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1. Resumo 

Os traumatismos dento-alveolares tem como etiologias principais, as quedas, 

acidentes esportivos ou de trânsito, porém, o mais comum envolve esportistas em 

situações emergenciais, onde leva o cirurgião-dentista a obter um diagnóstico rápido 

e preciso para realização do plano de tratamento e que este possa ter um prognóstico 

favorável. O trauma dento-alveolar pode acometer apenas a coroa ou coroa e raiz, e 

este pode levar o dente a avulsionar ou causar a necrose do elemento dental. O 

traumatismo dentário pode ser evitado se o indivíduo estiver fazendo o uso de um 

protetor bucal, que é um aparelho que se encaixa facilmente nos dentes com o intuito 

de protegê-los de qualquer impacto que possa vir a sofrer. Existem alguns tipos de 

protetores bucais como: feito sob medida, moldáveis em água quente ou os comuns. 

O objetivo do presente estudo foi analisar o índice das injúrias traumáticas dentárias, 

enfatizando a importância do protetor bucal na prática desportiva através de 

questionários aplicados em academias de Ribeirão Preto, no período de junho a 

agosto de 2015. Foram entrevistados inicialmente 40 esportistas, com idade média 

30,5 anos (16 ± 45 anos), até meados de outubro serão entrevistados mais 40 atletas, 

totalizando 80 esportistas. Os dados coletados foram submetidos à análise 

quantitativa. 
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2. Introdução 

Qualquer modalidade esportiva é passível de risco de trauma, 

inviabilizando a continuidade da sua prática, seja mediato ou imediato. No contexto 

da Odontologia, pode-se encontrar muitos casos de trauma bucal e abalos do 

complexo buco-dento-alveolar, em que existe dano físico, psicológico e estético 

(SIZO, 2008). 

    As lesões mais comuns em traumatismos são as fraturas coronárias de 

esmalte e dentina, avulsões e fraturas coronárias com exposição pulpar, atingindo 

principalmente os incisivos centrais superiores (RANALLI, 2000). 

 O aumento dos traumatismos bucais durante a prática esportiva, fez com 

que houvesse o surgimento do cirurgião-dentista especializado em Odontologia 

Desportiva, este é um ramo da Odontologia que visa o tratamento e a prevenção dos 

traumas originados de práticas esportivas e o uso dos protetores bucais vieram para 

garantir a saúde oral dos atletas em suas atividades físicas em diferentes modalidades 

(FREITAS et al., 2012).  



Existem diferentes tipos de protetores bucais: o tipo I, que é o pré-fabricado, 

encontrado facilmente em quase todas as lojas especializadas para desportistas; o 

tipo II, chamado de termoplástico, é o mais utilizado atualmente pelo preço e pela 

praticidade; e o tipo III, que é fabricado de maneira exclusiva e o tipo IV que é 

personalizado laminado que possui de 2 a 3 camadas de EVA podendo suportar mais 

impacto. Porém, é preciso saber a viabilidade do uso dos protetores bucais (LIMA et 

al., 2005). 

Em função do alto números de pessoas que procuram atividade esportiva 

de impacto, vale ressaltar a importância da utilização dos protetores bucais para a 

preservação do complexo dento alveolar e articular (BENEZ et al., 2014). 

3. Objetivo 

O presente estudo teve como objetivo analisar o índice de traumas dento-alveolares 

em esportistas de diferentes modalidades e observar se os mesmos utilizam 

protetores bucais em academias de Ribeirão Preto. 

4. Metodologia 

Neste trabalho foram aplicados questionários em diferentes academias de Ribeirão 

Preto no período de junho a agosto de 2015. Foram entrevistados 40 esportistas de 

diferentes práticas esportivas, previamente assinaram o termo de consentimento livre 

e esclarecido, depois responderam a 13 perguntas básicas sobre traumatismo dento-

alveolar, a importância do protetor bucal e se os mesmos fazem uso do equipamento 

de proteção oral. 

5. Desenvolvimento 

Foram entrevistados inicialmente 40 esportistas de academias de Ribeirão Preto no 

período de junho a agosto de 2015.  Porém, serão entrevistados ainda mais 40 atletas. 

Questionários com perguntas básicas foram aplicados com a identificação do 

entrevistado como nome completo, endereço, cidade, telefone, estado civil, raça, 

idade e que esporte o mesmo pratica, para determinar os dados demográficos do 

grupo estudado. Somente após assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido os indivíduos responderam ao questionário. Os resultados obtidos foram 

analisados quantitativamente quanto ao percentual de cada resposta e formaram um 

quadro de tendência para identificar a prevalência de traumatismos dento-alveolares 

e se os esportistas utilizam protetor bucal nos desportes. 

 



6. Resultados 

Foram entrevistados 40 esportistas, com idade média 30,5 anos (16 ± 45 anos). 

Quanto ao gênero, 82, 5 % (n=33) masculino e 17, 5 % (n=7) feminino. No que diz 

respeito à etnia, alguns se declararam brancos, pardos e negros. Com relação ao 

estado civil, a maior parte dos entrevistados se declararam solteiros. Dos 

entrevistados 17, 5 % já sofreram algum trauma dental, na ATM ou em outro local da 

face e 82, 5 % relataram não terem sofrido traumatismo. Dos atletas 42, 5 % utilizam 

protetor bucal em suas atividades esportivas e 57,5% não usam. Do equipamento oral 

29, 7 % utilizam o modelo pré-fabricado de estoque, 52,9% dos esportistas usam o 

modelo pré-fabricado termoplástico, 5,8% usam o modelo personalizado e 11, 6%  

fazem uso do protetor personalizado laminado.  

7. Considerações finais 

Pode-se concluir que dos entrevistados 57, 5% dos praticantes de esportes não fazem 

uso do protetor bucal. Porém, 82, 5% nunca sofreram algum trauma dental por não 

utilização do protetor. Dos modelos de protetor bucal, 52,9% relatou fazer uso do pré-

fabricado termoplástico, por ser mais acessível financeiramente e ter a facilidade de 

que o próprio atleta possa moldá-lo.  
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