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Introdução
Seja para exercícios, competição ou o simples prazer de atividades recreativas, um número crescente 
de americanos preocupados com a saúde está envolvido em atividades esportivas.
Na última década, 46 milhões de crianças nos EUA praticaram esportes. Calcula-se que 30 milhões 
dessas crianças participam de esportes organizados. As lesões esportivas são responsáveis por 
10-39% de todas as lesões dentárias. As crianças mais propensas a lesões orais relacionadas ao 
esporte têm entre 7 e 11 anos de idade.29,43,45-47

Lesões dentárias relacionadas ao esporte 
e odontologia esportiva
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Visão Geral
Seja para exercícios, competição ou o simples 
prazer de atividades recreativas, um número 
crescente de americanos preocupados com a 
saúde está envolvido em atividades esportivas. 
Um número cada vez maior de norte-
americanos preocupados com a saúde está 
praticando esportes, para se exercitar, participar 
em competições ou simplesmente pelo prazer 
dessas atividades recreativas. Na última década, 
46 milhões de crianças nos EUA praticaram 
esportes. Calcula-se que 30 milhões dessas 
crianças participamm de esportes organizados. 
As lesões esportivas são responsáveis por 
10-39% de todas as lesões dentárias. As crianças 
mais propensas a lesões orais relacionadas ao 
esporte têm entre 7 e 11 anos de idade.29,43,45-47

Aproximadamente 15 milhões de norte-
americanos sofrem lesões dentárias e 5 milhões 
de dentes são perdidos anualmente em lesões 
relacionadas ao esporte. Durante uma única 
temporada esportiva, os atletas têm 1 chance 
em 10 de sofrer uma lesão facial ou dentária. De 
fato, estima-se que o risco desse tipo de lesão 
ao longo da vida seja de aproximadamente 45%, 
de acordo com a National Youth Sports Safety 
Foundation (NYSSF). A NYSSF estima que mais 
de 3 milhões de dentes serão avulsionados em 

eventos esportivos para jovens. Ela também 
informa que atletas que não usam protetores 
bucais têm chances 60 vezes maiores de sofrer 
trauma na cavidade oral.41  Em uma pesquisa 
recente encomendada pela Associação Norte-
Americana de Ortodontistas (AAO), 84% das 
crianças não usam protetor bucal durante 
esportes organizados porque não são obrigadas 
a usá-los, mesmo que sejam obrigadas a usar 
capacete e outros equipamentos de segurança.44 
Em uma recente revisão dos dados coletados 
pelo estudo Vigilância de Lesões Relacionadas a 
Esportes no Ensino Médio Nacional, 72,5% das 
lesões dentárias ocorreram quando os atletas 
não estavam usando protetor bucal. Embora 
os dados indicassem que as lesões dentárias 
não eram tão comuns quanto outras lesões, 
a maioria dos traumas dentários ocorreu 
quando o atleta não usava protetor bucal.53 A 
odontologia desempenha um papel importante 
no tratamento de lesões bucais e craniofaciais 
resultantes de atividades esportivas.

Antes da década de 1980, pouca coisa estava 
disponível na literatura científica em termos de 
avaliação de lesões relacionadas a esportes. 
Vários sistemas de vigilância de lesões foram 
estabelecidos na tentativa de rastrear acidentes 
e lesões relacionados a esportes. Embora 
todos os sistemas de vigilância de lesões 
forneçam informações valiosas sobre lesões 
esportivas generalizadas, há pouquíssima 
informação disponível sobre lesões dentárias 
ou craniofaciais. Em termos de coleta e análise 
de dados, o campo está aberto para que a 
odontologia assuma um papel importante 
de liderança na avaliação de lesões dentárias 
resultantes de atividades esportivas.3  Uma 
das razões para tal falta de estudos científicos 
sobre essa questão é a ausência de formação 
acadêmica em odontologia esportiva. Uma 
pesquisa de Kumamoto e outros foi enviada 
para 69 faculdades de odontologia nos Estados 
Unidos e no Canadá com relação a ofertas de 
cursos, opiniões sobre a oferta de um curso, 
construção de protetores bucais e fornecimento 
de tratamento para trauma. Das 19 faculdades 
de odontologia com cursos de odontologia 
esportiva, 17 o ministravam no currículo de 
graduação, 12 como curso obrigatório e as 5 
restantes como matéria eletiva. Duas faculdades 
ofereciam o curso no nível de mestrado. Os 
dados do estudo também concluíram que mais 
da metade das faculdades que ensinavam 



3

Oral-B® at dentalcare.com.br - O recurso confiável para profissionais de odontologia

odontologia esportiva não tratavam nenhum 
grupo de atletas externo regularmente.4

Este curso foi elaborado para explicar as diver-
sas lesões dentárias relacionadas ao esporte, 
discutir os três tipos de protetores bucais uti-
lizados e o papel da equipe odontológica em 
lesões relacionadas ao esporte e na odontologia 
esportiva.

Objetivos de aprendizagem
Após a conclusão deste curso, o profissional 
de saúde bucal deve ser capaz de:
• Discutir várias estatísticas relacionando 

lesões dentárias e esportes.
• Discutir lesões dos tecidos moles, fraturas 

mandibulares, lesões da ATM, intrusão 
dentária, fraturas da coroa e da raiz e avulsão 
devido a acidentes esportivos.

• Explicar o tratamento de emergência para 
ferimentos relacionados ao esporte.

• Diferenciar vários padrões observados de uso 
de protetor bucal por homens e mulheres, 
diferenças culturais e a influência da pressão 
dos colegas.

• Identificar e diferenciar os três tipos de 
protetores bucais disponíveis, e identificar o 
protetor bucal ideal.

Glossário
anquilose - Fusão anormal do dente com o osso 
(que se juntam).

avulsionado - O dente é arrancado inteiro.
axial - Referente ao longo eixo longo do dente.

côndilo - O processo ósseo posterior que se 
estende para cima a partir da mandíbula.

fissuração - Processo de ficar coberto por 
rachaduras finas.

edema - Inchaço.

extrusão - O dente é parcialmente forçado para 
fora devido a lesão ou tratamento ortodôntico 
intencional.

intrusão - O dente é empurrado para dentro do 
processo alveolar.

má oclusão - Contato entre as arcadas maxilar 
e mandibularsuperior e inferior em que o 

posicionamento dos dentes não está de acordo 
com as regras usuais da forma anatômica.

mobilidade - Estado em que o dente fica 
móvel.

necrótico - Estado de morte de tecido vivo.
necrose pulpar - Morte do tecido pulpar.

odontologia esportiva - Envolve a prevenção e 
o tratamento de lesões atléticas orofaciais e de 
doenças bucais relacionadas ao esporte, bem 
como a coleta e disseminação de informações 
sobre lesões dentárias em atletas e o incentivo 
à pesquisa na prevenção de tais lesões.

Estatísticas
Mais de 5 milhões de dentes são avulsionados 
a cada ano, muitos durante as atividades 
esportivas, resultando em quase US$500 
milhões gastos na reimplantação desses 
dentes a cada ano.1 Em um artigo da Journal 
of the American Dental Association (JADA), 
foi relatado que 13-39% de todas as lesões 
dentárias são relacionadas ao esporte e 
2-18% das lesões são relacionadas à região 
maxilofacial. Homens sofrem duas vezes 
mais traumas que mulheres, e o incisivo 
central superior é o dente mais lesionado. 
Os estudos de lesões orofaciais publicados 
nos últimos 30 anos refletem várias taxas de 
lesões, dependendo do tamanho da amostra, 
da idade dos participantes e dos esportes 
específicos.30-31 Mesmo no futebol americano, 
um esporte que exige equipamentos de 
proteção, apenas cerca de dois terços dos 
atletas estão em conformidade. No futebol, 
que não tem regras uniformes sobre o uso de 
protetores bucais, apenas 7% dos participantes 
os usam.1 Também no beisebol e no softball, 
apenas 7% usam protetores bucais. Estudos 
recentes mostram que o basquete teve a 
maior taxa de lesões com estudantes do sexo 
masculino e feminino devido ao contato da 
mão ou do cotovelo ou pela colisão com outros 
jogadores. O contato próximo dos jogadores 
de basquete, assim como a velocidade 
do jogo, aumenta o potencial de traumas 
orofaciais.37 Atualmente, a Federação Nacional 
das Associações Estaduais de Ensino Médio 
exige protetores bucais para apenas quatro 
esportes: futebol americano, hóquei no gelo, 
lacrosse e hóquei sobre a grama. Os lutadores 
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atividade esportiva organizada. A Associação 
Norte-Americana de Odontologia (ADA)51 
recomenda o uso de protetor bucal em todos 
os seguintes esportes:

Um estudo realizado nos principais times de 
basquete do ensino médio na Flórida avaliou 
o benefício do uso de protetor bucal em 
outros esportes além do futebol americano. 
Verificou-se que 31% dos jogadores de 
basquete dos times principais na Flórida que 
foram entrevistados sofreram lesões orofaciais 
durante a temporada. Cinquenta e três por 
cento relataram mais de uma lesão durante 
a temporada. Dos 1.020 jogadores, menos da 
metade usava protetores bucais e apenas 2 
deles tiveram lesões bucais que não exigiram 
atenção profissional durante a temporada.5 Foi 
concluído pelos autores que há um alto risco 
de lesão orofacial ao competir no basquete 
sem protetor bucal, o que aumentaria em 
quase sete vezes a chance de um jogador 
sofrer lesão orofacial.6 Soporowski e outros 
descobriram que, de todas as lesões presentes 
em consultórios odontológicos, 62% ocorreram 
enquanto o paciente estava participando de 
um esporte desorganizado. Crianças entre 
sete e dez anos têm o maior número de lesões 
(59,6%). O beisebol teve mais locais de lesões, 
com 72 de 159 lesões, seguido pelo ciclismo, 
com 59, e o hóquei e o basquete ficaram em 
terceiro e quarto lugares, respectivamente.7 
Outro estudo foi realizado com 3.411 atletas. A 
maior incidência de lesão orofacial em atletas 
do sexo masculino foi observada em luta livre 
e basquete. Para mulheres, foi em basquete e 
hóquei sobre a grama. Nenhum dos atletas que 
sofreu lesão estava usando protetor bucal.4

Um estudo realizado com atletas do ensino 
médio, em que os pesquisadores entrevistaram 
2.470 jogadores de futebol americano do 
ensino fundamental e médio, mostrou que 
9% de todos os atletas sofreram algum tipo 
de lesão orofacial, e 3% relataram perda de 
consciência. Cinquenta e seis por cento de 
todas as concussões e 75% de todas as lesões 
orofaciais ocorreram enquanto o atleta não 
usava protetor bucal.4 No Alabama, um estudo 
com 754 jogadores de futebol americano 
revelou que 52% de todas as lesões orofaciais 
ocorreram em outros esportes em vez do 
futebol americano organizado. O basquete e 
o beisebol continuam a ter a maior incidência 

são obrigados a usá-los se tiverem aparelhos 
ortodônticos fixos.32,55 No entanto, muitos 
administradores de escolas de ensino médio 
e de faculdades continuam a apoiar o uso 
obrigatório de equipamentos de proteção em 
relação a muitos outros esportes de contato 
no ensino médio.29 É evidente, a partir de 
pesquisas anteriores, que há a necessidade de 
mais pesquisas sobre odontologia esportiva. 
Também há a necessidade de educar as 
comunidades de interesse, incluindo mais 
regulamentos para o uso de protetor bucal nos 
esportes.

Desde 1962, jogadores de futebol americano 
no ensino médio e na universidade são 
obrigados a usar protetores faciais e 
protetores bucais durante os treinos e na 
competição. Vários estudos confirmam que, 
desde essa exigência, a porcentagem de 
lesões orofaciais no futebol americano caiu de 
aproximadamente 50% para metade de 1%, 
dependendo do estudo citado.

A Academia Norte-Americana de Odontopediatria 
recomenda protetor bucal para todas as 
crianças e jovens que participam de qualquer 
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contusões e lacerações são comuns e devem 
ser avaliadas para descartar fraturas ou 
outras lesões subjacentes significativas.10 Essas 
geralmente ocorrem sobre uma proeminência 
óssea do esqueleto facial, como o supercílio, 
a bochecha e o queixo. Lacerações labiais 
também são comuns.11

Fraturas
As fraturas dos ossos faciais apresentam um 
problema ainda mais complexo. O local mais 
frequente de lesão óssea é o zigomáatico 
(maçãs do rosto). As fraturas do zigomaático 
respondem por aproximadamente 10% 
das fraturas maxilofaciais observadas 
em lesões esportivas, ocorrendo como 
resultado de trauma brusco direto de 
uma queda, cotovelo ou punho.12 Em um 
estudo de Linn e outros, dos 319 pacientes 
tratados por lesões esportivas, os homens 
se mostraram mais propensos a fraturas 
zigomáticas do que as mulheres por causa 
dos poderosos contatos físicos durante os 
esportes.13 Como o zigomaático, a forma 
proeminente e a projeção da mandíbula 
fazem com que ela seja frequentemente 
traumatizada. Aproximadamente 10% das 
fraturas maxilofaciais em atividades esportivas 
ocorrem na mandíbula quando o atleta bate 
em uma superfície dura, em outro jogador ou 
no equipamento. Em uma fratura mandibular, 
o manejo das vias aéreas é o aspecto mais 
importante do atendimento imediato.14 
Em crianças e adultos, o côndilo é a parte 

de lesões dentárias relacionadas ao esporte 
em crianças de 7 a 17 anos. O beisebol tem a 
maior incidência de trauma em crianças de 7 a 
12 anos e as lesões do basquete ocorrem mais 
frequentemente em crianças de 13 a 17 anos.4,47 
No caso dos esportes não organizados, as 
bicicletas são o produto esportivo de consumo 
mais comum que contribui para lesões dentárias 
em crianças.47 Outros esportes recreativos 
incluem skate, patins ou patins inline.29,47-50 
Morrow e Kuebker realizaram pesquisas em 
escolas de ensino médio selecionadas do 
Texas para determinar a incidência de lesões 
orofaciais em aproximadamente 122.000 atletas 
de ambos os sexos. Eles mediram os tipos 
de protetores bucais desgastados e as lesões 
dentárias sofridas no futebol americano e, mais 
tarde, indicaram que o futebol e o basquetebol 
tinham taxas de lesões dentárias mais altas 
do que o futebol americano. O número e a 
natureza das lesões dentárias sofridas por 
atletas do sexo masculino mostraram que as 
lacerações do lábio e da língua foram as lesões 
mais frequentemente relatadas. Além disso, 14 
fraturas mandibulares foram relatadas, com 
o mesmo número de fraturas no beisebol, no 
futebol e no futebol americano.8

Lesões atléticas comuns

Lesões dos tecidos moles
Em competição atlética, muitas vezes o rosto é 
a parte mais exposta do corpo e são frequentes 
as lesões nos tecidos moles do rosto. Abrasões, 

Figura 1. Áreas notáveis da ATM. Figura 2. Imagem dimensional da ATM.
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mais vulnerável da mandíbula. As fraturas 
nessa região têm o potencial de resultar em 
deformidade facial de longo prazo. Dados 
recentes sugerem que as fraturas condilares 
em crianças podem alterar o crescimento da 
face inferior.11

Lesões da ATM
A maioria dos golpes na mandíbula não resulta 
em fraturas, mas pode ser transmitida força 
significativa ao disco temporomandibular e às 
estruturas de apoio, o que pode resultar em 
lesões permanentes. Tanto no trauma leve 
quanto no grave, o côndilo pode ser forçado 
posteriormente, na medida em que os tecidos 
retrodiscais forem comprimidos. Inflamação 
e edema podem acabar forçando o côndilo 
mandibular para frente e para baixo em má 
oclusão aguda. Ocasionalmente, esse trauma 
causará sangramento intracapsular, o que pode 
resultar em anquilose da articulação.

Intrusão dentária
A intrusão dentária ocorre quando o dente 
é introduzido no processo alveolar devido a 
um impacto axialmente direcionado. Essa é a 
forma mais grave de lesão por deslocamento. 

A necrose pulpar ocorre em 96% dos 
deslocamentos intrusivos e é mais provável 
de ocorrer em dentes com raízes totalmente 
formadas. O desenvolvimento de raízes 
imaturas geralmente resulta em re-erupção 
espontânea. O desenvolvimento de raiz madura 
exigirá reposicionamento, cirurgia e ferulização 
ou extrusão ortodôntica. É preciso tratar 
com relativa rapidez, uma vez que a polpa 
geralmente se torna necrótica. Isso pode ser 
tratado com preenchimento temporário de 
pasta de hidróxido de cálcio seguida de terapia 
de canal radicular.

Figura 3. Imagens de intrusão Figura 4. Imagens de extrusão.

Figura 5. Fratura dentária.
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um dente com ápice fechado, ou o impacto 
horizontal pode resultar em fratura radicular.
O principal sinal clínico de fratura da raiz é a 
mobilidade. A avaliação radiográfica e o exame 
dos dentes adjacentes devem ser realizados 
para determinar a localização e a gravidade 
da fratura, bem como a possibilidade de 
fratura alveolar associada.12 O tratamento é 
determinado pelo nível da lesão. Novamente, 
consulte as mais recentes recomendações 
clínicas da AAPD para esse tipo de lesão.

Avulsão
Certamente, uma das lesões dentárias mais 
dramáticas relacionadas aos esportes é a 
avulsão completa de um dente. De 2% a 
16% de todos os ferimentos que envolvem 
a boca resultam em dente avulsionado. Um 
dente completamente deslocado do alvéolo 
dentário pode ser reimplantado com vários 
graus de sucesso, dependendo em grande 
parte do tempo que o dente passou fora do 
alvéolo. Se as fibras periodontais ligadas à 
superfície da raiz não tiverem sido danificadas 
pelo manuseio brusco, um dente avulsionado 
pode ter uma boa chance de recuperar 
completamente a função. Depois de uma 
hora, a chance de sucesso diminui muito. As 
estatísticas mostram que o paciente pode ter 
uma taxa de sucesso de 90% se o dente for 
colocado de volta no alvéolo dentário no prazo 
de 20 minutos. O sucesso diminui 10% para 
cada 5 minutos adicionais que o dente está 
fora do alvéolo dentário.42 As fibras tornam-
se necróticas e o dente substituído sofrerá 
reabsorção.11

Tratamento de emergência
Devido à alta incidência de lesões dentárias 
relacionadas a esportes, é vital que provedores 
de cuidados primários de saúde (como 
enfermeiras escolares, treinadores de atletas, 
médicos da equipe e pessoal de emergência) 
sejam treinados na avaliação e no manejo de 
lesões dentárias. Os membros interessados 
da equipe odontológica podem ajudar esses 
provedores, oferecendo-se para falar em 
escolas, de modo que os provedores de 
cuidados primários de saúde (que prestarão 
tratamento imediato em eventos esportivos) 
compreendam o protocolo adequado para 
lesões orofaciais, como dentes deslocados, 

Extrusão dentária
O dente é deslocado parcialmente para fora 
do alvéolo dentário pelo trauma. Geralmente 
é deslocado palatalmente. Radiograficamente, 
o dente aparece deslocado e vazio na 
extremidade do alvéolo dentário. O tratamento 
envolve tentar reposicionar suavemente. 
Geralmente não é necessário anestésico local. 
Verifique a oclusão para ter certeza de que não 
há pressão sobre o dente e use uma férula não 
rígida por duas semanas. O cirurgião-dentista 
deve monitorar periodicamente a vitalidade da 
polpa e realizar a terapiao tratamento de canal 
radicular, se necessário.

Fraturas da coroa e da raiz
As fraturas da coroa são a lesão mais comum 
à dentição permanente e podem se apresentar 
de várias maneiras. A forma mais simples é a 
infração da coroa. Trata-se de fissuração do 
esmalte sem perda da estrutura dentária. Não 
exige tratamento, exceto o teste adequado 
da vitalidade pulpar.14 As fraturas que se 
estendem até a dentina geralmente são muito 
sensíveis à temperatura e a outros estímulos. 
A fratura coronária mais severa resulta em 
polpa totalmente exposta e contaminada em 

Figura 6. Imagens de avulsão.
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bucal.35 Os treinadores talvez achem que não 
têm conhecimento suficiente de protetores 
bucais. Os treinadores relatam que a maioria 
das informações sobre protetores bucais vem 
de representantes de vendas (72%), materiais 
educativos (33%) e cirurgiões-dentistas (11%).18

Em 1995, a Câmara dos Representantes da 
ADA revisou sua política reconhecendo “o 
valor preventivo dos protetores orofaciais” e 
endossou seu uso “em atividades esportivas 
com risco significativo de lesão em todos os 
níveis de competição”.19

Protetores bucais
Quando questionam atletas sobre os 
motivos de não usarem protetores bucais, 
eles informam que acreditam que seus 
protetores bucais afetarão sua respiração. 
Contudo, Rapisura, Coburn, Brown, e 
Kersey recentemente testaram dois tipos de 
protetores bucais em atletas do sexo feminino 
e descobriram que não houve efeito sobre o 
desempenho aeróbio de seus voluntários que 
testaram protetores bucais personalizados ou 
pré-fabricados.34

Ao considerar as recomendações, um 
protetor bucal ideal deve seguir as seguintes 
recomendações delineadas pela Academia de 
Odontologia Esportiva (ASD):

É melhor que um protetor bucal seja colocado 
sob a supervisão ou orientação de um 
cirurgião-dentista. O atleta e/ou os pais sempre 
devem ser avisados sobre o projeto especial 
do “protetor bucal devidamente ajustado” 
e o produto final deve ter as seguintes 

dentes avulsionados, lacerações e fraturas 
da coroa. A ADA incentivou seus membros 
a trabalharem em conjunto com escolas, 
faculdades e treinadores de atletas para 
desenvolver programas de protetores bucais e 
diretrizes para evitar lesões esportivas.

O principal método para evitar lesões 
orofaciais em esportes é usar protetor bucal, 
capacete e protetor facial. Mas um estudo do 
Instituto Nacional de Pesquisa Odontológica 
relatou que as crianças nem sempre usam 
protetores bucais, capacete e protetor facial 
ao praticar esportes organizados. Mesmo no 
futebol americano, um esporte que exige o 
uso de protetores bucais, como observado 
anteriormente, apenas cerca de 75% dos 
alunos estão em conformidade.15

As percepções parentais dos riscos de lesões 
em criança, as despesas associadas com 
equipamentos de proteção e a pressão dos 
colegas podem influenciar no de protetores 
bucais. Curiosamente, relata-se que os pais em 
condições socioeconômicas mais baixas são 
mais conscientes das ameaças à segurança 
de seus filhos do que pais abastados.16 Os 
padrões observados de uso de protetor bucal 
por homens e mulheres podem representar 
diferenças culturais, pressão dos colegas e/ou 
a natureza dos esportes praticados, incluindo o 
seguinte:
1. Percepções de que as mulheres são menos 

agressivas e, portanto, o risco de lesão deve 
ser menor;

2. Percepções em relação à ausência de 
compromisso de longo prazo com um 
esporte, podem resultar em disposição 
diferenciada em dedicar recursos às 
mulheres;

3. O apelo estético pode influenciar no uso de 
proteção orofacial;

4. As mulheres talvez joguem em esportes 
não relacionados a ligas, com menos 
regras ou regras menos rigorosas, ou 
praticar esportes menos agressivos que os 
homens.15

A literatura indica que o uso de protetores 
bucais por atletas é mais influenciado por seus 
treinadores.17 No entanto, estudos indicam 
que geralmente os treinadores ou árbitros 
não insistem que seus atletas usem protetor 

Figura 7. Protetor bucal de estoque.
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em tamanhos limitados, não se encaixam muito 
bem, inibem a fala e a respiração e exigem que 
as mandíbulas arcadas sejam fechadas para 
manter o protetor bucal no lugar.22 Visto que os 
protetores bucais de estoque não se encaixam 
bem, o atleta talvez não os use devido ao 
desconforto e à irritação. Os ortodontistas 
costumam recomendá-los porque permitem 
a proteção dos tecidos moles e, ao mesmo 
tempo, permitem o movimento dentário. 
Por causa disso, a Academia de Odontologia 
Esportiva (ASD) considera que eles não 
permitem uma proteção adequada dos dentes. 
A ASD afirmou que o protetor bucal de estoque 
é inaceitável como dispositivo de proteção 
orofacial.23

Protetores sob medida ou termoplásticos
Há dois tipos de protetores bucais sob medida: 
de concha e termoplásticos. O tipo de concha é 
composto de uma concha pré-formada com um 
revestimento de plástico acrílico ou borracha 

propriedades e considerações:
• Deve ser fabricado para cobrir e proteger 

adequadamente os dentes na arcada e os 
tecidos adjacentes.

• Deve ser fabricado em um modelo de gesso 
feito a partir da moldagem do atleta.

• Deve ter espessura adequada em todas as 
áreas para permitir a redução das forças de 
impacto. Em especial, no mínimo 3 mm de 
espessura na área oclusal/vestibular.

• Deve ter uma oclusão assentada e 
equilibrada para contato oclusal uniforme. 
Isso ajuda a fornecer a absorção ideal de 
energia de impacto.

• Ajuste que o retenha e não permita que seja 
deslocado no impacto.

• Considerações de fala iguais às demandas 
do status de jogo do atleta.

• Material que atenda à aprovação do FDA.38

O protetor bucal devidamente ajustado deve 
ser rotineira examinado por um profissional 
quanto ao ajuste e função. A frequência da 
inspeção de rotina depende de fatores como 
a idade do atleta, a demanda do esporte no 
qual o atleta participa e a disposição do atleta 
de cuidar adequadamente do aparelho. A 
frequência de inspeção deve ser determinada 
pelo profissional de saúde bucal para cada 
situação e atleta individual.

Os protetores bucais em geral são feitos de 
copolímero termoplástico e projetados para se 
ajustarem às superfícies oclusais e vestibulares 
dos dentes da maxila e dos tecidos gengivais.36 
A Sociedade Norte-Americana de Testes e 
Materiais e os fabricantes de protetores bucais 
classificaram os protetores bucais em três 
tipos:
• Protetores bucais de estoque
• Protetores sob medida
• Protetores bucais personalizados

Protetores bucais de estoque
Protetores bucais de estoque podem ser 
comprados em uma loja de artigos esportivos, 
farmácia ou loja de departamentos. Eles são 
feitos de borracha, copolímero de acetato de 
polivinila ou cloreto de polivinila.21 A vantagem 
é que esse protetor bucal é relativamente 
barato, mas as desvantagens superam muito 
as vantagens. Eles estão disponíveis apenas 

Figura 8. Protetores bucais termoplásticos
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para o atleta. Os profissionais de saúde bucal 
acreditam que vale o preço para proteger 
os dentes de um atleta contra ferimentos. 
A maioria dos pais gasta bastante dinheiro 
em roupas e sapatos esportivos, mas talvez 
nem pense em proteger os dentes dos seus 
filhos. Esse protetor bucal é feito de polímero 
termoplástico e fabricado sobre um modelo 
da dentição do atleta.21 O protetor bucal é 
feito pelo cirurgião-dentista e se encaixa 
exatamente na boca do atleta. As vantagens 
incluem ajuste, facilidade de fala, conforto 
e retenção.20 Ao usar um protetor bucal, a 
incidência de concussão por um golpe na 
mandíbula é significativamente reduzida 
porque o côndilo é separado da base do 
crânio, colocando a mandíbula em uma 
posição para frente.25

Há dois tipos de protetores bucais 
personalizados. O mais comum é formado 

de silicone. O material de revestimento é 
colocado na boca do atleta e moldado aos 
dentes. Em seguida, é deixado se fixar. O tipo 
termoplástico pré-formado também possui um 
revestimento que é imerso em água fervente 
por 10 a 45 segundos, transferido para água 
fria e depois adaptado aos dentes (também 
conhecido como proteção “boil-and-bite”). 
Esse protetor bucal parece ser o mais popular 
dos três tipos e é usado por mais de 90% da 
população esportiva.24 Em 2015, a Associação 
Norte-Americana de Odontologia deu seu 
primeiro selo de aceitação para um protetor 
bucal esportivo. O protetor bucal CustMbite 
MVP foi criado pelo Dr. Monroe Elkin, cirurgião-
dentista e farmacêutico de Nova Jersey, e 
Manese Rabeony, PhD (doutor), professor 
adjunto de química na Universidade Rutgers. 
Esse protetor bucal agora é propriedade da 
Bite Tech, Inc.52

Protetores bucais personalizados
Dos três tipos, esse é o superior e o mais caro 

Figura 9. Protetores bucais formados a vácuo.

Figura 10. Máquina de laminação por pressão.

Figura 11. Comparação de protetores bucais.
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É possível fundir várias camadas para formar 
um protetor bucal adequadamente espesso 
e protetor, permitindo adaptação precisa 
devido ao aumento da pressão. Isso permite 
que ele permaneça melhor no lugar durante a 
atividade esportiva. Ele permite uma oclusão 
mais equilibrada e mostra deformação 
desprezível quando usado por períodos 
prolongados. Há pouca ou nenhuma memória 
elástica quando o calor elevado é combinado 
com alta pressão durante a fabricação. Esses 
protetores bucais em geral são feitos por 
cirurgiões-dentistas ou laboratórios de prótese.

Protetores bucais personalizados laminados 
por pressão permitem comunicação eficaz. A 
interferência com a respiração é minimizada e 
eles apresentam menos desgaste ao mastigar 
e morder. Eles são mais confortáveis de usar, 
por isso, são usados mais regularmente pelos 
participantes. As máquinas de laminação 
têm 10x a pressão dos sistemas de vácuo. 
Como a pressão é uniforme, elas permitem 
uma espessura uniforme do material do 
protetor. Os protetores bucais laminados por 
pressão são substancialmente superiores 
a todos os outros tipos. De acordo com 

a vácuo. Esse é o protetor bucal mais 
amplamente utilizado pelos profissionais de 
odontologia. Ele oferece boa proteção com o 
mínimo de interferência ao falar e respirar. 
É fabricado a partir de uma única folha de 
copolímero de acetato de polivinila-polietileno 
EVA. A folha de EVA é aquecida, colocada sobre 
o modelo de gesso e aspirada por vácuo para 
se encaixar à forma da boca e dos dentes.

Foi descoberto que a espessura dos protetores 
bucais formados a vácuo diminui oclusalmente 
em 25%, enquanto as superfícies vestibular 
e lingual podem atingir mais de 50%40. 
Descobriu-se que eles mantêm sua forma por 
apenas algumas semanas após o uso. Eles 
não fornecem proteção por longos períodos e 
devem ser monitorados de perto.

O outro tipo de protetor bucal personalizado é 
laminado por pressão. Eles são considerados 
os melhores protetores bucais disponíveis. São 
feitos de várias folhas de materiais de EVA de 
laminação que são aquecidas, colocadas sobre 
um modelo de gesso e pressionadas sobre 
o modelo ou laminado anterior com pressão 
máxima de 6 atmosferas.
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“É ótimo para praticar”, diz Robert Donnelly, 
DDS (Doutor em Cirurgia Odontológica), 
clínico geral de San Marcos, Texas, e cirurgião-
dentista da equipe de futebol americano da 
Universidade Estadual do Sudoeste do Texas. 
“Eu não cobro pelo tempo ou os materiais para 
fazer um protetor bucal. Faço de graça. Com 
isso, recebo muitas indicações.”22

Visto que crianças de todas as idades estão 
participando cada vez mais de eventos 
esportivos, é de extrema importância 
implementar o uso do protetor bucal. Os 
profissionais de saúde bucal precisam 
desenvolver formas eficazes de conduzir 
pesquisas para determinar a prevalência 
de lesões relacionadas ao esporte em suas 
comunidades. A combinação de pesquisa com 
esforços preventivos permite determinar uma 
legislação adequada. Leis sobre protetores 
bucais ajudariam a reduzir o número de lesões 
esportivas orofaciais e a proteger os atletas. O 
campo de odontologia esportiva é desafiador, 
mas recompensador. Com os esforços de 
cirurgiões-dentistas e auxiliares de odontologia 
no país, é possível conscientizar melhor 
os pais e atletas sobre os tipos de lesões, 
procedimentos de tratamento e prevenção 
com protetor bucal.

O papel dos profissionais de saúde bucal deve 
incluir:
• Boas técnicas de moldagem e conhecimento 

dos materiais/manipulações dos protetores 
bucais na sua criação.

• Comunicação com crianças e pais/
responsáveis. O odontograma deve incluir 
perguntas sobre a prática esportiva e o 
uso de protetores bucais. Se o paciente 
não quiser ou não puder pagar por um 
protetor feito no consultório, o assistente 
dentário deverá instruí-lo sobre protetores 
termoplásticos acessíveis para o mínimo de 
proteção.

• Instruções básicas sobre tratamentos em 
emergências odontológicas, como avulsões, 
fraturas, extrusões e intrusões, que um 
adulto pode executar imediatamente até ser 
possível obter tratamento dentário.33

A odontologia esportiva deve abranger muito 
mais do que a fabricação de protetores 

especialistas em odontologia esportiva na 
profissão odontológica, eles são o único tipo 
com o qual se pode contar para oferecer a 
melhor proteção para os dentes de nossos 
filhos durante todos os tipos de atividades 
esportivas.39 A Sociedade Norte-Americana 
de Testes e Materiais (ASTM) recomenda que 
o protetor bucal cubra todos os dentes pelo 
menos uma vez a extensão total da arcada para 
alcançar proteção, amortecimento e retenção 
máximos. Normalmente, a arcada maxilar 
superior é a mais comum para os protetores 
bucais. Mas é recomendável que pacientes 
com má oclusão de Classe III recebam um 
protetor bucal mandibular. Um estudo recente 
realizado com jogadores de futebol americano 
do ensino médio mostrou significativamente 
menos lesões dentárias em jogadores que 
usaram protetor bucal personalizado laminado 
por pressão devidamente ajustado.53 Estudos de 
pesquisa continuam a reforçar a importância de 
protetores bucais personalizados.

Papel da equipe odontológica
Os dentistas e sua equipe precisam educar os 
pacientes sobre a necessidade e os benefícios 
dos dispositivos de proteção. A American Dental 
Association publica folhetos, que explicam os 
diferentes tipos de protetores bucais e suas 
vantagens. O ASD tem recursos disponíveis 
em seu site academyforsportsdentistry.org. 
Cartilhas de tratamento de emergência de 
lesões dentárias atléticas em inglês e outros 
idiomas que fornecem instruções detalhadas 
para leigos sobre avulsão, luxação e fraturas de 
dentes. Os kits de emergência de campo são 
um ítem simples e barato para os dentistas que 
participam de um evento esportivo. Veja alguns 
ítens recomendados em um kit de emergência.12 
Mais ítens podem ser encontrados no site da 
Academia Americana de Odontologia Esportiva 
(AASD).

“A colocação de protetores bucais é uma 
atividade perfeita para uma sociedade 
odontológica”, diz Robert Morrow, DDS (Doutor 
em Cirurgia Odontológica), Professor de 
Prostodontia, da Faculdade de Odontologia 
da Universidade do Texas-San Antonio. “Você 
simplesmente reúne um grupo de cirurgiões-
dentistas na escola e começa a fazer moldagens. 
Dilui os custos e reduz o tempo. E vale a pena.”2 

http://www.ada.org
http://www.ada.org
http://academyforsportsdentistry.org
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Resumo
Com tantos esportes que as crianças praticam, 
como futebol, basquete, futebol americano, 
beisebol e todos os tipos de skate e patinação, 
é recomendável que os cirurgiões-dentistas 
fabriquem protetores bucais para todos 
os pacientes, especialmente para crianças 
que participam de esportes organizados e 
desorganizados. A odontologia trabalhar 
muito para exigir o uso obrigatório de 
protetores bucais em todos os esportes, o que 
começacomeçando nos níveis local e estadual.

bucais e o tratamento de dentes fraturados. 
Como profissionais de saúde bucal, temos 
a responsabilidade de nos informarmos e 
nos mantermos informados, transmitindo 
à comunidade essas informações sobre 
questões relacionadas à odontologia esportiva 
e especificamente à prevenção de traumas 
bucais e maxilofaciais relacionados a esportes. 
É possível reduzir significativamente as 
lesões dentárias e faciais exigindo o uso de 
equipamentos de proteção, como protetores 
bucais e faciais.
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Visualização do Teste do Curso
Para receber crédito de Educação Continuada neste curso, você deve concluir o teste on-line. Acesse:  
www.dentalcare.com.br/pt-br/formacao-profissional/cursos-de-formacao-continua/ce127/teste

1. Nos esportes, os homens sofrem duas vezes mais traumas que as mulheres. O dente 
mais lesionado é o canino superior.
A. Ambas as afirmações são verdadeiras.
B. A primeira afirmação é verdadeira e a segunda, falsa.
C. A primeira afirmação é falsa e a segunda, verdadeira.
D. Ambas as afirmações são falsas.

2. Os dentes mais suscetíveis a trauma são_.
A. molares inferiores
B. caninos superiores
C. incisivos laterais inferiores
D. incisivos centrais superiores

3. A Federação Nacional das Associações Estaduais de Ensino Médio orienta que sejam 
usados protetores bucais para ____________.
A. futebol americano
B. basquetebol
C. futebol
D. hóquei no gelo/sobre a grama
E. A e D

4. A Academia Norte-Americana de Odontopediatria recomenda protetor bucal para 
todas as crianças e jovens que praticam esportes. A Academia de Odontologia Esportiva 
afirmou que o protetor bucal de estoque é inaceitável como dispositivo de proteção 
orofacial.
A. Ambas as afirmações são verdadeiras.
B. A primeira afirmação é verdadeira e a segunda, falsa.
C. A primeira afirmação é falsa e a segunda, verdadeira.
D. Ambas as afirmações são falsas.

5. O osso facial mais comum a ser fraturado durante os esportes é_.
A. côndilo
B. coronoide da mandíbula 
C. mandíbula
D. zigomático

6. Como mencionado, os homens são mais propensos a _ do que as mulheres em todos os 
tipos de esporte.
A. lacerações labiais
B. fraturas do zigomático
C. fraturas da coroa
D. avulsões de dentes

http://www.dentalcare.com.br/pt-br/formacao-profissional/cursos-de-formacao-continua/ce127/teste
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7. O local mais frequente de lesão óssea é o zigomático. Em lesões da ATM, podem ocorrer 
inflamação e edema, forçando o côndilo mandibular para frente e para baixo.
A. Ambas as afirmações são verdadeiras.
B. A primeira afirmação é verdadeira e a segunda, falsa.
C. A primeira afirmação é falsa e a segunda, verdadeira.
D. Ambas as afirmações são falsas.

8. Em uma fratura mandibular, _ é o aspecto mais importante do atendimento imediato.
A. manejo das vias aéreas
B. reimplantação do dente
C. sutura
D. estabilização da coluna vertebral

9. A forma mais grave de lesão por deslocamento em relação às lesões orais dos dentes é _
A. intrusão
B. extrusão
C. Nenhuma das anteriores.

10. A lesão mais comum à dentição permanente durante os esportes é ___________.
A. avulsão
B. fraturas da coroa
C. intrusão dentária
D. Nenhuma das anteriores.

11. Se _ ligado(as) à superfície da raiz não tiver(em) sido danificado(as) pelo manuseio brusco, 
um dente avulsionado pode ter uma boa chance de recuperar completamente a função.
A. o ligamento periodontal
B. o cemento
C. as fibras periodontais

12. Após ___________, a chance de recuperação de um dente avulsionado diminui muito.
A. 1 hora
B. 20 minutos
C. 4 horas
D. 5 minutos

13. Pais em condições socioeconômicas mais baixas são _ conscientes das ameaças à 
segurança de seus filhos do que pais abastados.
A. mais
B. menos
C. igualmente

14. Os atletas são mais influenciados a usar protetor bucal por seu(s)_.
A. treinador
B. pais
C. professores
D. cirurgiões-dentistas

15. Os treinadores recebem a maioria das informações sobre protetores bucais de_.
A. cirurgiões-dentistas
B. representantes de vendas
C. materiais educativos
D. Nenhuma das anteriores.
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16. Um protetor bucal devidamente ajustado_.
A. permanece seguro e não se desloca durante o impacto
B. cobre e protege adequadamente os dentes e os tecidos adjacentes
C. deve permitir que o atleta fale
D. oferece no mínimo 3 mm de espessura na área oclusal/labial
E. Todas as anteriores.

17. Dos três tipos de protetor bucal disponíveis, o _ é recomendado pelos cirurgiões-
dentistas.
A. protetor bucal de estoque
B. protetor bucal sob medida (termoplástico)
C. protetor bucal personalizado

18. O protetor bucal que exige que o cirurgião-dentista o fabrique a partir de uma 
moldagem é o_.
A. protetor bucal de estoque
B. protetor bucal sob medida (termoplástico)
C. protetor bucal personalizado
D. Nenhuma das anteriores.

19. O protetor bucal que é imerso em água fervente, transferido para água fria e depois 
adaptado aos dentes é chamado de_.
E. protetor bucal de estoque
F. protetor bucal sob medida (termoplástico)
G. protetor bucal personalizado
H. Nenhuma das anteriores.

20. Devido à diminuição da participação dos jovens em eventos esportivos, não há 
necessidade de implementação de protetor bucal. Os profissionais de saúde bucal 
têm a responsabilidade de continuar se informando sobre questões relacionadas aos 
tratamentos de trauma dentário relacionado ao esporte.
A. Ambas as afirmações são verdadeiras.
B. A primeira afirmação é verdadeira e a segunda, falsa.
C. A primeira afirmação é falsa e a segunda, verdadeira.
D. Ambas as afirmações são falsas.
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Recursos adicionais
• Veja no site da Academia de Odontologia Esportiva as instruções específicas para tratamento de 

emergência.
• O site da Associação Internacional de Traumatologia Dentária tem um Guia de Trauma 

Odontológico.
• Organizações como a Academia de Odontologia Esportiva, fundada em 1983, contribuem para os 

esforços globais de eliminar lesões dentárias em atividades esportivas. A ASD realiza programas 
educacionais, publica um boletim semestral, oferece um simpósio anual para dentistas 
e outros profissionais de saúde interessados em trauma e terapia preventiva, promove 
esforços legislativos e incentiva a pesquisa sobre todas as questões esportivas relacionadas à 
odontologia.3

• O folheto de segurança esportiva da Associação Norte-Americana de Odontologia, coproduzido 
com a Academia de Odontologia Esportiva, está disponível no Catálogo da ADA. O folheto inclui 
a importância de protetores bucais personalizados, alista esportes e jogos em que deve ser 
usado protetor bucal e dá dicas sobre o que os pacientes devem fazer durante uma emergência 
odontológica.

• A Associação Norte-Americana de Odontologia também publicou, em uma página, Para o 
paciente odontológico. A importância de usar protetores bucais: Dicas para manter seu sorriso 
seguro. no Journal of Dental Education, de julho de 2004, vol. 135.

• Academia Norte-Americana de Odontopediatria (AAPD). Programa de gerenciamento Árvores 
de decisão para o manejo de dente permanente avulsionado que pode ser encontrado no site da 
AAPD, no link Políticas e diretrizes. Existem duas publicações atuais sobre políticas e diretrizes: 
Política sobre prevenção de lesões orofaciais relacionadas ao esporte de 2013 e Diretriz sobre 
cuidados de saúde bucal para adolescentes de 2015.

http://www.academyforsportsdentistry.org/
http://www.academyforsportsdentistry.org/assets/docs/Treatment_Cards/emergency_treatment_card_english.pdf
http://www.academyforsportsdentistry.org/assets/docs/Treatment_Cards/emergency_treatment_card_english.pdf
https://dentaltraumaguide.org/
https://dentaltraumaguide.org/
http://www.academyforsportsdentistry.org/
http://ebusiness.ada.org/productcatalog/default.aspx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15354910
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15354910
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15354910
http://www.aapd.org/media/policies_guidelines/rs_traumaflowsheet.pdf
http://www.aapd.org/media/policies_guidelines/p_sports.pdf
http://www.aapd.org/media/policies_guidelines/g_adoleshealth.pdf
http://www.aapd.org/media/policies_guidelines/g_adoleshealth.pdf
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