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RESUMO
Este artigo tem por objetivo apresentar uma temática relevante na vida de todos os adolescentes que praticam algum tipo de esporte 
ou atividade física, contribuindo, assim, para a promoção da saúde e a prevenção de agravos, como acidentes e patologias, e propor-
cionando maior segurança na execução da prática esportiva.
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ABSTRACT
This article aims to present a topic relevant to the lives of all adolescents who practice some form of sport or physical activity, thereby 
contributing to health promotion and disease prevention as accidents and diseases, providing a safer implementation of sports activities.
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ARTIGO ORIGINAL

INTRODUÇÃO

Verificou-se, nos atendimentos odontológicos 
no ambulatório de adolescentes do Núcleo de Estudos 
da Saúde do Adolescente da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (NESA/UERJ), um número conside-
rável de adolescentes com diferentes tipos de fraturas 
dentárias, principalmente nos dentes anteriores, assim 
como algum tipo de lesão em tecidos brandos (língua, 
mucosas jugal e labial) e falta de dentes por avulsão 
dentária provocada pela prática de esportes sem pro-
teção adequada.

OBJETIVO

Sensibilizar e conscientizar adolescentes, respon-
sáveis, profissionais da saúde e da educação que lidam 
com essa população para que sejam dadas as informa-
ções pertinentes visando à promoção e à prevenção 
em saúde odontológica.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi participativa e reflexi-
va, por meio de perguntas sobre os riscos que poderia 
causar à saúde a prática de esportes sem proteção. A 
maioria dos adolescentes e jovens atendidos no NESA 
não sabia a importância do cuidado da saúde oral e 
a sua relação com seu rendimento físico, assim como 
os riscos à saúde oral e como se proteger durante a 
prática esportiva. Também nunca tinham recebido ne-
nhum tipo de informação a respeito.

DESENVOLVIMENTO HISTóRICO

O cirurgião-dentista cumpre papel fundamental, 
auxiliando os adolescentes, amadores ou profissionais, 



volume 7 ■ nº 1 ■ janeiro 2010 Adolescência & Saúde

38

na prática de sua modalidade esportiva.
Para maior entendimento, destacamos que a 

odontologia no campo dos esportes atua em duas 
grandes áreas:

• promoção da saúde e prevenção de agravos;
• tratamento propriamente dito.

PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL

Segundo a Medcenter, o rendimento físico 
de uma pessoa que pratica esportes pode ser re-
duzido em 21% se ela tiver algum distúrbio na 
cavidade bucal, o qual, entre tantos outros, pode 
ser representado por má oclusão, anodontia, 
perda de dentes por avulsão durante a prática 
esportiva, provocando distúrbios da mastigação, 
e nutrição inadequada, o que dificulta a corre-
ta alimentação, tendo como consequência um 
aproveitamento energético menor.

Os focos infecciosos, como cárie e doenças 
periodontais, atrapalham a mastigação e a respi-
ração, interferindo também no rendimento físi-
co. Pesquisas apontam que a cárie, por exemplo, 
é responsável pela perda de 17% do condicio-
namento do adolescente atleta. Inflamações na 
gengiva ou no periodonto (estrutura responsá-
vel por absorver forças mastigatórias e manter o 
dente integrado ao osso) permitem que bacté-
rias ou vírus passem para a corrente sanguínea, 
debilitando o adolescente.

Ao apresentar dispneia, o praticante de es-
porte certamente tentará respirar pela boca para 
captar mais oxigênio, a fim de compensar sua 
demanda respiratória. A falta de oxigenação vai 
alterar o seu metabolismo, a ponto de apresen-
tar dificuldades de recuperação de lesões mus-
culares, problemas de visão e posturais, além de 
fadiga.

Podem aparecer também distúrbios na arti-
culação temporomandibular (ATM) por aumento 
de pressão sobre essa articulação, provocando 
dores de cabeça constantes, presença de zum-
bidos, tensão dos músculos frontal e temporal, 
seguidas ou não de fadiga de músculos masti-
gatórios.

PREVENÇÃO NA PRÁTICA DE ESPORTES

A prática de esportes geralmente envolve situa-
ções violentas. Tanto os esportes que apresentam con-
tato físico com adversários (futebol, boxe, judô), quan-
to os mais radicais (motocross, rali, skate, mountain 
bike etc.), e até aqueles praticados por lazer, podem 
provocar desde micro ou macrofraturas em elementos 
dentários até danos maiores, como fraturas nos maxi-
lares e avulsão dentária, como lesões nos tecidos moles 
intra e extraorais.

O número de acidentes desportivos que resultam 
em traumas é tão grande, que chega a ser um proble-
ma de saúde pública em vários países. De acordo com 
a National Youth Sports Safety Foundation (NYSSF), 
todo atleta, quando se encontra praticando atividade 
física de contato, apresenta até 10% de possibilidade 
de sofrer lesões, havendo 33% a 56% de chance de 
que lesões do mesmo tipo ocorram ao longo de sua 
carreira. Outro fato interessante é que cerca de 10% 
dos traumas provenientes de práticas esportivas ocor-
rem na cabeça (Moura APF, 2003), e 14% a 39% de 
traumatismos dentários acontecem durante a prática 
desportiva (Sane & Ylipaavalniemi, 1988).

Um estudo realizado pela Associação Paulista de 
Odontologia Desportiva (APOD) mostrou que boxe, 
handball, caratê, futebol, kung fu, jiu-jítsu e kickboxing 
são os responsáveis por cerca de 16% dos traumatis-
mos dentários, 9% de fraturas de maxilares e 15% de 
outras lesões combinadas.

Esse fato é de grande preocupação para todos 
os envolvidos, sejam eles profissionais da saúde ou da 
educação (professores de educação física, técnicos e 
treinadores).

Cabe ao cirurgião-dentista fazer anamnese e 
exames clínico e radiográfico rigorosos para detectar 
possíveis patologias dentárias, assim como escolher o 
material restaurador. Por exemplo, para adolescentes 
que praticam esportes de alto impacto, o material res-
taurador sugerido para as cavidades dentárias é a resi-
na, e não restaurações metálicas, mesmo que o tempo 
de durabilidade seja menor, visto que evitam a fratura 
por impacto do elemento dentário.

O cirurgião-dentista também deve informar a 
existência dos protetores bucais para prevenir peque-
nos danos e reduzir traumatismos.

Segundo a American Dental Association (ADA), 
os protetores bucais previnem a ocorrência de inúme-
ros traumas.
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A grande finalidade do protetor bucal é absor-
ver o impacto durante as atividades, minimizando as 
chances de danificar parcial ou totalmente o sistema 
estomatológico e evitando a laceração de lábios, bo-
chechas, língua e perdas de elementos dentários.

A Academia Americana de Odontologia 
Esportiva compartilha esse conceito ao reafirmar que 
há redução de até 80% das possibilidades de injúrias 
bucodentais durante a execução da atividade física 
quando se faz uso dos protetores bucais. Entretanto, 
para ter eficácia e não causar desconforto, esses prote-
tores precisam estar bem adaptados à cavidade bucal. 
Uma vez bem posicionados, os atletas podem ingerir 
líquidos, respirar facilmente e falar sem precisar retirá-
los. Contudo, a ideia do uso de protetores ainda pare-
ce utópica no Brasil, já que a odontologia aqui é vista 
como estética, e não como especialidade pertencente 
à saúde. Poucos adolescentes atletas recorrem ao uso 
de protetores bucais para prevenir pequenos danos e 
reduzir os traumatismos bucais.

Existem três tipos de protetores bucais:
•  termoplástico (ou ferve e morde), que é feito de si-

licone termoplástico em tamanho único e vendido 
em lojas de esportes;

•  pré-fabricado, que não tem boa adaptação à arca-
da dentária, pois vem em tamanhos P, M e G;

•  personalizado ou individualizado, que também é 
feito de silicone, porém é prensado sobre o mo-
delo de gesso da arcada do atleta, copiando-a.

Os dois primeiros tipos não são muito procura-
dos no mercado, pois apresentam algumas desvan-
tagens, como má adaptação à cavidade bucal, inter-
ferindo na fala e na respiração do atleta. Além disso, 

apresentam risco de queimadura, assim como podem 
aumentar a tensão muscular do atleta por este ter que 
parar constantemente para que o aparelho não saia 
do lugar.

Os individualizados, feitos sob medida, são os 
que melhor se adaptam à boca do paciente, sendo, 
portanto, os mais procurados. Ademais de sua grande 
segurança durante a prática do esporte, eles não inter-
ferem na respiração do atleta e permitem a ingestão 
líquidos, garantindo melhor rendimento físico.

Cabe ressaltar, porém, que, devido ao cresci-
mento ósseo dos adolescentes, os protetores precisam 
ser trocados regularmente.

TRATAMENTO

Feitos a anamnese e os exames clínico e radio-
gráfico completos, o cirurgião-dentista estabelecerá 
um plano de tratamento, incluindo ações para preve-
nir, interferir e tratar as possíveis patologias detectadas, 
visando a saúde e o melhor desempenho dos adoles-
centes nas atividades esportivas, evitando traumas e 
acidentes.

CONCLUSÃO

A odontologia tem papel fundamental na pro-
moção da saúde e na prevenção de agravos nos ado-
lescentes que praticam qualquer tipo de atividade es-
portiva. Os pais, responsáveis, educadores e o próprio 
adolescente devem participar dessa atividade numa 
perspectiva multi e interdisciplinar.
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