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Resumo 

     Este estudo se propôs a realizar uma revisão literária em torno da temática odontologia desportiva, que é 
uma abordagem nova e com uma grande carência de trabalhos científicos. Com isso, procurou-se expor ao 
leitor o que vem a ser essa área do conhecimento e suas atuações profissionais. Encontraram-se estudos 

demonstrando a existência de diversas fraturas e lesões bucais ocasionadas pelas práticas esportivas. Assim, 
percebeu-se também que é extremamente importante a participação de um cirurgião dentista em uma equipe 

esportiva. Por fim, objetivou-se, através desta revisão literária, fornecer embasamento para novos estudos 
relacionados a essa temática e, assim, auxiliar na amenização da carência literária existente em torno da 

odontologia desportiva.  
    Unitermos: Educação Física. Odontologia. Saúde bucal de atletas.  
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Introdução 

    Saber viver em um mundo competitivo que oferece grandes desafios é, hoje, uma 

característica de vencedores. Disputas no trabalho, escola e, até mesmo, em casa são cada vez 

mais freqüentes em nosso dia-a-dia. Tal competitividade, porém, nas práticas esportivas de 
disputa é essencial, já que elas são desenvolvidas através de fundamentos de competição. 

    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 segundo Siqueira (2005) 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. 

    Um fato importante para a execução deste estudo é a existência de uma grande lacuna na 

área da odontologia desportiva por parte de publicações científicas. Diante disso, este trabalho 
de revisão literária se propõe, através da união das áreas de conhecimento que a odontologia e 

a educação física envolvem, divulgar essa temática aos leitores interessados no assunto. 

 

Revisão de literatura e discussão 



    Siqueira (2005) coloca a odontologia desportiva como uma temática recente e ainda pouco 

conhecida e divulgada, não sendo uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de 

Odontologia, além de não ser uma matéria oferecida na graduação, existindo apenas aulas e 
palestras extracurriculares. 

    Porém, sua importância é evidenciada no estudo de Rodrigues (2005), no qual o autor se 

refere da seguinte forma. "Uma dor na boca pode significar muito mais do que dor na vida de 

um atleta, ela pode ser a causa do fim de uma carreira, porém exames simples e rotineiros 
podem evitar tal problema". 

    Já Oliveira e Lemos (2007), em um estudo com duas modalidades esportivas, relatam que a 

interferência de patologias bucais nas atividades esportivas de atletas de handebol e canoagem 

causa grandes alterações na vida esportiva, as quais afetam diretamente o rendimento 
competitivo. 

    Segundo Carvalho et al. (2007) a odontologia desportiva é aquela na qual o cirurgião-

dentista atua em uma equipe multidisciplinar, visando contribuir para o quadro geral de saúde 

do atleta, proporcionando-lhe melhor desempenho em suas atividades. 

    Os traumas ocasionados na prática esportiva representam uma parcela importante, de 14 a 
39%, entre as etiologias do traumatismo dentário (Sane e Ylipaavalniemi, 1988). Diversos 

trabalhos indicam que os índices de traumatismos em esportistas são altos, variando de acordo 

com o esporte praticado, e superior se comparados ao índice global da população 
(Andreasen,1994; Sane e Ylipaavalniemi, 1988). 

    Um motivo pelo qual esse índice é elevado está no correlacionamento do apertamento dental 

com a prática de alguns esportes. Amaral e Baldan (2007) citam em um estudo 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. 

    As mesmas autoras relatam ainda que, com o passar dos anos de treinamento, o 

apertamento, que é patológico, se fará com maior pressão, potência, e suas conseqüências 
prejudiciais para saúde do individuo e do atleta ficam cada vez mais evidentes. 

    Essas patologias são intervenientes no rendimento esportivo. Pesquisas revelam que o 
rendimento do atleta pode diminuir em até 22% em razão de distúrbios na saúde bucal e 

comprovam, também, que crescem os cursos e número de pacientes e profissionais 
interessados no tratamento específico dos atletas (Carvalho et al. 2007). 

    Com relação a lesões bucais causadas no esporte pode-se dizer que fraturas maxilares e 
zigomáticas causadas pelos acidentes esportivos são mais freqüentes em países em que 

esportes como ragby são populares (Abiose, 1986; Afzelius e Rosén, 1980; Aguiar 1990), 
porém acontecem em outros esportes. 

    Segundo Siqueira (2005) 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. 

    Por outro lado, segundo Oliveira e Lemos (2007) na canoagem, que não é um esporte em 

que o confronto é direto, ou seja, não implica em contato corporal, faz com que os canoístas 
tenham menores índices de prejuízo esportivo em decorrência dos problemas bucais. Porém, é 



importante que não se pense que por esse motivo não se deva buscar tratamento e, em muitos 

casos, evitar a prática enquanto afetado. 

    No esporte, os traumas ocorrem, predominantemente, nos impactos com outros jogadores, 

como, por exemplo, chutes e cotoveladas involuntárias nos jogos e futebol (Tanaka, 1996). 
Segundo o International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, a maioria das fraturas 

maxilo-faciais relacionadas ao esporte ocorrem durante a prática de esportes coletivos com 

grande contato interpessoal (2005). 

    Porém, a função do odontólogo em uma equipe esportiva é, segundo Siqueira (2005), 
garantir uma excelente saúde bucal ao desportista, detectando fatores prejudiciais a ele, como: 

respiração bucal, posicionamento de dentes de forma inadequada e administração de 

medicamentos com substâncias que possam causar doping positivo, atuando, assim, de forma 
preventiva. 

    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 ela 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 

(Querosaude.net, 2002) . 

    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 (Medcenter.com, 2007). 

    Outro fator odontológico que pode afetar os esportistas são as perdas dentais, nas quais, 
segundo Siviero (2005), as causas que as determinam são variadas; entre elas, a prática 

esportiva e recreacional, como bicicleta, patins, esportes aquáticos, esportes com bolas, entre 
outros. Já para Miranda, Habitante e Candelária (2000) os mais atingidos na perda de dentes 

são os jovens de 7 a 10 anos de idade e que as causas estão, invariavelmente, relacionadas à 

prática de esportes, como futebol, ciclismo, skate, entre outros. 

    Quando se fala sobre problemas respiratórios, alguns autores sugerem exercícios como 
forma de atenuar o problema. Pereira et al. 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, (2006). 

    Uma temática bastante abordada é com relação aos protetores bucais na prática desportiva. 
Esses instrumentos são muito utilizados em esportes de lutas como boxe, taekwondo, entre 

outros. Os protetores bucais oferecem proteção às estruturas dentais e periodontais durante a 

prática de esportes de contato, reduzindo em número e gravidade os danos a essas estruturas 
causados por quedas ou pancadas na região bucal (Heintz, 1968, Fitzner, 1979). 

    Yamada et al. (1998) apontam 32,3% de ocorrência de traumatismos bucais no esporte, 

sendo que apenas 0,8% ocorreram em atletas que usam o protetor bucal, porém, são 

divergentes dos resultados encontrados por Sane e Ylipaavalniemi (1988), que encontraram um 
índice de 4,3% de traumatismos no grupo que usa proteção. Os índices de traumatismo 

encontrados pelos mesmos autores entre outros grupos também foram divergentes, pois se 
teve 5,8% para praticantes de basquete e 9,7% para praticantes de handebol. Este trabalho, 

todavia, não relaciona o uso de protetor bucal à ocorrência de trauma. 

    É válido lembrar que alguns trabalhos que apresentam índices baixos de trauma, 

semelhantes ou menores ao anterior, foram realizados com atletas que faziam uso do protetor 



bucal (Roberts, 1970; Jones, 1979 e Fitzner, 1979). Talvez resida aí uma explicação para a 

discrepância de resultados. 

 

Considerações finais 

    Com este estudo, observaram-se algumas importantes temáticas da odontologia desportiva, 

sendo ela um novo e expansor campo de trabalho e de pesquisas, podendo estar envolvida em 
diversos esportes e práticas corporais. 

    Conclui-se ainda neste trabalho, que um cirurgião dentista é essencial em qualquer 
modalidade esportiva, atuando tanto preventivamente quanto na ocorrência de lesões orais, 

sendo a sua participação de extrema significância e capaz de envolver áreas do conhecimento 
bastante distintas, que é o caso da odontologia e da educação física. 

    Por fim, acredita-se que esta revisão literária forneça embasamento para novos estudos 
relacionados a essa temática e auxilie na amenização da carência literária existente em torno da 

odontologia desportiva. 

 

Referências bibliográficas 

 Abiose BO. Maxillofacial skeleton injuries in the westerns states of Nigeria. Brit. 
J. oral Maxillofac. Surg., v. 24, n. 1, p. 31-9, 1986. 

 Afzelius LE, Rosén C. Facial fractures. A review of 368 cases. Int. J. oral Surg., 

v. 9, n. 1, p. 25-32, feb., 1980. 
 Aguiar SA. Fraturas do maxilar. In: ZANINI, S. A. Cirurgia e traumatologia 

bucomaxilofacial. Rio de Janeiro: Revinter, cap. 3, p. 125-49. 1990. 

 Amaral EA, Baldan CM. Atleta o apertamento dental relacionado a ocupações 

esportivas. Anais eletrônicos do 25º Congresso internacional de odontologia de 
São Paulo - CIOSP, 2007. 

 Andreasen JO, Andreasen FM. Textbook and color atlas of traumatic injuries to 
the teeth. 3 ed. Copenhagen: Munksgaard; 1994. 

 Carvalho MF, Urbano ES, Junqueira RB, Carvalho RF, Cruz FLG. A importância 

da odontologia desportiva. Anais eletrônicos do 25º Congresso internacional de 
odontologia de São Paulo - CIOSP, 2007. 

 Fitzner R. Claim Processor, North Dakota High School Activities Association. 

Valley City. North Dakota, E.U. A. Comunicação pessoal, 1979. 
 Heintz WD. Maximum mouth protector for contact sports. J. Prosth. Dent. V. 9, 

n. 11, p. 874-880, 1959. 

 International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Volume 34, Issue 6, 

635-638, 2005. 
 Jones JJ. Benefit plan manager. Wisconsin Interscholastic Athletic Association 

Stevens Point, Wisconsin, E.U.A. Comunicação pessoal, 1999. 

 Miranda ACE, Habitante AS, Candelária LFA. Revisão de determinados fatores 
que influenciam no sucesso do reimplante dental. Monografia de Especialista 

em Odontopediatria da Universidade de Taubaté, 2000. 
 Oliveira RS, Lemos LFC. A influência de patologias odontológicas em atletas de 

canoagem e handebol. Lecturas Educación Física y Deportes (Buenos Aires), v. 

107, p. 1-5, 2007. 
 Pereira RPA, et al. Bruxismo e qualidade de vida. Revista Odonto Ciência - Fac. 

Odonto/PUCRS, v. 21, n. 52, abr./jun. 2006. 

 Rodrigues HJG. Padrão de conhecimento do atleta amador de Bauru-SP, 
relacionado aos cuidados de saúde bucal. [Dissertação de Mestrado] USP, São 
Paulo-SP, 2005. 



 Roberts JE. Wisconsin Interscholastic Athletic Asociation 1970, Benefit plan 
summary. Suplemento do 47th official handbook of the Wisconsin 

Interscholastic Athletic Asociation, p.1-77, 1970. 

 Sane J, Ylipaavalniemi P. Dental trauma in contact team sports. Endod. Dent. 
Traumatol., v. 4, n. 4, p. 164-169, 1988. 

 Siqueira E. Odontologia Desportiva - O Esporte e a Saúde Bucal. 2005,  

http://www.saudetotal.com/artigos/saudebucal/odontodesportiva.asp acessado 

em 20 de março de 2007. 
 Site da Internet 

http://www.odontologia.com.br/noticias.asp?id=894&idesp=10&ler=s acessado 

em 13 de abril de 2007. 
 Site da Internet http://www.querosaude.net/noticias/?nid=1088 ano 2002. 

Acessado em 14 de abril de 2007. 

 Siviero AC, et al. Prevalência de avulsões dentárias no pronto-socorro 

odontológico do hospital Cajuru, Curitiba, PR, Brasil Rev. de Clín. Pesq. 
Odontol., v.1, n.3, jan./mar. 2005. 

 Tanaka N. et al., Maxillofacial fractures sustained during sport. J. oral 
Maxillofac. Surg., v. 54, n. 6, p. 715-19, 1996. 

 Yamada T, Sawaki Y, Tohnai I, Ueda M. Oral injury and mouthguard usage by 

athletes in Japan. Endod. Dent. Traumatol. v. 14, n. 2, p. 84-87, 1998. 

 


