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RESUMO 

 

 

Fonzo AL. Influência do uso de Protetor Bucal Individualizado para esporte no 
equilíbrio a postura de cabeça, mandíbula e ombros de atletas [dissertação]. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2018. Versão 
Original.  
 

 
A consciência do corpo humano é pré-requisito para o desenvolvimento da mecânica 

corporal. A avaliação física do indivíduo é necessária para que se identifiquem 

condições que possam prejudicar a saúde e predispor o desenvolvimento de lesões 

e melhorar o desempenho físico dos atletas. Por esse motivo técnicos esportivos 

indicam, empiricamente, a utilização de placas oclusais para prática esportiva. Além 

disto, é sabido que o uso de dispositivos intra orais podem influenciar a postura e o 

equilíbrio corporal. O presente estudo teve como objetivo avaliar a influência do 

protetor bucal individualizado no equilíbrio, postura de cabeça, mandíbula e ombro 

de atletas que buscaram atendimento no Ambulatório de Odontologia do Esporte da 

FOUSP e relatar a percepção dos atletas quanto a possíveis alterações no 

equilíbrio, postura corporal e desempenho esportivo com o uso do dispositivo. 

Participaram da avaliação postural por fotogrametria 32 atletas. Para avaliação do 

equilíbrio participaram 33 atletas. 37 atletas retornaram o questionário de percepção 

do uso do protetor bucal. A utilização do protetor bucal individualizado teve influência 

significante na variável distância glabela mento (p=0,005) por aumentar a dimensão 

vertical de oclusão do indivíduo, porém teve efeito clínico considerado pequeno. 

Este aumento não resultou em alterações posturais da cabeça, sagitais da 

mandíbula e ombros. Na análise do equilíbrio, não ocorreram alterações 

significantes no deslocamento do centro de pressão e o efeito clínico da utilização 

do dispositivo foi considerado pequeno. Não foram percebidas alterações no 

equilíbrio e postura corporal pela maior parte dos atletas (75,68% e 70,28%, 

respectivamente). A utilização do protetor bucal individualizado causa nos indivíduos 

mais confiança e os atletas relataram sentir melhora do desempenho (70,28%) e 

facilidade em executar gestos esportivos (67,56%). Conclui-se que o uso de 

protetores bucais individualizados não altera a postura, não causa alterações 



importantes de equilíbrio corporal e que os atletas se sentem mais confiantes e com 

melhor desempenho esportivo. 

 

 

Palavras-chave: Odontologia desportiva. Protetores bucais. Postura. Equilíbrio 
postural. 
  



 

 

ABSTRACT 

 

 

Fonzo AL. Influence of the use of custommade mouthguard for sports in balance and 
posture of head, jaw and shoulders of athletes [dissertation]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2018. Versão Original. 

 

 

The consciousness of the human body is a prerequisite to the development of 

mechanical body. The physical assessment of the individual is required for the 

identification of conditions that could harm the health and predispose the 

development of injuries and improve the performance of athletes. For this reason, 

sports technicians have, empirically, indicated the use of occlusal plates for sports. In 

addition, it is well known that using intraoral devices may influence the posture and 

body balance. This study aimed to evaluate the influence of the custom made 

mouthguard in balance, posture of head, jaw and shoulder of athletes who sought 

care at the Ambulatório de Odontologia do Esporte of FOUSP and report the 

perception of athletes for possible changes in balance, body posture and sports 

performance with the use of the equipment. Participated in the evaluation by postural 

photogrammetry 32 athletes. To evaluate the balance 33 athletes participated. 37 

athletes returned the questionnaire of perception of the use of the custom made 

mouthguard. The use of this equipment cases had significant influence in the variable 

distance glabella (p = 0.005) to increase the vertical dimension of occlusion of the 

individual, but was considered to have a small clinical effect. This increase did not 

result in postural changes of head, jaw and shoulders. The analysis of the balance 

had no significant changes occurred in the shift of the center of pressure and the 

clinical effect of use of the device was considered small. Were not perceived 

changes in balance and body posture by most of athletes (75.68% and 70.28%, 

respectively). The use of custom made mouthguard cases in individuals more 

confidence and athletes reported feeling better performance (70.28%) and easily run 

sporting gestures (67.56%). It is concluded that the use of custommade mouthguard 

does not change the posture, does not cause important changes in body balance and 

that athletes feel more confident and better sports performance.  

 



Keywords: Odontology. Sport Dentistry. Mouthguard. Posture. Postural balance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A avaliação física é necessária para que se identifiquem condições que 

possam prejudicar a saúde e predispor o desenvolvimento de lesões. Possibilita 

ainda que alterações posturais sejam diagnosticadas e que correções sejam 

realizadas a fim de prevenir e melhorar o desempenho físico1,2.   

O controle postural relaciona postura e equilibro de modo que o indivíduo se 

oriente e permaneça estável para correta execução das mecânicas corporais3,4. A 

consciência do corpo humano é pré-requisito para o desenvolvimento da atividade 

cotidiana e manutenção da postura5. Para que o sistema de controle postural seja 

coordenado é necessária interpretação das informações recebidas dos sistemas 

vestibular, visual e proprioceptivo pelo Sistema Nervoso Central (SNC)4-7. 

Propriocepção é o termo usado para descrever informações neurais originadas pelos 

receptores mecânicos a respeito das condições de equilíbrio, postura e relações 

biomecânicas do sistema somatossensorial8. Estas informações são responsáveis 

pela orientação do corpo e de seus segmentos e manutenção do centro de massa 

(CM) (ponto central geométrico dos segmentos corporais)9 e podem influenciar o 

tônus muscular e programas de execução motora10-12.  

Postura pode ser definida como a posição assumida pelo corpo em um 

determinado instante e é ideal quando há harmonia entre as estruturas (musculares, 

articulares e ósseas) durante a solicitação do movimento com mínimo esforço e 

máxima eficiência13,14. Equilíbrio pode ser definido como processo dinâmico de 

manutenção do CM dentro dos limites da área de suporte atuando por ajustes 

constantes da atividade muscular e posicionamento articular7,15.  

O corpo humano representa um sistema articulado e interconectado. Por esse 

motivo a análise da postura deve ser ampla, pois mudanças em quaisquer estruturas 

corporais podem levar a alterações músculo articulares e ósseas resultando em 

mecanismos de compensação13,16,17.  

A associação entre o sistema estomatognático e a postura corporal já foi 

demonstrada na literatura13,18-20. Sabe-se que ajustes posturais que possibilitam o 
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desempenho motor ocorrem primeiramente nos músculos da cabeça21. O 

posicionamento ereto da cabeça é mantido pelo equilíbrio entre as estruturas das 

regiões cervical e oral, incluindo as estruturas ósseas, musculares e oclusão 

dentária22. A existência da relação entre o sistema temporomandibular e o controle 

postural já foi comprovada analisando diferentes oclusões dentarias e posições 

mandibulares, aproximando a odontologia e a biomecânica13,23. 

A Odontologia do Esporte é uma área da odontologia voltada para o 

conhecimento, prevenção e tratamento das enfermidades do sistema 

estomatognático relacionando-as ao desempenho do atleta24. Estudos avaliaram 

fatores que podem influenciar a relação entre controle postural e dispositivos 

interoclusais como placas de mordida e protetor bucal (PB)8,11,25-27. Placas de 

mordida são dispositivos confeccionados em acrílico incolor (estrutura rígida) que 

recobrem as superfícies oclusais dos dentes, tendo como objetivo desprogramação 

muscular e promoção de uma posição mais confortável da Articulação 

Temporomandibular (ATM)28. O uso das placas de mordida no tratamento das 

disfunções temporomandibulares (DTM) estão relacionadas a alterações 

posturais27,29. PB são dispositivos intra orais confeccionados em material macio 

(Copolímero de etileno e acetato de Vinila - EVA) que visam prevenir traumatismos 

dentários e maxilofaciais decorrentes da prática esportiva12. Pouco se sabe sobre os 

efeitos do PB na postura e no equilíbrio. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Postura e equilíbrio 

 

 

A definição de postura proposta por Kendall em 1995 é reconhecida 

mundialmente como o padrão postural30. O autor propõe um alinhamento sem 

desvios em vista lateral, anterior e posterior de modo a transmitir o mínimo esforço e 

sobrecarga para as estruturas articulares, musculares e esqueléticas (Figura 2.1)31. 

 
Figura 2.1 - Alinhamento postural ideal

31
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Postura e equilíbrio estão mecanicamente conectados pelas constates 

alterações necessárias para manter a estabilidade corporal. A compreensão das 

mesmas aborda o conceito de controle postural. O controle postural é a base do 

sistema de controle motor humano, capaz de produzir estabilidade e condições para 

o movimento e manutenção da posição corporal desejada durante atividade estática 

ou dinâmica32.  Este sistema tem função de manter o equilibrio, orientação e posição 

dos segmentos do corpo que servem como referencia para percepção e reação em 

relação ao ambiente externo (Figura 2.2)33. 

 

Figura 2.2 – Sistema de controle postural. Adaptado Palmieri RM et al.
33

 

 

 

Postura e equilíbrio dependem de um processo dinâmico de ajustes 

musculares e articulares coordenados pelo SNC em resposta a estímulos recebidos 

de várias fontes ao longo do corpo mantendo-o estável (articulações, ligamentos, 

músculos e pele)7,25,34. A constante adaptação corporal pode ainda ser influenciada 

por outros fatores como ansiedade, estados de humor, respiração e postura da 

cabeça18,25,35,36. 

O sistema somatossensorial possui mecanoreceptores localizados na pele, 

músculos, junções músculo tendíneas cápsulas articulares e ligamentos10,11. Os 
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sensores somatossensoriais em razão de estarem distribuídos por todo corpo são 

importantes para o posicionamento dos segmentos corporais e o relacionamento 

entre eles, sendo de grande importância na orientação e no equilíbrio postural5. 

A postura ereta requer coordenação de todos os segmentos corporais, pois 

qualquer tensão em uma cadeia muscular pode levar a sucessão de outras tensões 

associadas13,34. O alinhamento dos segmentos corporais e as alterações posturais 

afetam a localização do CM e centro de gravidade (CG) ligados à estabilidade 

corpórea30. CG é o ponto de aplicação do vetor que representa o peso do corpo. 

Este varia conforme alteração da posição corporal (Figura 2.3) e de suas 

extremidades, gerando oscilações e correções para que sua projeção vertical 

mantenha-se dentro da base de sustentação9.  

 

Figura 2.3 – Posicionamento do CG. Portfólio de Biomecânica
37

 

 

 

O centro de pressão corporal (CoP) é uma medida de deslocamento 

resultante da resposta neuromuscular ao balanço do CG9,38. A alteração do CoP 

resulta da força de reação do solo com a base de apoio do corpo, servindo como 

fonte de medição destes deslocamentos e avaliação do equilíbrio9. A oscilação 

postural está relacionada às correções que o corpo faz para manter a linha do CG 

dentro da base de sustentação34. Quando existe grande instabilidade, o indivíduo 

necessita alterar sua base de suporte procurando condição de equilíbrio. Os limites 
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para estabilidade são dados pela posição e velocidade de deslocamento do CoP, 

percepção de segurança e medo de cair33.  

 

 

2.2 Métodos de avaliação da postura e equilíbrio 

 

 

Morimoto e Karolczak36 consideram que a postura pode ser verificada mediante 

análise dos pontos tragus, acrômios, quadril, joelho e tornozelo. Não existe 

padronização para classificação dos métodos de avaliação postural, sendo possível 

a análise clínica visual, fotográfica e por sensores que detectam a mudança CoP2.  

A fotogrametria é uma ferramenta que permite a avaliação de alterações 

posturais por meio de fotografias em diferentes situações facilitando a quantificação 

das variáveis morfológicas relacionadas à postura17,39. Esta técnica é um valioso 

recurso para registro das transformações posturais ao longo do tempo, sendo capaz 

de registrar transformações sutis e relacionar diferentes partes do corpo difíceis de 

avaliar16. 

O Software de Avaliação Postural (SAPO) possui um protocolo de medidas 

sugerido pela equipe de desenvolvimento do programa com base na relevância 

clínica, base cientifica, viabilidade metodológica e aplicabilidade (Figura 2.4)39. 

Baseia-se na digitalização e calibração de imagens fotográficas permitindo a 

marcação livre de pontos, medição de distâncias e de ângulos corporais6. 

O SAPO é considerado uma ferramenta de confiabilidade40. Autores utilizaram 

esta metodologia para avaliar diferenças posturais
41,42

. Hashimoto
40

 e Basso
43

 o 

utilizaram para avaliação postural antes e após intervenção por Reeducação 

Postural Global e placa oclusal desprogramadora.  
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Figura 2.4 – Vista anterior do protocolo de medidas SAPO39 

 

 

Carneiro et al.44 realizaram testes para verificar a confiabilidade da avaliação 

postural da cabeça por fotogrametria intra e inter examinadores. Os autores 

consideraram excelentes as correlações encontradas para a análise intra 

examinadores dos ângulos côndilo-acrômio, mento-esternal e de Frankfurt. A 

confiabilidade para outros ângulos e medidas também foi considerada boa45-47.  

Para avaliação do equilibro, a baropodômetria e estabilometria podem ser 

utilizadas para avaliar alterações biomecânicas (Figura 2.5)48. A baropodômetria 

analisa distribuição da pressão plantar ou base de apoio49.  A estabilometria permite 

avaliação do equilíbrio corporal por meio da mensuração das mudanças na 

amplitude, velocidade e área de deslocamento do CoP no sentido anteroposterior 

(AP) e médio-lateral (ML)50–52.  
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A técnica pode ser utilizada para determinar a relação entre postura corporal 

e oclusão. Oliveira53 estudou o efeito do tratamento das DTM com placa de mordida 

e o relacionou a alterações no equilíbrio pelo aumento da velocidade de 

deslocamento anteroposteior do CoP. Souza54 avaliou a pressão plantar de 

indivíduos com e sem ausência de DTM sugerindo relação entre as condições 

estudadas e o controle postural. 

 

Figura 2.5 – Baropodometria e estabilometria 

 

 

 

2.3 Esporte e controle postural  

 

 

Um dos objetivos da biomecânica do exercício e esporte é a melhora do gesto 

esportivo55. Para o desenvolvimento do mesmo deve-se atentar a postura e 

equilíbrio que estão relacionados ao rendimento e incidência de lesões, pois para 

desempenhar suas funções o atleta altera constantemente seu posicionamento4,56,57. 

A melhora da coordenação motora do indivíduo depende do controle e 

regularidade de seus movimentos para a prática esportiva. O controle adequado do 

equilíbrio para melhora da coordenação baseia-se em sinergias musculares que 

diminuem os deslocamentos do CG favorecendo execução de gestos esportivos 

complexos e minimização dos riscos de lesão56.  
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A evolução de um atleta profissional se adequa e explora todo o potencial do 

indivíduo em cada fase de seu desenvolvimento. Mesmo assim profissionais que 

acompanham os atletas de base negligenciam atividades de equilíbrio56. Pensando 

nisto, Baldaço et al.7 elaboraram um protocolo de exercícios proprioceptivos em um 

grupo de jogadoras de futsal e afirmou que há melhora do equilíbrio e estabilidade 

postural e que treinos proprioceptivos favorecem tanto o controle do equilíbrio 

quanto a prevenção de lesões.  

O acompanhamento periódico dos atletas no que diz respeito ao seu 

equilíbrio pode ser um instrumento importante para se inserir ou melhorar programas 

de treinamento a fim de potencializar o seu desempenho e diminuir riscos55.  

Stepinski et al.58 com objetivo de comparar as habilidades motoras de jovens 

jogadores de futebol e não praticantes de atividade esportiva sugeriram que o 

treinamento de coordenação é negligenciado e pode influenciar o desempenho 

futuro. Wikstrom et al.59 demonstraram que lesões em joelho e tornozelo podem ser 

resultantes de déficits de força, equilíbrio e estabilidade. Baroni et al.60 sugeriram 

ainda que o decréscimo da estabilidade prejudica o desempenho esportivo dos 

atletas. 

 

 

2.4 Postura e equilíbrio em odontologia  

 

 

Para manutenção da postura corporal na posição ereta são necessários 

múltiplos ajustes da musculatura da cabeça, tronco e do restante do corpo13,61. O 

crânio se conecta à região cervical por meio de conexões musculares e ligamentares 

formando o Sistema Crânio Cervicomandibular (Figura 2.6)13.  A atividade 

aumentada da musculatura mastigatória pode causar interferência na musculatura 

de contra apoio (esternocleidomastoideo e trapézio) levando ao encurtamento dos 

músculos posteriores do pescoço e alongamento dos anteriores acarretando em 

projeção anterior do corpo13. O posicionamento dos ombros também pode ser 

alterado com o aumento da atividade muscular mastigatória62. 
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A posição ereta da cabeça é mantida por uma tensão equilibrada entre os 

ossos craniocervicais, estruturas miofaciais e oclusão dentária. Muitas conexões 

neuroanatômicas foram documentadas entre as áreas oral e cervical19,63. 

 

Figura 2.6 - Sistema Crânio Cervicomandibular64 

 

 

A posição mandibular pode ser determinada pela oclusão65. O termo é definido 

resumidamente como a inter-relação da estrutura dentária dos arcos superior e 

inferior, bem como de suas respectivas bases ósseas, estruturas articulares e 

musculares, considerando-as em uma relação dinâmica, morfológica e funcional28.  

A propriocepção do sistema estomatognático é decorrente dos músculos 

mastigatórios e ligamentos periodontais inervados pelo trigêmeo66. Os músculos 

mastigatórios, osso hioide e a musculatura cervical posterior são importantes para 

determinação da postura da cabeça e mandíbula41. Segundo Thompson e Brodie67 a 

posição de descanso mandibular é resultante do equilíbrio muscular dado pela 

manutenção postural da cabeça. Visscher et al.68 registraram diferentes movimentos 
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mandibulares em diferentes posturas da cabeça e sugerem que essas variações 

ocorrem devido ao estiramento e/ou alongamento muscular. 

A literatura mostra que desarmonias como contato oclusal excessivo e 

diferentes posições mandibulares podem possibilitar modificações em todo o 

corpo26,29,65. A mandíbula representa um pólo balanceador capaz de afetar a postura 

corporal e pode ser influênciada pela mesma através das sinergias musculares e 

articulares entre os movimentos mandibulares e cervicais61,69. De acordo com Cuccia 

e Caradonna18 a oclusão dentária e os aferentes do nervo trigemio tem papel na 

manutenção do equilibrio corporal.  

Estudos indicam que intervenções odontológicas por meio de placas oclusais 

interferem no restante do corpo61,70-74. No esporte, as placas oclusais são indicadas 

empiricamente por alguns técnicos esportivos com objetivo de melhorar o 

desempenho físico de seus atletas66,75. 

 

 

2.5 Protetores bucais (PB)  

 

 

Os PB são dispositivos intra orais com função de reduzir ou evitar lesões 

dento-alveolares, ósseas e cerebrais por minimizar a força do impacto pela 

dissipação e absorção de energia decorrente de um trauma76.  De acordo com a 

“American Society for Testing and Materials” (ASTM) existem 3 tipos de PB: Tipo I 

(de estoque), tipo II (aquece e morde) e tipo III (individualizado) (PBI)77. 

Os protetores de estoque são confeccionados com poliuretano ou EVA e 

possuem tamanhos pré-definidos que não podem ser alterados. São considerados 

menos confortáveis e eficientes. Assim como os de estoque, os PB tipo “aquece-e-

morde” possuem tamanhos específicos, porém permitem acomodação parcial na 

arcada dentária do atleta após aquecimento e ajuste por mordida e pressão. Ambos 

necessitam que o indivíduo oclua (morda) o dispositivo para mantê-lo em posição, 

dificultando a comunicação e respiração78,79. O PBI é confeccionado 

especificamente para o atleta após moldagem pelo cirurgião-dentista, reproduzindo 
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a forma do arco do indivíduo e se adaptando perfeitamente em torno dos dentes. 

São mais confortáveis e não atrapalham a respiração80. 

A não utilização de protetores bucais pelos atletas é justificada pelo receio de 

terem seu desempenho prejudicado73. Estudos demonstraram que o uso de PBI não 

causa efeitos negativos ou melhora na flexibilidade articular, agilidade, tempo de 

reação para execução do gesto esportivo e equilíbrio corporal73. Outros estudos 

apresentaram relatos dos participantes da pesquisa que sentiram efeitos positivos 

para força, resistência e resultados clínicos de aumento da capacidade respiratória 

com uso de PBI74. Garabee75 avaliou o efeito do PBI em corredores.  Os atletas 

relataram aumento da resistência física, relaxamento, melhor tempo de recuperação 

após corrida, mais disposição e menor esforço para execução do exercício. Cetin et 

al.76 não encontrou diferença no desempenho de atletas e força, porém detectou 

aumento significativo no teste aeróbio com aumento de 2-3mm da dimensão vertical 

de oclusão. 

 

Figura 2.7 – Alterações posturais de mandíbula e coluna cervical com PB
81
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Além da proteção ao sistema estomatognático, a utilização de PB foi 

associada também a proteção de outras estruturas reduzindo o número de lesões 

em pescoço, costas e a ocorrência da concussão em jogadores de futebol 

americano. Esses resultados são justificados pela alteração de posicionamento 

condilar (para baixo e para frente), da borda inferior da mandíbula e mento que se 

adaptam a posição de abaixamento e também do osso hioide assumindo uma 

posição mais posterior junto à coluna vertebral cervical81. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

 Avaliar por fotogrametria a influência do uso de PBI na postura da 

cabeça, mandíbula e ombros de atletas. 

 Avaliar por estabilometria a influência do uso de PBI no equilíbrio 

corporal de atletas. 

 Elencar efeitos subjetivos relatados pelos atletas ao utilizarem PBI 

quanto a na postura, equilíbrio e desempenho esportivo.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

4.1 Materiais  

 

 

Os materiais utilizados para as avaliações foram: 

 

 Celular Samsung J5 Duos, 

 Tripé fotográfico, 

 Suporte de celular para tripé, 

 Esferas de poliestireno (Bolas de isopor), 

 Fita dupla face 3M, 

 Posicionador de pés com 15°, 

 Fio de prumo, 

 Tapete em EVA com 4m de comprimento, 

 Barreira posterior para apoio dos calcanhares, 

 Computador Dell Inspiron 14R5437-A20, 

 Baropodômetro Footowork versão 5.0.1.0, 

 Protetor bucal individualizado para esporte. 

 

 

4.2 Considerações bioéticas 

 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida após o parecer favorável do Comitê de Ética 

em Pesquisa da FOUSP – CEP/FOUSP aprovado pelo número CAAE 
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35265414.0.0000.0075 (Fotogrametria) (Anexo A) e CAAE 69941217.2.0000.0075 

(Estabilometria) (Anexo B).  

 

 

4.3 Estatística  

 

 

Por se tratar de um estudo em que os indivíduos foram comparados a eles 

mesmos, foi aplicado o teste T de Student pareado bicaudal com nível de 

significância estabelecido em 0,05. Para verificação da importância clínica da 

intervenção foi realizada análise do tamanho de efeito “d de Cohen”. Esta análise 

serve como complemento ao teste de significância estatística. Os valores de 

referência para o teste são os seguintes: 

 

Tamanho do efeito D 

Trivial < 0,20 

Pequeno 0,20 a 0,49 

Médio 0,50 a 0,79 

Grande ≥ 0,80 

 

Os softwares utilizados para análise foram SPSS V20, Minitab 16 e Excel 

Office 2010.  
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4.4 Amostra 

 

 

Para avaliação de alterações posturais de cabeça, mandíbula e ombros 

participaram deste estudo 32 atletas do Ambulatório de Odontologia do Esporte da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo – FOUSP. Outros 33 

atletas, do mesmo ambulatório participaram da avaliação do equilíbrio por 

estabilometria. 

Os critérios de Inclusão e exclusão das avaliações citadas acima foram: 

 Critérios de inclusão: praticantes de esportes com idade igual ou maior 

a 18 anos.  

 Critérios de exclusão: Indivíduos em tratamento com ortodontia fixa; 

com lesões (musculares, ósseas, tendíneas, articulares) que exijam uso 

de botas ortopédicas ou gesso (tanto em membro superior quanto inferior) 

e com lesão recente que impedissem o apoio bipodálico confortável.  

Para avaliação da percepção dos indivíduos com uso do PBI 70 atletas 

receberam notificação para participarem deste estudo. Não houve exclusão dos 

indivíduos que fizessem tratamento ortodôntico ou que estivessem com contenções 

e dispositivos ortopédicos.  

 

 

4.5 Protetores bucais  

 

 

Os PB utilizados foram os individualizados, tipo III (PBI) (Figura 4.1), 

confeccionados especificamente para cada indivíduo após moldagem e recorte do 

modelo de gesso da arcada superior. Todos os PBI foram produzidos com placas de 

EVA e passaram por ajuste oclusal no momento da instalação evitando contatos 

prematuros e garantindo maior conforto ao indivíduo. A espessura oclusal final dos 

protetores foi de 2,5 mm a 3 mm (Figuras 4.2 e 4.3). 
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Figura 4.1 – PBI instalado após ajuste 

 

 

 

Figura 4.2 - Contatos oclusais após ajuste 
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Figura 4.3 – Espessura final após ajuste 

 

 

 

 

4.6 Fotogrametria 

 

 

As fotografias foram realizadas no Ambulatório de Odontologia do Esporte da 

FOUSP. Os indivíduos foram instruídos a permanecer em posição ortostática com a 

cabeça e olhar paralelos a linha de Frankfurt (linha do horizonte) e em máxima 

intercuspidação não forçada. A posição dos pés foi determinada por um 

posicionador confeccionado em EVA expandido de forma a manter os calcanhares 

levemente afastados e os pés abduzidos cerca de 15° (Figura: 4.4)22.  
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Figura 4.4 - Posicionamento dos pés 

 

 

O tripé foi posicionado a 3 metros de distância do indivíduo e a câmera com 

altura de 100 cm (Figura 4.5). Para a calibração da imagem foi utilizado fio de prumo 

com dois marcadores de poliestireno distanciados 1 metro de acordo com o 

protocolo sugerido pelo SAPO
39

.  
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Figura 4.5 - Padronização para avaliação por fotogrametria
82 

 

 

 

Os indivíduos vestiram camiseta regata e se posicionaram frente a um 

simetrógrafo. Os pontos de interesse para avaliação foram demarcados (Figura 4.6) 

com esferas de poliestireno de 15 milímetros de diâmetro fixados com fita dupla 

face. Foram tiradas 3 fotografias, uma em vista anterior e outras sagitais direita e 

esquerda antes da instalação do PBI. Após a instalação e ajuste oclusal, o indivíduo 

realizou caminhada de 5 minutos a fim de estimular possíveis reorganizações 

corporais para realização de 3 novas fotografias nas mesmas posições. Após 

captação fotográfica a imagem foi importada ao software de avaliação postural 

SAPO.  
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Figura 4.6 - Pontos de demarcação. Tragus (1); Mento (2); Glabela (3); Acrômio (4). SAPO
39 

 

 

 

Ressalta-se que as inclinações detectadas para essas medidas no sentido 

horário receberam valor positivo e valores negativos representam inclinações no 

sentido anti-horário. As seguintes análises foram realizadas: 

a. Alinhamento horizontal da cabeça (AHC): avaliado pelo ângulo formado 

entre os pontos tragus direito e tragus esquerdo; 

b. Alinhamento horizontal dos acrômios (AHA): avaliado pelo ângulo 

formado entre os pontos acrômio direito e acrômio esquerdo; 

c. Relação tragus acrômio (rTA): Ângulo formado entre as linhas tragus 

direito-esquerdo e acrômio direito-esquerdo; 

d. Distância glabela-mento (dGM): avaliado pela distância entre os pontos 

glabela e mento; 

e. Alinhamento vertical da cabeça (AVC): avaliado pelo ângulo formado 

entre os pontos tragus direito - acrômio direito e tragus esquerdo - 

acrômio esquerdo. Para estes foram consideradas para avaliação a média 

entre os dois lados; 

f. Posição mandibular (PM): avaliada por meio do ângulo formado entre 

glabela e mento em vista sagital. Valores negativos representaram 

retrusão, e positivos protrusão mandibular. 
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As medidas AHC e AVC foram consideradas para avaliação da posição da 

cabeça; dGM e PM para avaliação da posição mandibular; AHA para ombros e a 

medida rTA para avaliação da relação entre a postura da cabeça e ombros.  

 

 

4.7 Estabilometria  

 

 

A plataforma de Baropodometria FootWork® (AM3, França. Versão 5.0.1.0) é 

revestida por policarbonato, possui dimensão de 565 x 450 x 25 mm com superfície 

ativa de 400mmX400mm com cerca de 2704 captores e pesa 3kg (Figura 4.7).  

 

Figura 4.7 - Software Footwork e plataforma de baropodometria com posicionador de pés 

 

 

Este aparelho fornece informações relacionadas à base de suporte corporal 

(pés) estática e dinâmica e permite a análise estabilométrica do indivíduo. A 
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estabilometria avalia a área de superfície e amplitude do deslocamento do CoP tanto 

sentido anteroposterior (CoP AP) como médio-lateral (CoP ML) (Figura 4.8).  

 

Figura 4.8 - Dados estabilométricos fornecidos pelo baropodômetro 

 

 

Os indivíduos que participaram da análise por baropodômetria foram 

diferentes dos que participaram da fotogrametria devido à disponibilidade do 

equipamento. Os critérios de inclusão e exclusão se mantiveram. 

Foram realizadas 2 avaliações, sendo uma anterior e outra durante o uso do 

PBI. As orientações para esta análise foram as mesmas dadas para a fotogrametria. 

As análises também foram feitas com uso do posicionador de pés para referência, 

evitando que o indivíduo se posicionasse de maneira diferente na segunda 

avaliação. O tempo de avaliação do programa foi de 20 segundos sem cortes83. 
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4.7 Percepção individual da utilização de PBI 

 

 

Após cerca de 4 a 12 meses de utilização do dispositivo, os indivíduos que 

frequentaram o Ambulatório de Odontologia do Esporte da FOUSP de março de 

2017 a novembro do mesmo ano para confecção de PBI, receberam um 

questionário online para informarem sua percepção sobre o uso do PBI. O 

questionário foi enviado para aproximadamente 70 indivíduos e poderia ser 

respondido por todos, incluindo aqueles que utilizavam aparelho ortodôntico ou que 

no momento do atendimento estivessem imobilizados por talas nos membros 

superiores, botas ortopédicas ou torções no tornozelo que impedissem apoio 

bipodálico confortável (critérios que os excluíam da participação na pesquisa). 

O questionário foi elaborado com 6 questões dicotômicas (sim ou não). 

a. Você se sente mais confiante para treinar e competir com uso de 

protetor bucal individualizado (PBI)? 

b. Você sente maior facilidade para executar gestos esportivos com uso 

de PBI? 

c. Você sente melhora no seu equilíbrio corporal com uso de PBI? 

d. Você sente alguma mudança postural com uso de PBI? 

e. Você sente melhora do seu desempenho como atleta com uso de PBI? 

f. Você sente alguma piora, seja do seu equilíbrio, postura e/ou 

desempenho com uso de PBI?  

 

O período em que o questionário ficou disponível para ser respondido foi de 1 

mês. Todas as respostas foram registradas e salvas pelo aplicativo existindo a 
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possibilidade de acompanhar cada uma individualmente sem que houvesse 

conhecimento dos autores de cada resposta. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Os dados e informações coletados quanto à influência da utilização do PBI na 

percepção dos indivíduos, equilíbrio e na postura de cabeça, mandíbula e ombros 

serão apresentados em tabelas e gráficos. 

A idade dos indivíduos variou de 18 a 32 anos (média 22,67 anos) e o gênero 

predominante foi masculino (64,61%) (Tabela 5.1).  

 

Tabela 5.1 - Característica das amostras 

 

Masculino Feminino 

Média de 

idade 

Fotogrametria 46,87% 53,13% 22,24 anos 

Baropodômetria 81,81% 18,19% 23,09 anos 

Total 64,61% 35,39% 22,67 anos 

 

 

5.1  Percepção individual da Influência do PBI 

 

 

Houve retorno de 37 participantes (52,85%). Grande parte dos indivíduos 

relataram sentir mais confiança durante treinos e competições com uso do PBI 

(97,29%) e apenas 1 pessoa respondeu negativamente a questão. A facilidade em 

executar gestos esportivos e melhora do desempenho também foi positiva para a 

maioria dos participantes da pesquisa com 67,56% e 70,28%, respectivamente. A 

melhora do equilíbrio e mudança da postura corporal foi pouco relatada (24,32% e 

29,72%, respectivamente) (Tabela 5.2). 
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Tabela 5.2 - Percepção do uso do PBI 

 

Sim Não  

Você sente mais confiança para treinar e 

competir com uso de PBI? 97,29% 2,71% 

Você sente maior facilidade para executar 

gestos esportivos com uso de PBI? 67,56% 32,44% 

Você sente melhora no seu equilíbrio corporal 

com uso de PBI? 24,32%  75,68%  

Você sente alguma mudança postural com uso 

de PBI? 29,72%  70,28%  

Você sente melhora do seu desempenho como 

atleta com uso de PBI? 70,28% 29,72%  

Você sente piora, seja do seu equilíbrio, 

postura e/ou desempenho com uso de PBI? 2,71%  97,3%  

 

 

5.2 Fotogrametria 

 

 

Os resultados encontrados para fotogrametria serão apresentados a seguir 

(Gráfico 5.1 e Tabela 5.3). A dGM apresentou resultados estatisticamente 

significante (0,005), porém seu efeito clínico não  foi considerado importante (d = 

0,1). Outras variaveis análisadas para alteração de posicionamento da mandibula, 

cabeça e ombros não apresentaram diferença considerada significante. Para as 

variáveis AHA, AHC, AVC, rTA e PM o p-valor foi 0,463; 0,855; 0,339; 0,472 e 0,161, 

respectivamente.  

O gráfico apresentado abaixo representa a importancia clínica da intervenção. 

A zona central acinzentada representa o intervalo de valores com importancia clínica 

trivial. O desvio padrão é representado pela reta e o ponto central representa o valor 
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“d” de Cohen (Tabela 5.3). O efeito clínico do uso do dispositivo foi considerado 

trivial em todas as variáveis de avaliação postural (d < 0,20). 

 

Gráfico 5.1 - Apresentação do tamanho do efeito para fotogrametria 
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Tabela 5.3 - Avaliação postural por fotogrametria (N = 32) 

Fotogrametria Média 
Desvio 

Padrão 
IC Cohen's d 

P-

valor 

AHC 
SPB -0,556 1,74 0,60 

0,020 0,885 
CPB -0,588 1,37 0,47 

AHA 
SPB 0,159 1,55 0,54 

0,066 0,463  
CPB 0,266 1,69 0,58 

rTA 
SPB 1,841 1,61 0,56 

0,080 0,472  
CPB 1,966 1,55 0,53 

AVC 
SPB 13,32 5,6 1,95 

0,076 0,339  
CPB 12,89 5,71 1,98 

PM 
SPB 2,14 4,38 1,52 

0,109 0,161  
CPB 2,63 4,80 1,66 

dGM 
SPB 14,08 2,19 0,76 

0,110 0,005  
CPB 14,31 2,12 0,74 

 

 

5.3 Estabilometria 

 

 

Não foram encontrados resultados significantes nas variáveis estudadas para 

avaliação do equilíbrio com e sem uso do PBI (Tabela 5.4). O p-valor do 

deslocamento CoP AP e ML foi 0,91 e 0,059, respectivamente. A superfície de 

deslocamento de CoP teve p-valor de 0,057. 

O efeito clínico da utilização de PBI foi considerado pequeno para CoP AP (d = 

0,21), CoP ML (d = 0,29) e superfície de deslocamento (d = 0,24) (Gráfico 5.2).  
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Gráfico 5.2 - Apresentação do tamanho do efeito para estabilometria 

 

 

Tabela 5.4 - Avaliação do equilíbrio (N = 33) 

Estabilometria Média 
Desvio 

Padrão 
IC 

Cohen’s 

d 
P-valor 

CoP ML 

SPB 0,952 0,44 0,15 

0,292 0,091 

CPB 1,119 0,61 0,21 

CoP AP 

SPB 1,501 0,80 0,27 

0,216 0,059 

CPB 1,790 1,32 0,46 

Superfície 

COP 

SPB 1,399 1,98 0,68 

0,249 0,057 

CPB 1,965 2,35 0,81 
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6 DISCUSSÃO 

 
 
 

O tema desta dissertação surgiu após atendimento a um atleta de alto 

rendimento que procurou o Ambulatório de Odontologia do Esporte para confecção 

de protetor facial. Durante o atendimento foi questionado sobre a utilização de PB e 

o atleta relatou sentir melhora na postura e equilíbrio com uso de placa de mordida. 

Como o PBI é um dispositivo inter oclusal, a ideia de avaliar os efeitos do seu uso 

nesses quesitos surgiu da indicação e também da necessidade do incentivo à 

prevenção de traumatismo orofacial durante a prática esportiva. Conhecer se os 

dispositivos de proteção indicados para a prática esportiva podem influenciar no dia-

a-dia dos atletas que o utilizam é fundamental para que mais indivíduos não 

negligenciem sua necessidade. 

Pouco foi encontrado na literatura sobre estudos que tiveram como 

metodologia a fotogrametria para visualização do resultado clínico de intervenções 

odontológicas54.  

O presente estudo procurou avaliar alterações no posicionamento da cabeça, 

mandíbula e ombros com uso de PBI. Os resultados mostraram que no sentido 

vertical houve abaixamento da mandíbula representado pelo aumento da dGM por 

consequência do aumento da dimensão vertical (DV), ou seja, da distância entre as 

superfícies oclusais. Essa alteração, no entanto, não teve efeito clínico considerado 

importante. Andrighetto e Fantini29 e Ohlendorf et al.65 afirmaram que aumento na 

DV é capaz de alterar a posição da cabeça e coluna vertebral. Diferentemente do 

exposto, este estudo não encontrou alterações do posicionamento da cabeça, 

sagital da mandíbula e ombros (AHC, AVC, PM, rTA, AHA), As medições foram 

tomadas logo após (5 minutos) a instalação do PBI, podendo justificar a ausência de 

alterações neste posicionamento . 

É possível notar que em momentos de esforço os atletas demonstram tensão, 

apertamento dentário e contração da musculatura facial e do pescoço gerando 

estresse ao sistema craniomandibular75. As fibras dos músculos mastigatórios 

funcionam quase perpendiculares ao plano oclusal, tornando-as sensíveis a 

mudanças da DV84.  
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De acordo com Pae et al.12 o uso de protetores bucais quando ajustados 

bilateralmente equilibrando a oclusão permitiram  movimento mais acelerado do taco 

de golfe, porem não causou alteração da velocidade da bola e da precisão da 

jogada12. Receptores periféricos na ATM, músculos, ligamentos periodontais e 

tecidos moles (língua, lábios e a mucosa oral) percebem a presença do PBI e do 

aumento da DV causando diminuição da atividade muscular mastigatória74,85. De 

acordo com Raquel et al.86 o uso dos PBI evitam que os músculos mastigatórios 

sejam submetidos a estresse repetitivo que podem desequilibrar a musculatura 

orofacial e prejudicar o atleta. Dessa forma, o aumento da DV parece afetar a 

ativação muscular e desempenho no resto do corpo87.  

A utilização de placas de mordida rígidas e macias geram respostas 

musculares distintas, sendo que estruturas macias parecem levar a um aumento da 

atividade da musculatura mastigatória86. Apesar disso, é possível que o uso 

prolongado do PBI possa levar a desprogramação muscular transitória88, sendo 

necessários que outros estudos sejam feitos para detectar atividade muscular. 

Quando existe desequilíbrio da atividade muscular mastigatória ocorrem 

alterações da musculatura cervical e dos ombros13. A realização do ajuste oclusal do 

PBI evitando contatos prematuros e desequilíbrio muscular mastigatório, bem como 

o tempo de uso do dispositivo89 podem justificar a ausência de alterações no AHA e 

rTA entre as condições sem e com PBI.  

Acredita-se que o posicionamento ideal da articulação temporomandibular é 

capaz de melhorar o posicionamento das vértebras cervicais e promover sinalização 

neural afetando o desempenho muscular de outras partes do corpo84. Os sensores 

somatossensoriais são importantes para detecção, orientação e posicionamento dos 

seguimentos corporais para manutenção do equilíbrio5. Apesar de neste estudo não 

ter sido feito teste de correlação devido a participação de diferentes indivíduos na 

análise postural e de equilíbrio e por isso não ser possível associar estatisticamente 

o aumento da dGM e os resultados estabilométricos, a relação entre o 

posicionamento da mandíbula e o equilíbrio corporal esta presente na 

literatura26,61,66. Segundo Sforza et al.90 o posicionamento simétrico da mandíbula 

resulta em contrações musculares simétricas e redução da oscilação do corpo. 

Valores aumentados da área e oscilação do CoP podem sugerir diminuição do 
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controle postural91 ou apenas que é necessário maior deslocamento do CoP para 

mater a estabilidade sem necessariamente afetar negativamente o equilibrio do 

indivíduo33.  

 Scharnweber et al.23 afirma que o bloqueio de intercuspidação leva a redução 

do deslocamento de CoP. Baldini et al.22 afirmou existir uma fraca correlação entre o 

aumento da DV e área de deslocamento e oscilação do CoP. Outros autores não 

encontraram influência de diferentes posturas da mandíbula em relação ao 

deslocamento do CoP19,71. Bracco et al.26 apresentaram resultados significantes no 

deslocamento de CoP em diferentes posturas mandibulares. Gangloff et al.66 relatou 

diminuição dos deslocamentos de CoP com o aumento da DV por uso de placa de 

mordida. Dunn-Lewis et al.73 e Golem e Arent74 mostraram que o uso do PBI não 

altera o equilíbrio dinâmico do indivíduo. 

A literatura sugere que alterações posturais pelo o aumento de DV podem 

não ocorrer em indivíduos que não possuam disfunções posturais e também que 

pode haver impedimento da sobrecarga na articulação e, por isso, diminuição da 

sinalização neurológica do sistema estomatognático85,89. Este estudo não teve como 

objetivo avaliar alterações posturais e disfunções prévias nos indivíduos. É possível 

também que intervenções odontológicas que alteram o posicionamento mandibular 

não manifestem alterações por causarem pouca diferença na aferencia trigeminal e 

não influenciarem sistema de controle postural causando compensação e mudança 

no equilíbrio e postura corporal92. 

Este estudo verificou a percepção dos indivíduos em relação ao equilíbrio, 

postura e desempenho esportivo dos atletas ao utilizaram o PBI. Bolmont et al.25 

mostrou que estados de humor e ansiedade podem afetar o equilíbrio do indivíduo, 

aumentar a disposição física e compensar efeitos  adversos da ansiedade. 

Corroborando com Gage et al.84 a maioria relatou efeitos positivos no desempenho 

físico ao utilizarem o dispositivo. Os efeitos na postura e equilíbrio foram pouco 

relatados (70,28% e 75,68%, respectivamente).  

Autores avaliaram o efeito no PB no sistema de controle postural. Mizumachi 

et al.72 verificaram os efeitos do PB no sistema vestibular e não apresentou 

resultados significantes quanto à sua influência no reflexo vestíbulo-cólico que 
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controla a musculatura do pescoço. Este estudo procurou apresentar a influência do 

PBI no resultado final das informações recebidas pelo SNC por meio do sistema 

somatossensorial não obtendo resultados significantes ou relevantes clinicamente. 

Sugere-se que novos estudos sejam realizados a fim de analisar se o PBI influencia 

partes especificas do sistema de controle postural. Pode-se também fazer os 

estudos realizados neste trabalho no mesmo grupo de atletas e promover registros 

segmentados por um período mensal até um ano, com medições dinâmicas e olhos 

fechados e abertos, por exemplo. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

 O uso de PBI, quando observado logo após sua instalação, não 

interfere na postura da cabeça, mandíbula e ombros de atletas. 

 O uso do PBI não causa alterações importantes no equilíbrio estático 

de atletas. 

  Na observação subjetiva não há percepção de alterações no equilíbrio 

e postura corporal pelos atletas. Os atletas relataram sentir mais 

confiança e observaram melhor desempenho esportivo durante a 

utilização do PBI mostrando interesse por seu uso. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa para Fotogrametria
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ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa para Estabilometria 
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