forma psicológica ou mesmo física, ao passo que um ambiente bucal 

saudável permite o funcionamento do organismo de uma maneira mais 

eficiente, desde uma melhor mastigação e digestão dos alimentos até 

mesmo o suporte apropriado da musculatura do corpo. Estudos mostram 

que esportes como  ciclismo, estão entre os que mais expõem o atleta a 

traumas dentais, onde o impacto da região frontal da face quase sempre 

é inevitável. Para os praticantes de atletismo, incluindo corridas de rua, 

um acompanhamento odontológico também faz-se necessário, tendo em 

vista o trauma constante entre os dentes devido ao impacto da corrida, 

necessitando de materiais específicos para reconstrução ou mesmo 

restauração dos dentes (CORREA, 2008).  

 

3.4 - REPOSITORES HIDROELETROLÍTICOS 
 

 

Segundo Bonfim et al. (2001) as bebidas hidroeletrolíticas foram lançadas no 

mercado nacional com a proposta inicial de funcionarem como repositores de liquido 

e sais minerais para praticantes de esportes, entretanto, em razão do seu sabor 

agradável e da sensação de saciar a sede, estas bebidas têm se tornado muito 

populares, sendo consumidas por adultos e crianças. Ele afirma que os repositrores 

hidroeletrolíticos tem potencial erosivo sobre esmalte dentário e sendo assim o 

dentista deve ficar atento a alimentação do atleta para identificar esse problema 

precocemente. 

 
Buischi (2004) relatou que a ingestão de bebidas ácidas como refrigerantes, 

bebidas energéticas e sucos de frutas industrializados, é a causa mais freqüente de 



erosão dentária. Segundo a autora a grande maioria dos atletas norte americanos 

sofre de erosão dentária por causa dos energéticos que são amplamente utilizados 

para reposição de água, e eletrólitos durante as atividades aeróbicas. A erosão é 

causada pelo contato direto das bebidas com o dente e a única forma de preveni-la 

é evitar o uso freqüente desses produtos. 

 
  De acordo com Claudino (2007), o consumo freqüente de bebidas ácidas, em 

especial, repositores hidroeletrolíticos, as quais apresentam pH para 

desmineralização do esmalte abaixo do crítico (<5,5) favorece a diminuição do pH da 

saliva resultando na redução de sua capacidade tamponante, responsável pela 

proteção dos dentes contra a desmineralização do esmalte.  

Entretanto, a erosão dentária é um processo irreversível, que deve ter 

seus fatores etiológicos identificados e controlados e, quando necessário, 

esse controle deve estar associado à utilização de medidas preventivas 

que visem minimizar a perda mineral resultante da ação de ácidos 

responsáveis por tal processo de desmineralização (CLAUDINO, 2007). 

 

 
 
 
 
3.5 - PROTETORES BUCAIS  

 

Josell et al. (1982) relataram que os protetores bucais funcionam como um 

mecanismo de amortecimento distribuindo as forças durante o impacto, e concluiu 

que quanto mais espesso for o protetor, maior a proteção oferecida pelo mesmo já 

que a força transmitida através do material é inversamente proporcional a sua 

espessura. 

 



Segundo a ADA – American Dental Association (1984), pelo menos 200 mil 

traumas são evitados devido as prevenção destes acidentes fazendo-se o uso de 

protetores bucais. O uso deste aparelho diminui em até 80 % o risco de trauma 

dental. A ADA após analisar varias pesquisas, a respeito dos traumatismos 

orofaciais relacionados à pratica esportiva, recomendou o uso de protetores bucais 

nos seguintes esportes: acrobacia, basquete, hockey, futebol americano, ginástica 

olímpica, handball, artes marciais, jogos com raquetes, rugbi, skate, ski aquático e 

na neve, squash, surf, voleyball e pólo aquático.  

A ADA recomenda que durante a fabricação do protetor bucal devam-se 

levar em consideração os seguintes critérios: adaptação, retenção e 

estabilidade do material. Depois de confeccionado, o protetor deve 

interferir o mínimo na fala e respiração, ser confortável, sem odor, sem 

gosto, de fácil limpeza e espessura adequada (ADA, 1984). 

 

Flanders (1993) concluiu que o dentista tem um importante papel na 

informação de atletas e pacientes sobre o uso de protetores bucais, devendo 

providenciar o tipo apropriado de protetor para cada individuo. Para isso o dentista 

deveria questionar todos os pacientes sobre as atividades esportivas praticadas e de 

posse dessas informações determinar o risco de lesões. 

 

Glassman (1995) realizou um estudo sobre os gastos com traumatismo 

dentários e as medidas que podem ser tomadas para reduzir significativamente o 

risco dessas injurias e afirmou que a odontologia desportiva é mais do que 

necessária e que o protetor bucal é a primeira linha de defesa contra traumatismos 

orofaciais. 

 
Com base nos estudos bacteriológicos, Ferreira (1998) relatou que é 

recomendado que o protetor seja devidamente armazenado em caixas perfuradas, 



lavados em agua corrente fria com auxilio de sabão ou ate mesmo dentifrício antes e 

após a utilização. 

 
Canto et al. (1999) fizeram uma revisão de literatura sobre protetores bucais e 

fez algumas considerações: É importante que os jovens envolvidos com exercícios 

físicos e esportes de contato disponham de proteção mais adequada; os protetores 

bucais conferem um alto grau de proteção aos dentes e estruturas de suporte, por 

isso devem fazer parte do equipamento de proteção utilizado pelos atletas; as 

associações esportivas deveriam possuir dentistas em suas equipes para promover 

a saúde bucal dos atletas; implantar programa contra traumatismos dentários e tratar 

os casos de emergência; é necessário um esforço conjunto dos pais, dentistas e 

treinadores no sentido de convencer os atletas sobre os riscos da participação em 

atividades esportivas sem proteção e dessa forma incentivar e exigir o uso de todos 

os dispositivos disponíveis com essa finalidade; os dentistas do esporte devem 

possuir conhecimento suficiente para orientar os atletas sobre o tipo de proteção 

mais eficaz e adequado para cada esporte. 

Segundo Moura (2001) quando se fala em prevenção na Odontologia 

Desportiva pensa-se em protetores bucais para prática de esportes. As modalidades 

de maior risco são os de contato, ou de impacto, como: boxe, judô, karatê, jiu-jitsu, 

luta greco-romana, sumô, futebol, basquetebol, voleibol, handebol, mountain bike, 

motocross, hockey in line, patins in line, etc. Nestes esportes, as chances do atleta 

sofrer contusões orofaciais durante a carreira variam de 33% a 56% . Podem ocorrer 

choques, cabeçadas, cotoveladas, traumatismos crânio-faciais, fraturas nasais, 

ferimentos corto-contusos e lacerantes, e até mesmo quedas acidentais ou 

agressões físicas como socos e pontapés. 



Existem três tipos de protetores bucais: os pré-fabricados (com tamanhos 

P, M e G), os termoplásticos (também pré-fabricados,) e os 

confeccionados pelo dentista. Os dois primeiros não têm boa adaptação 

à arcada dentária, interferem na fala, na respiração e na tensão muscular 

do atleta, que morde, aperta constantemente para não sair do lugar. O 

segundo leva o atleta a riscos de queimaduras na boca, pois é posto na 

pessoa após ser tirado de imersão na água quente para amolecer e 

melhor adaptar-se à arcada dentária, é o famoso “ferve e morde”. O 

terceiro tipo é definitivamente o melhor para o desempenho do atleta, 

pois é confeccionado após moldagem da arcada dentária, e é 

personalizado, pois não atrapalha na respiração. Os protetores duram em 

média 1 ano, devem ser lavados com água corrente após o uso e 

armazenados em estojos próprios. Devem ser trocados nas crianças e 

adolescentes com certa regularidade, devido ao crescimento ósseo, ou 

sempre que o atleta apresentar alterações drásticas de peso (MOURA, 

2001).  

Barberini (2003) avaliou a influência do uso de diferentes tipos de protetores 

bucais no rendimento físico dos atletas, quantificando de maneira precisa a 

ventilação pulmonar, consumo de oxigênio e produção de dióxido de carbono dos 

atletas, através de testes de potencia aeróbica (erosespirométricos). Os resultados 

obtidos: Os atletas que utilizaram os protetores do tipo III (individualizados) tiveram 

um desempenho melhor quanto ao consumo e equivalente ventilatorio de oxigênio, 

chegando a um rendimento equivalente aos atletas sem protetor; em contrapartida 

os atletas que utilizaram protetores do tipo II (termo-ajustaveis) tiveram um menor 

desempenho com queda de rendimento físico (Anexo III). 

 
 De acordo com Sequeira (2005) cada desportista envolvido em um esporte de 

contato tem 10% de chance de desenvolver um acidente dental ou oral, sem o uso 

do protetor bucal personalizado e o risco de sofrer um ferimento nos dentes aumenta 

mais de 60 vezes. Sendo bem adaptado o protetor bucal não atrapalha a respiração 



do atleta, possibilitando uma fala fácil e a ingestão de líquidos sem que precise tirá-

lo da boca.  

 
 Segundo Gurgel (2005), Nicholas publicou em 1969 sobre a proteção bucal 

nos esportes de contato, afirmando que os principais objetivos dos protetores bucais 

são: proteção dos dentes anteriores e lábios, proteção contra golpes diretos, 

proteção de danos às cúspides e / ou restaurações dos dentes posteriores causados 

pelo impacto da mandíbula, proteção dos tecidos moles, prevenção de traumas na 

ATM. 

Para Adorno (2008) a crescente prática de esportes de contato como o Judô, 

jiu-jítsu, boxe, karatê e até os mais radicais como mountain bike, moto-cross e skate 

tem um grande risco acidentes que podem levar ao traumatismo em dentes e nos 

maxilares.  Em função disso, muitos atletas recorrem sabiamente à utilização de 

protetores bucais como um eficiente método de redução de danos, ou até mesmo de 

eliminação dos traumatismos, principalmente em incisivos centrais e laterais 

superiores.  

3.6 – O DOPING E OS MEDICAMENTOS 

 
De acordo com Ferreira (1998) o dentista do esporte deve saber administrar 

corretamente medicamentos livres de substancias que podem acusar doping 

positivo, presente em muitos analgésicos e anestésicos.  

 
Souza (2004) relatou que o dentista desportivo deve ter conhecimento sobre 

uso de medicamentos que possam trazer alterações no exame antidoping e podem 

ser esquecidos por profissionais na familiarizados com a odontologia desportiva. 

 



O COB – Comitê Olímpico Brasileiro- (2006) relata que o aumento do uso de 

substâncias ou métodos proibidos, destinados a melhorar artificialmente o 

desempenho esportivo, tem motivado uma ação intensa das autoridades nacionais e 

internacionais. O objetivo desta atuação visa evitar uma vantagem desleal de um 

competidor sobre os demais, além de preservar os aspectos éticos e morais do 

esporte e, sobretudo, a saúde dos atletas. 

 
Segundo Ozcelik et al. (2006) estudiosos da Faculdade de Odontologia de 

Adana, na Turquia, realizaram pesquisa para analisar os efeitos dos esteróides 

anabolizantes androgênicos (EAA) sobre o tecido gengival em fisiculturistas e 

halterofilistas. Nessa pesquisa ficou constatado que o uso de anabolizantes provoca 

a hiperplasia gengival.  

 

De acordo com Sampaio (2006) os principais esteróides anabolizantes são: 

oximetolona, metandriol, donazol, fluoximetil testosterona, mesterolona, metil 

testosterona, sendo os mais utilizados no Brasil a Testosterona e a Nandrolona.  

 
Para Barberini (2008), o dentista tem a responsabilidade de administrar 

corretamente substâncias e medicamentos, descartando os que podem causar 

“doping” positivo ao atleta. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 – OBJETIVOS 
 
 
A - Verificar o papel do cirurgião dentista do trabalho no esporte. 

 

B - Verificar o efeito das bebidas hidroeletrolíticas nos dentes dos atletas. 

 

C - Identificar os tipos de protetores bucais e sua utilização. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 - DISCUSSÃO 

 
 
 
 Para responder ao primeiro questionamento sobre o papel do cirurgião 

dentista no esporte, Ferreira (1998), Moura (2001) e Campos (2004) afirmam que o 

dentista do trabalho no esporte deve detectar todos os problemas bucais que 

possam afetar os atletas como respiração bucal, maloclusão, infecções bucais, 

problemas na articulação têmporomandibular. Fladers (1993), Araújo (1999) e 

Oliveira (2000) afirmam que o dentista deve educar a população, pacientes e atletas 

quanto aos aspectos preventivos sobre os traumatismos decorrentes da pratica 

esportiva, como a utilização de protetores bucais.  Dreyer (1984), Rodrigues (2003) 

e Barberini (2008) relataram que o dentista deve promover campanhas para fornecer 

informações sobre saúde bucal para os treinadores e dirigentes de clubes 

esportivos. Moura (2001), Campos (2004), Scapini (2004), Souza (2004) e Sequeira 

(2005) defendem que o dentista deve conscientizar o atleta sobre como sua saúde 

bucal pode refletir em seu rendimento físico. O estudo de Barberini (2008) foi o único 

que relatou as responsabilidades do dentista do trabalho no esporte. Konis (1995), 

Canto (1999), Sequeira (2005), Dias (2005) e Correa (2008) afirmam que o dentista 

deve executar atendimento emergencial imediato nos casos de traumatismos 

ocorridos durante uma competição esportiva. O dentista que trabalha com atletas, 

segundo Ferreira (1998), Souza (2004) e Barberini (2008), tem que saber os tipos de 

medicamentos que pode prescrever que não afetam e nem acusam em exames de 

doping. Casadio (2005) foi o único que relatou a importância do conhecimento do 

dentista em relação aos hábitos alimentares diferenciados dos atletas, como auto 

consumo de carboidratos, uso de suplementos alimentares e repositores 



hidroeletrolíticos, que podem alterar o fluxo e pH salivar e influenciar na saúde dos 

atletas. 

 

 
Para responder ao segundo questionamento, sobre o efeito das bebidas 

hidroeletrolíticas nos dentes dos atletas Bonfim (2001), Buischi (2004) e Claudino 

(2007) afirmam que os repositores hidroeletrolíticos tem efeito erosivo no esmalte 

dentário por possuírem um pH muito acido e serem ingeridos com muita freqüência 

pelos atletas. Não existem muitos estudos sobre as bebidas hidroeletrolíticas e seus 

efeitos.  

 
Para responder ao terceiro questionamento sobre os protetores bucais e sua 

utilização Glassman (1995), Canto (1999) e Adorno (2008) afirmam que a utilização 

dos protetores bucais confere alto grau de defesa e proteção contra traumatismos 

orofaciais. Um estudo realizado pela ADA (1984) verificou que a utilização dos 

protetores orais diminui o risco de trauma em ate 80%. Moura (2001), Barberini 

(2003) e Sequeira (2005) defendem a utilização do protetor bucal personalizado, 

confeccionado pelo dentista, afirmando que este produto oferece perfeita adaptação 

bucal e não interfere no consumo de oxigênio pelo atleta não atrapalhando seu 

rendimento. Josell et al. (1992) foi o único a relacionar o amortecimento e 

distribuição de força durante impacto com a espessura dos protetores bucais. O 

estudo realizado por Gurgel (2005) afirma que os principais objetivos dos protetores 

bucais são a proteção dos dentes, lábios, cúspides, restaurações contra golpes 

diretos e prevenção de traumas na ATM. 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 - CONCLUSÃO 

 
 

 A - O papel do dentista do trabalho em uma equipe esportiva é garantir a 

saúde bucal ao esportista, através da prevenção e detecção de fatores prejudiciais, 

pois é capaz de envolver áreas do conhecimento bastante distintas.  

 
B - Os repositores hidroeletrolíticos causam problemas erosivos sobre 

esmalte dentário e o dentista deve ficar atento a alimentação do atleta para 

identificar esse problema precocemente. 

 



 C - O uso do protetor bucal adequado e de maneira correta é essencial para 

prevenir grandes traumas que ocorrem durante a prática de esportes de contato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 – ABSTRACT 
 
 

The objective of this work was to demonstrate through a literature revision the 

importance of the performance of the Dentistry of the Work in the Sport in the several 

sporting modalities. For that work a research was accomplished in database as 

pubmed, medcenter, google, bireme, where 47 goods were found, 26 goods were 

selected. The included goods were published between 1984 to 2008 and the 

languages were in English, and Portuguese. The Dentistry of the Work in the Sport is 

a branch of the dentistry, specialized in the treatment and prevention of the traumas 

and coming oral diseases of the he/she practices sporting. She seeks to offer 

surgeons dentists with sporting vision, in order to improve the athletes' income. The 

dentist of the sport should detect all of the athlete's problems, as for instance, 



breathing buccal, bad positioning of the dental arches, besides knowing to administer 

medicines free from substances that can accuse positive doping correctly, still owes, 

to accomplish ready service in the places of the sporting practice, making differential 

diagnoses and determining the future treatment or prognostic of the traumas and to 

explain the importance of the buccal protectors' use in the prevention of dental 

traumatisms. Formerly an athlete's formation based on the talent, physical and 

psychological preparation. Athletes and sportsmen cannot be treated in the 

conventional way, for that it is important to the interdisciplinary relationship including 

the sport dentistry. The dentist's paper in a sporting team is to guarantee the buccal 

health to the sportsman, through the prevention and detection of harmful factors. The 

hydroeletrolitics drinks cause erosive problems on dental enamel and the dentist 

should be attentive to identify that problem early. The appropriate buccal protector's 

use is essential to prevent great traumas that happen during the practice of contact 

sports   

   

   

Key words: accidents prevention, oral health, dentistry, athletic injuries.     
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ANEXOS 

 
 

ANEXO I 
 
Matéria publicada na edição 7780 do Diário de Suzano on line 

 

A história da Odontologia Desportiva no Brasil, segundo o site 

www.odontologia.com.br, começou a pouco mais de seis anos, com o interesse de 

dois dentistas em conciliar a Odontologia e a Educação Física: os CDs José Carlos 

Teixeira Winther, dentista e professor de Educação Física, e César Augusto Bertini 

Donadio, especializado em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, que se respaldava em sua 

experiência diária: no hospital em que trabalhava, os traumas desportivos 

correspondiam em número ao terceiro atendimento de traumas de face. Mas os 

bons ventos não pararam de soprar. A importância e seriedade da nova proposta de 

assistência aos esportistas rendeu aos odontologistas desportivos um convite do 

secretário estadual de Esporte e Turismo de São Paulo, doutors Arbaitman, para 



que formassem o primeiro Centro de Odontologia Desportiva do Brasil no Ginásio 

Ibirapuera. A criação da Associação Brasileira de Odontologia Desportiva 

(Abrodesp) foi a conseqüência natural do trabalho. Mas, apesar de criada e dirigida 

por dentistas, a associação tem um enfoque multidisciplinar. Participam hoje dela 54 

profissionais, entre dentistas, médicos, nutricionistas, psicólogos e fonoaudiólogos. 

"Nosso objetivo é melhorar o rendimento do atleta a partir da melhora de sua saúde 

bucal", afirma o dr. César, presidente-fundador da Abrodesp. Além de Éder Jofre e 

Zequinha Barbosa, os profissionais assistem a atletas como Maurren Maggi, campeã 

brasileira de salto triplo, George Arias, campeão brasileiro de Boxe e ainda Paulo 

Zorello e Francisco Veras: tri-campeão mundial e campeão pan-americano de kick-

boxing. Recebem ainda atendimento os atletas da Seleção Olímpica de Boxe, de 

Handball Feminino e todos os atletas olímpicos do projeto Futuro do Ibirapuera. As 

perspectivas Por enquanto, é com o estudo e desenvolvimento de protetores bucais, 

úteis especialmente nos esportes de maior contato, que a Odontologia Desportiva 

vem se tornando conhecida. Mas o aumento da competitividade nos esportes 

certamente concorrerá para o seu reconhecimento como especialidade no futuro. 

Grandes academias, clubes, federações e confederações esportivas são as áreas 

de atuação para esses novos profissionais, que devem atuar ainda na mediação de 

muitos esportes. "Em alguns casos, apenas o dentista pode dizer se o atleta tem ou 

não condições de continuar uma competição após um trauma", afirma o CD Carlos 

Ferrari, diretor científico da Abrodesp. Para que a Odontologia Desportiva comece a 

se expandir, a Abrodesp pretende angariar profissionais e divulgar suas atividades e 

objetivos no meio odontológico, através de cursos, palestras e divulgação de 

trabalhos científicos. Outro objetivo da associação é tornar a Odontologia Desportiva 

matéria curricular nas faculdades. Com isso, a Abrodesp esperar gerar fontes de 

emprego para estes novos profissionais da área de Odontologia no meio esportivo. 

Ainda não existem cursos de formação específicos de Odontologia Desportiva e são 

poucos os profissionais que dão palestras sobre o tema. 

(www.diariodesuzano.com.br)  
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ANEXO II 

 

Odontologia desportiva conquista reconhecimento de atletas e profissionais. 

Os benefícios que os cuidados com a saúde bucal trazem para o bom 

desempenho no esporte fazem a área avançar. Em Belo Horizonte os clubes de 

futebol saem na frente (Matéria da capa publicada na Revista da ABO MG. 

Numero 252. Ano XXIII. Agosto de 2006) 

 

Na Odontologia Desportiva o cirurgião-dentista trabalha com o atendimento 

emergencial em casos de acidentes esportivos, oferecendo protocolo de 

atendimento e tratamento específico a cada tipo de trauma bucal. Mas ele atua 

principalmente no acompanhamento de rotina, no qual realiza o diagnóstico em 

saúde oral – exame clínico, anamnese, exames complementares, identificação de 

focos de infecções bucais, dentárias ou periodontais, desordens musculares, 

diagnóstico de lesões bucais, identificação de maloclusões, hábitos viciosos e outros 

problemas similares aos de pacientes comuns, mas que ganham a especificidade de 

prejudicar o desempenho físico. Além de trabalhar na prevenção de acidentes, 

desordens ou problemas bucais, na educação para as técnicas adequadas de 



escovação, controle do consumo de alimentos cariogênicos, aplicação de 

fluorterapia e outros métodos preventivos, e na promoção do estímulo para a 

realização do auto-exame de prevenção do câncer de boca. Vale lembrar que o 

dentista que trabalha com esportistas deve estar atento ainda à questão do doping. 

Somente a partir da atuação mais incisiva desses profissionais é que foi criada uma 

cartilha voltada exclusivamente para área, orientando para o uso das drogas e para 

os procedimentos adequados referentes ao exame antidoping. 

 

Rendimento do atleta 

Pesquisas como as realizadas pela Associação Brasileira de Odontologia Desportiva 

(Abrodesp)levam a afirmar que um atleta pode perder até 21% de seu rendimento 

em razão de distúrbios na saúde bucal. O número é preocupante quando se pensa 

na relação do rendimento com a vitória e a derrota, e de forma mais abrangente com 

os rumos da carreira do esportista. A diminuição no rendimento do atleta pode ser 

ocasionada pela maloclusão, que por gerar problemas de mastigação, prejudica a 

absorção dos nutrientes e pode provocar desequilíbrios musculares e problemas na 

articulação temporomandibular. Também pode se dar em razão de foco infeccioso 

na boca, que leva ao comprometimento da saúde de outros órgãos do corpo. É 

notório que as toxinas produzidas por bactérias causadoras das infecções bucais 

espalham-se através da corrente sanguínea, provocando risco para o coração, 

lesões nas articulações e dificuldade na recuperação de lesões musculares comuns 

na prática de esportes. A respiração bucal é outro fator prejudicial e até mesmo a 

simples dor de dente ou desconforto pode trazer prejuízo no desempenho, 

comprometendo a concentração e a resistência. 

 

Mercado pouco explorado 

Embora já se reconheça a importância do profissional em Odontologia Desportiva, 

não existe uma especialização propriamente dita na área. Ela surgiu a partir da 

experiência de alguns profissionais que prestavam atendimento comum a atletas e 

perceberam que estes requeriam cuidados especiais. Como ocorreu com o cirurgião 

bucomaxilofacial César Augusto Bertini Donadio, presidente e fundador da 

Abrodesp. A Associação Brasileira de Odontologia Desportiva resultou de sua 

experiência no Hospital Santa Marcelina, na zona leste da cidade de São Paulo. Em 

1995, Donadio verificou que o traumatismo decorrente da prática esportiva ocupava 



o terceiro lugar no ranking de atendimentos. E que os atletas não possuíam 

condições financeiras para se tratar, nem tampouco orientação técnica adequada 

para o cuidado com a saúde bucal. Foi nos atendimentos que prestava que começou 

a detectar o comprometimento do estado geral do atleta por fatores originários na 

boca. O estado de São Paulo é a região do país onde a Odontologia Desportiva se 

encontra mais consolidada. Lá é um dos poucos lugares em que o dentista brasileiro 

encontra cursos para essa área. Geralmente eles são oferecidos por profissionais 

associados à Abrodesp em parceria com algumas faculdades particulares e pela 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (Fousp). Todavia, o 

Conselho Federal de Odontologia não reconhece a Odontologia Desportiva como 

especialidade. E esse é um dos grandes objetivos da Abrodesp, que visa também se 

expandir por todo o país e associar os profissionais já atuantes na área. Segundo o 

dentista do Clube Atlético Mineiro, Marcelo Faria Lasmar, que atua como dentista 

desportivo há 9 anos, o mercado para essa área em Belo Horizonte é muito  

fechado. “Se encontrarmos sete ou oito profissionais atuando na cidade é muito”, 

comenta. A exemplo disso, pode ser citado o Minas Tênis Clube. Ele é o único 

centro esportivo da cidade voltado para outros esportes que não o futebol (vôlei, 

basquete, natação, judô e tênis), mas apesar de possuir um Departamento de 

Medicina Esportiva muito bem estruturado, não conta ainda com os serviços de um 

profissional da Odontologia. 

 

Atletas são mais expostos a traumas 

O dentista Marcelo Faria Lasmar, responsável pela estruturação do Departamento 

de Odontologia do Clube Atlético Mineiro, comenta que “uma das principais 

especificidades do atendimento a atletas é que eles, diferentemente do paciente 

comum, estão mais expostos ao risco de traumatismo dentário”. Segundo a National 

Youth Sports Foundation (NYSSF), dos EUA, entidade dedicada aos estudos e à 

prevenção de traumas esportivos, numa atividade esportiva de contato físico, o risco 

do atleta sofrer uma lesão facial é de 10% durante uma temporada, e de 33% a 56% 

em toda sua carreira. As lesões mais freqüentes costumam ser fraturas de coroas 

em vários níveis, com ou sem comprometimento pulpar, perda do dente por inteiro, 

lesões de tecidos moles e de tecidos de sustentação como concussão, subluxação 

extrusiva, luxação lateral, luxação intrusiva e avulsão. Os esportes radicais 

(mountain bike, moto-cross, hockey inline, patins inline, skate), as artes marciais 



(judô, jiu-jitsu, caratê), as lutas (greco-romana, sumô) e os esportes de quadra 

(voleibol, handebol, futebol de salão, e outros) são os campeões destes números. 

Outro estudo com atletas de algumas dessas modalidades - boxe, handebol, 

basquete, kung fu, jiujítsu, kickboxing, caratê e futebol - realizado pela Associação 

Paulista de Odontologia Desportiva, a Apod, apresentou o seguinte resultado: 73% 

dos entrevistados sofreram lesões orofaciais, sendo que 60% em tecidos moles, 

16% correspondendo a traumatismos dentários, 9% a fraturas maxilares e 

mandibulares e 15% a lesões combinadas. Em razão disso, conclui Lasmar, é de 

extrema importância o acompanhamento feito por profissionais com conhecimentos 

específicos em Odontologia Desportiva. “Além do cuidado com a prevenção, por 

meio do uso dos protetores bucais, é preciso se preocupar com a resistência das 

restaurações. Deve-se ter em mente a possibilidade do atleta sofrer um traumatismo 

no dente que se está restaurando. Para evitar que o dente se quebre, deve ser 

usado um material mais macio, pois o prejuízo da perda do dente é maior que o da 

restauração. E esse é um tipo de preocupação pouco existente com relação ao 

paciente comum”, diz. 

 

O uso de protetores bucais da segurança 

A despeito dos riscos a que estão expostos, os atletas não são muito conscientes da 

importância do uso dos protetores bucais. No Brasil, o equipamento tem seu uso 

restrito a praticantes do boxe e algumas lutas marciais, enquanto nos Estados 

Unidos e em países europeus seu uso junto com os demais equipamentos de 

proteção é lei para grande parte das competições esportivas. No entanto, desde o 

crescimento da atuação do profissional de Odontologia Desportiva, a consciência 

dos atletas e das entidades esportivas tem crescido. No futebol, por exemplo, vários 

jogadores que fazem uso do aparelho ortodôntico já utilizam protetor por saber que 

são mais visados dentro de campo, e que os choques durante a partida podem 

provocar cortes e problemas de maior gravidade. Em outros esportes, como o vôlei 

de quadra, a ocorrência de acidentes tem levado à mesma preocupação. Como no 

caso jogador de vôlei Xandó, vicecampeão olímpico em 1984, que sempre utilizou 

protetor bucal, e da seleção feminina de handebol que, possui protetores feitos por 

especialista em Odontologia Desportiva.O uso desse pequeno equipamento é a 

única forma de proteger a boca durante a prática de esportes. Ele atua na proteção 

dos dentes contra fraturas ou avulsões e na prevenção das lesões nas bochechas, 



língua e lábios. Segundo a Academia Norte-Americana de Odontologia Desportiva, o 

uso de protetores bucais na prática esportiva reduz em até 80% o risco de perda 

dentária. Eles podem ser  encontrados em três tipos: os pré-fabricados (com 

tamanhos P, M e G), os termoplásticos (também pré-fabricados) e os 

confeccionados pelo dentista. Os dois primeiros não têm boa adaptação à arcada 

dentária, interferem na fala, na respiração e na tensão muscular do atleta, que 

morde e aperta constantemente para o protetor não sair do lugar. O termoplástico, 

conhecido também como “ferve e morde”, precisa ser colocado logo após imersão 

em água quente, que é usada para amolecê- lo, proporcionando melhor adaptação à 

arcada dentária – e por isso mesmo leva a riscos de queimaduras na boca. Já o 

protetor confeccionado pelo dentista é o melhor para o desempenho do atleta. Ele é 

personalizado, pois sua confecção se dá a partir da moldagem da arcada dentária. 

Não atrapalha na respiração e o atleta pode ingerir líquidos sem retirá-lo da boca. 

Independentemente do tipo, os protetores duram em média um ano. Pedem 

cuidados específicos como o modo de lavagem, que deve ser feita com água 

corrente após o uso, e o modo de armazenagem, em estojos apropriados. Em 

crianças e adolescentes devem ser trocados com alguma regularidade, devido ao 

crescimento ósseo; em atletas, quando estes apresentarem alterações drásticas de 

peso. 

 

Clubes mineiros dão exemplos na implantação do Departamento de Odontologia 

Os dois principais clubes do futebol mineiro, Atlético e Cruzeiro, atentaram muito 

cedo para a importância do atendimento odontológico a seus atletas. O consultório 

do Atlético foi fundado no ano de 1978. E o Cruzeiro também há muitos anos possui 

um centro médico que inclui um consultório odontológico. Ambos oferecem 

acompanhamento do dentista não só para os atletas profissionais, mas procuram 

cuidar das categorias de base, realizando o atendimento convencional, acrescido da 

educação para a saúde bucal e da prevenção, que visam garantir a formação de um 

atleta adulto saudável. O cirurgião-dentista Flávio Bruschi Ianni, atua no Cruzeiro 

Esporte Clube há 14 anos e considera que há o reconhecimento do clube com 

relação à área. “Os demais profissionais do Departamento Médico admitem a 

relevância da saúde bucal para o desempenho do atleta. À medida que foram vendo 

os benefícios que esse trabalho oferece ao atleta, e conseqüentemente ao clube, o 

Departamento Odontológico foi alcançando sua importância”. Mas observa que 



antes da presença de um dentista, o próprio médico tentava resolver o problema e 

se não conseguisse encaminhava o caso para um consultório particular fora do 

clube. No Atlético, foi em 1997, com a entrada de Marcelo Lasmar, que o antigo 

consultório de atendimento convencional se tornou um departamento melhor 

estruturado e “mudou a visão para a Odontologia Desportiva, procurando atuar de 

forma integrada com a Medicina Esportiva”, como afirma o dentista.  

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO III 

 

Protetor bucal (www.google.com.br/imagens) 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO IV 

 

Análise do impacto sofrido pela ATM durante a prática esportiva de 

boxe: 

 
 Análise da ATM (www.boxergs.com.br/dica10c.jpg) 

 
 

 


