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Odontologia 
do Esporte
A prática de exercícios e de esportes vem 
crescendo e ganhando reconhecimento em todo o 
mundo. E em todas áreas que circundam a saúde 
do atleta, existem especialidades específicas 
voltadas para o esporte, como a Medicina do 
Esporte, Psicologia do Esporte, Fisioterapia 
Esportiva, Nutrição Esportiva, entre outros. Sabe-se 
que a saúde bucal é parte integrante e indissociável 
da saúde sistêmica do indivíduo e, portanto, a 
odontologia não poderia ficar fora desse contexto. 


A área da Odontologia do Esporte (OE) trabalha com 
as particularidades e especificidades dos atletas 
amadores e profissionais com a intenção de 
promover, manter e tratar a saúde bucal, e também 
buscar a melhora no seu rendimento físico. Desde 
2015 o CFO reconhece, por meio da Resolução CFO 
160/2015, que a OE é uma especialidade. 
Atualmente, existe a Academia Brasileira de 
Odontologia do Esporte (ABROE) e a Sociedade 
Brasileira de Odontologia do Exercicio e Esporte 
(SBOEE), que possuem como objetivo promover o 
fortalecimento e reconhecimento da especialidade.


A maioria dos Dentistas do país acreditam que não 
atendem atletas no consultório, até porque muitos 
focam apenas em atletas de alta performance. 
Porém, se esquecem que a maior prevalência de 
atletas é de amadores, e eles estão todos os dias 
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na nossa cadeira odontológica. São os praticantes 
de academia, musculação, crossfit, natação, corrida, 
ciclismo, skate, remo, rugby, futebol americano, surf, 
basquete, handebol, futsal, futebol, voleibol, boxe, 
MMA e etc.    


Atualmente, são pouquíssimos profissionais que 
estudam, divulgam e compreendem essa inter-
relação. A tabela 1 demonstra a quantidade de 
profissionais de OE registrados no CFO, até o 
presente momento. Observa-se a disparidade entre 
a quantidade de Dentistas em cada região em 
comparação com especialistas em OE. Ou seja, a 
odontologia inserida na área esportiva, não é 
valorizada como uma ciência que possa contribuir 
de forma significativa e relevante para a saúde 
bucal, sistêmica e o desempenho esportivo de 
atletas amadores e profissionais.

O ambiente da cavidade oral é influenciado pelo estilo 
de vida, hábitos de higiene e alimentação, por possível 
ingestão de medicamentos e também pela prática de 
exercícios físicos e esportes. É importante ressaltar 
que tipos de dietas, frequência semanal, horas de 
treinamento, condições climáticas e condições de 
estresse psicológico também podem produzir 
variações significativas na saúde.


Os principais distúrbios da cavidade oral, 
correlacionados com a prática do esporte, são 
representados por traumas, distúrbios articulares, 
cáries, biocorrosão e doença periodontal. Além disso, 
processo inflamatório crônico pode afetar o sistema 
muscular, dificultando a sua recuperação tecidual, 
podendo impactar na performance do atleta.


A seguir vamos descrever alguns elementos 
relevantes para o atendimento de atletas (Tabela 2):

Dentista, você consegue compreender o 
comprometimento do rendimento de um atleta 
com uma infecção, por exemplo?


Ou o quanto eventos dolorosos ou de baixa 
imunidade podem prejudicá-lo, principalmente, 
antes de uma competição?


Percebe como o dentista tem importância para 
estes indivíduos que usam o próprio corpo como 
instrumento de trabalho?

Tabela 1:
Distribuição do número total de cirurgiões-dentistas no 
Brasil e dentistas especializados em Odontologia do 
Esporte.

Estado

Acre

Bahia

Goiás

Minas Gerais

Amapá

Distrito Federal

Mato Grosso

Paraíba

Alagoas

Ceará

Maranhão

Pará

Amazonas

Espírito Santo

Mato Grosso do Sul

Paraná

Pernambuco

0

1

1

5

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1.101

16.303

12.942

42.482

1.157

8.556

6.132

5.939

3.644

9.376

5.690

6.855

5.490

6.969

4.940

22.036

10.770

Especialistas em 
Odontologia do Esporte

Cirurgiões 
Dentistas

Pernambuco

Rio de Janeiro

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Sergipe

Piauí

Roraima

Rio Grande do Norte

São Paulo

Rondônia 

Tocantins

TOTAL

0

5

2

1

0

0

0

0

10

0

0

28

10.770

34.153

14.980

20.650

2.526

3.776

1.042

4.624

103.838

2.730

2593

361.294

*Última atualização WSCFO: 28/09/2021
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Tabela 2:
Aspectos importantes para o atendimento de pacientes atletas.

Fisiologia do Exercício/
Performance

 Infecções e inflamações odontológicas desempenham um papel muito importante em 
lesões musculares esportivas. São fontes de microorganismos que podem causar dor e 
modular implicações sistêmicas (alterando a resposta de mediadores inflamatórios), 
acarretando em queda de rendimento e alterando o processo de recuperação muscular 
entre sessões de treinos.

Saliva

 O pH, a taxa de fluxo salivar, capacidade tampão da saliva e a viscosidade é influenciada 
pelo exercício. A saliva é um fluido secretado continuamente pelas glândulas salivares 
maiores e menores. Suas funções incluem: lubrificação, digestão, sabor, atividade 
antibacteriana, antifúngica e antiviral, modulação do processo de desmineralização/
remineralização e neutralização dos ácidos.

 Durante a prática de exercícios, a produção de saliva diminui e existe uma tendência para a 
respiração oral, levando uma evaporação de parte da água presente no fluido, o que 
diminui ainda mais a presença de saliva na cavidade bucal.  Além disso, a composição da 
saliva é alterada levando a um aumento da excreção de proteínas, diminuindo as funções 
que ela apresenta. E com isso, aumenta significativamente o risco de biocorrosão, cárie 
dentária e mau hálito.

Nutrição Esportiva

 As dietas dos atletas são individualizadas e as necessidades nutricionais vão depender do 
tipo de esporte; frequência, intensidade e duração do treinamento; condições ambientais; 
estágio de crescimento; e a necessidade de realizar mudanças físicas.

 Geralmente são acídicas com o uso de alguns suplementos (destaque para compostos 
que possuem ácido cítrico, taurina e cafeína), bebidas esportivas, limão e energéticos; e 
elementos cariogênicos (açúcares e carboidratos fermentáveis). 

Doença do Refluxo 
Gastro Esofágico 
(DRGE)

 Exercícios extenuantes podem induzir ao refluxo excessivo tanto em pacientes com DRGE 
quanto em indivíduos saudáveis assintomáticos. 

Oclusopatias 
Desoclusão

 É um fator que pode interferir na mastigação e digestão dos alimentos, prejudicando a 
absorção de nutrientes, e gerando dor de cabeça, problemas na articulação, desconforto e 
desequilíbrio muscular. Contatos prematuros, fora do longo do eixo do dente ou em 
superfícies não-oclusais, são consideradors contatos dentários indesejados. 

Síndrome do Respirador 
bucal

 Fatores fisiológicos, funcionais e de crescimento facial estão relacionados à respiração. A 
identificação precoce pode evitar problemas decorrentes desta condição que poderão 
resultar em consequências sistêmicas (sono ruim, problemas posturais e de 
performance).

Hábitos Parafuncionais
 Possuem etiologia complexa, podendo causar desgastes dentários, dores musculares e 

articulares. Exemplos: morder objetos, morder os lábios, roer as unhas e bruxismo. 7,17

Apertamento dentário e 
tensão muscular 
durante os exercícios

 A relação entre o sistema mastigatório, o sistema de movimentação corporal e o aperto 
dos dentes pode desempenhar um papel importante na rápida estabilização da postura 
corporal, estabilização na maneira de andar, controle do equilíbrio e produção de força. 
28,30. Entretanto, o apertamento intenso e prolongado pode gerar tensão muscular devido 
ao estresse repetitivo induzindo a fadiga, dor e DTM 

Disfunção Temporo 
Mandibular (DTM)

 Atividades esportivas necessitam de força e de forma frequente, muito mais que 
atividades normais do dia-a-dia. Além disso, alguns distúrbios da ATM podem surgir de 
traumas durante a prática esportiva.
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Qualidade Sono

 Sono e exercício físico sofrem influência do tipo de exercício, intensidade, duração e em 
que momento do dia ele foi realizado. E a qualidade do sono está intimamente ligada à 
qualidade de vida, ou seja, padrões alterados levam prejuízos físicos, psicológicos e 
alterações fisiológicas.

Terceiros Molares
 O terceiro molar inferior impactado tem sido considerado um fator de risco para fraturas 

do ângulo mandibular. Além disso, tem-se o risco de aparecimento da pericoronarite (dor e 
infecção). 

Harmonização Orofacial
 Devido a atividade muscular durante ações esportivas ou exercícios de força, o 

procedimento tende a durar menos do que em não-atletas.

Doping Esportivo

 É definido como: “a utilização de substâncias ou métodos capazes de aumentar 
artificialmente o desempenho esportivo, sejam eles potencialmente prejudiciais à saúde 
do atleta ou de seus adversários, ou contrário ao espírito do jogo” (WADA,2003)

 O dentista deve se preocupar durante o tratamento de um atleta  ao escolher medicações 
seguras, sem risco de comprometer a carreira do atleta.

Trauma orofacial

 Atletas estão expostos a um risco considerável de lesões orofaciais e concussões. Com o 
crescimento do número de participantes de atividades esportivas, houve um aumento na 
incidência de injúrias dentais e faciais que podem causar muitos transtornos e 
principalmente deixar o atleta fora de ação por um tempo

 Um dos assuntos dentro da OE que o dentista mais reconhece, é o risco de traumas 
orofaciais, seja em treinamento ou durante competições. Os tipos mais comuns de trauma 
facial que estão relacionados ao esporte são as lesões de tecidos moles e as fraturas dos 
ossos do nariz, do zigomático e da mandíbula (Zona T). Já o traumatismo dentário ocorre 
com mais frequência nos dentes anteriores superiores.

Protetores Orofaciais

 Existem três tipos principais de protetores bucais que os atletas podem utilizar: de 
estoque, ferve e morde e protetores bucais individualizados (PBI). O PBI é confeccionado 
sob medida pelo dentista e fornece proteção contra traumas orofaciais, sendo este o mais  
eficiente. Ele funciona absorvendo energia, desacelerando a força aos tecidos orais duros 
e moles e distribuindo o estresse de maneira mais uniforme por todo o complexo 
estomatognático. Devem permitir ao atleta comunicação eficaz, não interferir na 
respiração, ser confortável, com espessura uniforme e ser confeccionado com material 
adequado. Atualmente, o que atende todas as conformações necessárias é o copolímero 
de acetato de vinila (EVA). Portanto, o PBI deve ser recomendado para uso por aqueles que 
participam de esportes com riscos de lesões e seu uso deve ser encorajado por todos os 
profissionais de saúde, treinadores, gestores de esportes e os próprios esportistas.

Esportes Aquáticos

 Um grupo específico que devemos nos atentar são aqueles que passam muito tempo na 
piscina, como nadadores, natação artística, pólo aquático e mergulhadores. As piscinas 
são cloradas para reduzir a contaminação bacteriana e de algas. Durante este processo o 
pH pode diminuir rapidamente para níveis de descalcificação menores que 3.

Crianças/Adolescentes
 Esse perfil de atleta também está exposto às situações descritas acima, porém com 

particularidades de cada fase.

Mercado de Trabalho

 A atuação pode ser em qualquer local que apresente prática desportiva amadora ou 
profissional.

 Consultório odontológico próprio, serviço público, confederações esportivas, clubes, 
cursos, universidades

*Tabela baseada Tolentino, A.B. Oral Care: Saúde oral de atletas amadores e profissionais cuidados preventivos relacionados aos esportistas.  
iKnow Journal vol 01 nº 02 (18-28), 2020.
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A atuação do dentista no contexto esportivo não 
se resume apenas à indicação e confecção de 
protetores bucais como medida de prevenção a 
traumatismos dentários. Sua área de atuação é 
mais abrangente, contemplando o estudo do 
aparelho estomatognático e manifestações 
bucais diretas ou indiretas que possam 
comprometer treinos e competições do 
esportista. 

Sendo assim, o atendimento odontológico deve 
fazer parte do protocolo inicial e periódico de 
atenção à saúde para a prática esportiva por meio 
de exames clínicos, radiográficos, orientação e 
conscientização. É necessário que o dentista que 
trabalhe com esse público compreenda as 
diferenças fisiológicas, metabólicas, a fase de 
treinamento, as dietas utilizadas, possíveis 
medicações, qualidade do sono, substâncias 
consideradas dopantes e a prevenção de 
traumatismos.

Imagem 1:

Desenvolvimento de tecnologia Digital para confecção de 

protetor facial para o atleta. Atlas Research Group.

Imagem 2:

Confeccção de Protetor Bucal através da Odontologia 

Digital. Atlas Research Group

Imagem 3:

Confecção de Protetor Bucal para os atletas paralimpicos 

brasileiros do futebol de 5 pela equipe SBOEE.

Imagem 4:

Confecção de Protetores Bucais para equipe Sub-20 do 

Coritiba FootBall Club.
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