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RESUMO 

        A odontologia do esporte é a especialidade que tem por finalidade 

atuar dentro dos preceitos da Odontologia no paciente atleta, 

considerando a sua saúde bucal, e, por extensão, sua saúde geral, 

dentre outras atribuições. É importante que o cirurgião dentista 

reconheça as especificidades da prática esportiva em atletas e 

praticantes de rotina, além de conhecer a indicação de dispositivos 

preventivos dos traumas bucais, e das particularidades dietético-

nutricionais que interferem na composição da microbiota oral, como 

também a relação da prescrição medicamentosa da rotina odontológica 

e o dopping. O presente trabalho tem por finalidade avaliar o 

conhecimento dos alunos, docentes e praticantes de atividade física 

(recreacionais e atletas), sobre as implicações da odontologia do 

esporte. 

 

Palavras chave: odontologia do esporte, protetores bucais, atletas 
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                          INTRODUÇÃO 

O Conselho Regional de Odontologia reconheceu por meio da 

Resolução CFO 160/2015, a Odontologia do Esporte como especialidade, 

objetivo, dentre outros, “promover campanhas de educação e prevenção de 

saúde bucal para os atletas” e “atuar dentro dos preceitos da Odontologia no 

paciente atleta, considerando a sua saúde bucal, e, por extensão, sua saúde 

geral”.  (CFO, 2015).  

Pastore et. al., 2017 descreve que a função do cirurgião-

dentista na equipe multidisciplinar esportiva é principalmente proporcionar aos 

atletas que em qualquer intervenção de promoção de saúde, preventiva ou 

terapêutica, que se possa minimizar o trânsito de microrganismos para outras 

áreas do organismo. 

É atribuição da odontologia sua inserção em equipe 

multidisciplinar, fazer avaliações para a prevenção da saúde bucal do atleta; 

prevenir e proteger, por meio de planejamento, a confecção de dispositivos 

preventivos, protetores e otimizadores, intra e extra oral do desempenho 

esportivo. (CFO, 2015) 

 

 

                          JUSTIFICATIVA 

O treinamento excessivo na busca da alta performance 

(overtraining), possui particularidade de acompanhamento dietético a cada 

modalidade, com o equilíbrio hídrico constante, uso de isotônicos, shakes 

proteicos, energéticos, alteração glicêmica, imunossupressão e a pressão 

emocional contínua, que constituem características da vida cotidiana do atleta, 

gerando consequências importantes na cavidade oral. (PASTORE et. al., 2017) 

Alves et. al. 2017 em estudo, relata que que a ingestão de 

soluções que contém carboidratos como os isotônicos, tem efeitos diferentes 

no organismo, dependendo do momento da ingestão. Por exemplo, ao ingerir 

antes do exercício físico, aumentam-se as reservas de glicogênio para o ato 

físico. Ao ingerir durante o exercício, mantém-se os benefícios da ingestão 

prévia ao exercício, enquanto que a ingestão pós exercício auxilia na 
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recuperação do atleta, e que o ácido cítrico, aumenta o potencial erosivo da 

bebida na estrutura dentária. 

Estudos demonstram a ação erosiva do esmalte com o uso 

frequente por ação de contato com energéticos e alguns suplementos pela 

diminuição recorrente do ph salivar, gerando consequências no esmalte dental. 

Outro fator de alteração da composição do esmalte encontrada, refere-se ao 

aumento da densidade salivar quando de intensa sudorese=, sugerindo que as 

propriedades salivares podem estar comprometidas ou ainda parcialmente 

comprometidas em atletas de alto rendimento, desfavorecendo a integridade da 

mucosa, a manutenção da integridade mineral da estrutura do esmalte dentário 

e as defesas intrínsecas às estruturas periodontais frente às bactérias e seus 

produtos de metabolismo.  (PASTORE et. al. 2017). 

Os esportes que constituem exercícios com carga geram 

inconscientemente apoio no apertamento dental, que são responsáveis por 

causar desgastes do esmalte, alterações articulares e oclusais. (ALVES et. al. 

2017) 

A relação funcional entre os músculos da postura corporal e os 

do sistema estomatognático tem sido abordada em estudos relacionados à 

oclusão dentária. Durante apertamento dentário voluntário em indivíduos 

dentados, foi encontrado registros eletromiográficos de co-ativação dos 

músculos mastigatórios (m. masseter e m. temporal), posturais do pescoço (m. 

esternocleidomastoideo e m. trapézio), muito comum durante a ativação 

muscular postural na prática de exercícios com carga. (PASTORE et. al. 2017) 

O fisiculturismo é um esporte que busca a excelência estética 

corporal baseada no equilíbrio entre a dieta para redução de gordura e 

crescimento de massa muscular baseada na carga durante os treinos de 

musculação. Esses atletas preparação para competição basicamente é dividida 

em dois períodos: o primeiro é o chamado “off season”, também conhecido 

como período “fora de temporada”,onde o objetivo é o ganho de massa 

muscular; o segundo período é o chamado de “precontest” (período pré 

competição), onde oprincipal objetivo é reduzir ao máximo o nívelde gordura 

subcutânea. Em ambas as fases os treinamentos são intensos e ocorrem com 

levantamento de peso. (MALMANN, ALVES, 2018). 



 

6 
 

Avaliando as desordens articulares e dor orofacial em atletas, o 

apertamento dental e o bruxismo, alterações com potencial estímulo pelo 

sistema nervoso, é muito comum em atletas, causando desgastes nas 

superfícies dentárias e dores musculares, faciais e cefálicas dependendo da 

sua intensidade. Além disso, foi identificada correlação positiva entre o 

aumento da concentração de catecolaminas, uma condição presente em 

atletas, na urina e os estados de ansiedade e outras anormalidades emocionais 

do estresse, piorando o quadro de alteração da articulação têmporo 

mandibular. (PASTORE et. al. 2017) 

A odontologia do esporte pode ajudar muito no desempenho de 

nossos atletas, sendo fundamental para qualquer equipe multidisciplinar. O 

desempenho varia do trabalho desenvolvido pelo profissional, cirurgião-

dentista, ao cuidado esportivo e ao uso de protetores bucais: os mais 

adequados são aqueles feitos pelo dentista, ou por empresas onde os 

profissionais se referem ao modelo da boca do atleta. ( COTO, 2014) 
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OBJETIVOS 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar o nos praticantes 

de fisiculturismo a ocorrência de alguma alteração bucal durante o período de 

preparação para campeonatos, e se há por parte dos atletas o conhecimento e 

uso de dispositivos protetores bucais para o treinamento. 

 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho será desenvolvido em duas vertentes 

a. A primeira vertente será a busca bibliográfica sobre o 

assunto. 

b. A segunda vertente consiste na aplicação de questionário 

simplificado sobre a ocorrência das principais alterações bucais encontradas 

durante o treinamento de musculação preparatório para campeonatos, e sobre 

o conhecimento e uso de protetores bucais. 

Atletas que não estão em preparação para campeonatos há 

mais de um ano serão excluídos da amostra. Serão incluídos apenas atletas 

filiados a Federação Brasileira de Fisiculturismo – IFBB, regional Brasília. 
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ANEXO – PROPOSTA DE QUESTIONÁRIO 

 

1. Tempo da última consulta odontológica 

2. Já arrancou algum dente 

3. Sente dor na ATM/cefaléia 

4. Tem dentes lascados ou quebrados por apertamento 

5. Tem sensibilidade dental 

6. Suas gengivas sangram 

7. Conhece protetor bucal 

8. Utiliza protetor para o treino 
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