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RESUMO

Tolentino AB. Prevalência de LCNC, HD e fatores de risco associados ao estilo de
vida de atletas [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de
Odontologia; 2016. Versão Corrigida.
A saúde oral proporciona equilíbrio que interfere diretamente na saúde geral e
psicológica. É importante que o dentista faça avaliação detalhada dos esportistas,
detectando alterações e patologias que possam comprometer o desempenho
durante treinos e/ou competições. As LCNCs apresentam etiologia multifatorial e são
caracterizadas pela perda de estrutura dental na região de junção cemento-esmalte
(região cervical), não relacionadas à presença de cárie, sendo comumente
encontradas na rotina clínica odontológica. A perda de estrutura dental provocado
pela presença das LCNCs pode levar a exposição dos túbulos dentinarios,
possibilitando o aparecimento da HD. Essa dissertação teve como objetivos
principais avaliar a prevalência de LCNCs e HD em atletas profissionais (GA) e a
presença de fatores de risco associados ao estilo de vida de atletas. Após
autorização do CEP, avaliou-se 264 atletas profissionais com no mínimo 17 anos e
que realizavam treinamento mínimo de 10 hrs/semana, e 195 indivíduos no grupo
controle. Aplicou-se questionário com tópicos como: dieta, DTM e parafunção. No
exame clínico avaliou-se fatores oclusais, periodontais, presença de LCNC e HD.
chave). Alguns dos resultados encontrados foram: a média de idade dos atletas foi
de 20,33 anos, e do controle 23,75. O GC apresentou maioria do gênero feminino
(61,54%, p<0,001), enquanto que o GA foi predominância masculina (90,46%). Os
atletas consomem mais isotônicos (26,52%, p<0,001), refrigerantes (68,56%,
p=0,010) e suplementos (38,64%, p<0,001) do que o GC. A prevalência de
biocorrosão foi de 28,03% no GA e 15,38% no GC. Os incisivos inferiores (25,75%)
foram os dentes mais afetados com HD, e os pré-molares com LCNC no GA. Os
atletas apresentaram maior número de ausências de pelo menos um dente (21,21%,
p<0,001) quando comparadas ao grupo controle. O GA apresentou mais alteração
em sua mordida (47,43%, p<0,001) do que o GC. Dentro das limitações do nosso
estudo, conclui-se que: a prevalência de LCNC e de HD em atletas foram de 17,42%
e 35,25% respectivamente; a prevalência de LCNC e HD no grupo controle foi de

18,97% e 48,20% respectivamente; os atletas apresentaram diversos fatores de
risco para o desenvolvimento das alterações, sendo eles: ingestão de isotônicos,
refrigerantes e suplementos; presença elevada de placa bacteriana; maior ausência
de elementos dentários; alteração maxilo-mandibular, ausência de guia canina e
escovação imediata após ingestão de alimentação acida.

Palavras-chave: Odontologia do Esporte. Atletas. Lesão Cervical Não Cariosa.
Hipersensibilidade Dentinária.

.

ABSTRACT

Tolentino AB. Prevalence of NCCL, DH and risk factors associated with the lifestyle
of the athletes [dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de
Odontologia; 2016. Versão Corrigida.

The oral health provides balance that directly affects the general and psychological
health. It is important that the dentist make detailed evaluation of athletes, detecting
changes and conditions that may compromise performance during training and / or
competition. The LCNCs have multifactorial etiology and is characterized by loss of
tooth structure in the cementum-enamel junction region (neck), unrelated to the
presence of caries, it is commonly found in dental practice routine. The loss of tooth
structure caused by the presence of LCNCs can lead to exposure of dentinal tubules,
allowing the appearance of the HD. Thus, this thesis has as main objectives to
assess the prevalence of LCNCs and HD professional athletes (GA), to assess the
prevalence of LCNCs and HD in the control group (CG). After approval of the CEP,
we evaluated 264 professional athletes with at least 17 years and performed minimal
training 10 hrs / week and 195 individuals in the control group. applied questionnaire
with topics such as diet, DTM and parafunction. On examination it evaluated
occlusal, periodontal factors, presence of LCNC and HD. Some of the results were:
the average age of the athletes was 20.33 years, and control 23,75. GC showed
most females (61.54%, p<0,001), while the GA was predominantly male (90.46%).
Athletes consume more isotonic (26.52%, p<0,001), soft drinks (68.56%, p=0,010)
and supplements (38.64%, p<0,001) than the GC. The prevalence of biocorrosion
was 28.03% in GA and 15.38% in the control group. The lower incisors (25.75%)
were the teeth most affected by HD, and the pre molars with LCNC in GA. The
athletes had higher number of absences of at least one tooth (21.21%, p<0,001)
compared to the control group. The GA had more change in your bite (47.43%,
p<0,001) than the GC. Within the limitations of our study, it is concluded that: the
prevalence of LCNC and HD athletes were 17.42% and 35.25% respectively. The
prevalence of LCNC and HD in the control group was 18.97% and 48.20%
respectively. Athletes had several risk factors for the development of changes,

namely: isotonic intake, soft drinks and supplements; high presence of plaque;
greater absence of teeth; maxillo-mandibular change, absence of canine guidance
and immediate brushing after food intake acidic.

Keywords: Sport dentistry. Athlete. Non-Carious Cervical Lesions. Dentin
Hypersensitivity.
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1

INTRODUÇÃO

A Odontologia é a área da saúde humana que estuda e trata o sistema
estomatognático compreendido pela face, pescoço e cavidade bucal, abrangendo
ossos,

musculatura

mastigatória,

articulações,

dentes

e

tecidos

moles.

Responsabiliza-se pela prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças orofaciais,
e ainda reconhece manifestações que representem doenças sistêmicas ao
indivíduo1. Sendo assim, a Odontologia inserida na prática esportiva é relevante,
pois oferece ao atleta saúde bucal que interfere diretamente em sua saúde geral e
por consequência em seu desempenho físico e psicológico2. A Odontologia do
Esporte (OE) é uma área em que o Cirurgião-Dentista (CD) atua em equipe
multidisciplinar, identificando os riscos individuais, seja fisiológico ou da modalidade.
Envolve a prevenção, proteção, manutenção e tratamento de lesões orofaciais, bem
como a coleta e divulgação de informações sobre traumas dentais, além do estimulo
à pesquisa3. Para proporcionar o melhor desempenho, é importante que o CD, que
se dedica a esta área, faça uma avaliação detalhada das condições de saúde bucal
do atleta a fim de detectar alterações e patologias como cáries, problemas
periodontais, ausência de elementos dentais e má-oclusão dentária, por exemplo.
Se o atleta apresenta alterações na oclusão pode comprometer seu
desempenho físico, uma vez que interfere na eficácia da mastigação e digestão
prejudicando a absorção de nutrientes4. A perda de equilíbrio muscular, dores de
cabeça, problemas nas articulações temporomandibulares (ATM), desconforto e
estresse também podem ser provenientes de um desequilíbrio oclusal 4.
Existem estudos que avaliam a saúde oral do atleta de forma geral5-9, mas
nenhum limita-se a alguma doença específica para estudo em esportistas, como a
lesão cervical não cariosa (LCNC) e a hipersensibilidade dentinária (HD) que
causam desconforto, dor e podem interferir na concentração e, portanto, no
desempenho do atleta durante treinos e competições10. Nos jogos Olímpicos do
México foram realizados 370 casos de extrações dentarias. Já em Pequim em 2008,
observou-se o decréscimo em procedimentos de exodontia para 47 casos,
evidenciando a filosofia e atuação de uma Odontologia menos invasiva e de maior
cuidado com a saúde do atleta com o passar dos anos10.
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As LCNCs são caracterizadas pela perda de estrutura dental na região de
junção cemento-esmalte (região cervical), não relacionadas à presença de cárie,
sendo comumente encontradas na rotina clínica odontológica11 (Figura 1.1).
Atualmente é indicado, por evidências científicas, que o inicio e a progressão
das lesões cervicais não cariosas possuem etiologia multifatorial, envolvendo um
complexo de interações de mecanismos associando concentração de tensões,
fricção mecânica e biocorrosão12-14 (Figura 1.2).

Figura 1.2 - Mecanismos Patodinâmicos de Lesões de Superfície Dental. Adaptado
de Grippo et al 201212

A tensão aqui relatada é correlacionada ao acúmulo de tração/compressão
provocado por forças mastigatórias e principalmente por parafunção; além da fadiga
causada pelo dinamismo cíclico entre compressão e tração. A fricção é relacionada
ao desgaste provocado por atrição, abrasão e pela movimentação de fluidos em
contato com a superfície dentária12. E por fim a biocorrosão que se refere à
degradação química, bioquímica e eletroquímica da estrutura dental; causada por
ácidos endógenos e exógenos, agentes proteolíticos e efeitos piezoeléctricos da
dentina12,15,16.
A perda de estrutura dental, provocado pela presença das LCNCs ou a
presença de Recessão Gengival (RG) pode levar a exposição dos túbulos
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dentinarios, possibilitando o aparecimento da HD17,18. Esta é caracterizada como
sensação desconfortável e algumas vezes de difícil tratamento. O sintoma inicial é a
dor aguda de rápido estabelecimento que desaparece quando o estimulo é
removido, ou em casos severos pode apresentar períodos curtos de latejamento.
Nos casos mais graves, até o contato com a escova dental pode provocar dor
intensa, resultando em uma tendência a dificultar as medidas adequadas de higiene
oral19 (Figura 1.3).
Os estímulos mais frequentes que desencadeiam a sensação de dor são:
contato com alimentos frios, que provocam a contração do liquido existente no
túbulo e posterior movimentação; contato com alimentos quentes, que provocam a
expansão do liquido existente no túbulo e posterior movimentação; substâncias
doces, que por serem hipertônicas, exercem uma pressão osmótica na dentina,
movimentando assim o líquido dos túbulos em direção a substância doce;
substâncias ácidas, pois a oclusão natural dos túbulos dentinarios pode ser
dissolvida ou impedida de ser formada; contato com a escova dental, explorador
dental ou qualquer outro instrumento que toque na lesão cervical, podendo causar a
movimentação do fluido, provavelmente por um mecanismo de vibração; jato de ar
da seringa dental ou até mesmo respiração bucal, pois provoca evaporação do
líquido com consequente movimentação20.
Estudos demonstram que a prevalência das LCNCs vem aumentando à
medida que se eleva a expectativa de vida da população, variando de 5 a 85%,
independentemente da forma e da etiologia21,22. Todavia, pesquisas epidemiológicas
não são exatas, devido à dificuldade em obter e comparar dados de diferentes
populações, que apresentam características próprias e metodologia pouco
padronizada22.
Sendo assim, justifica-se a realização deste estudo em um grupo específico
como atletas para avaliar a prevalência de LCNCs, HD e fatores de risco
relacionados ao seu estilo de vida. Podendo assim, difundir e ampliar o
conhecimento nessa área, configurando melhor planejamento e avaliação das ações
necessárias para evitar ou ao menos amenizar possíveis desconfortos ao esportista,
o que possibilitará explorar o máximo de seu rendimento durante treinos e
competições.
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2

REVISÃO DA LITERATURA

2.1

A Odontologia e o atleta

A saúde bucal é um elemento importante da saúde geral, bem-estar e
qualidade de vida. A relação entre a prática plena do esporte e a saúde bucal tem
sido amplamente investigada por meio de estudos voltados ao risco de trauma para
a saúde oral. O atleta pode não apresentar boa qualidade de saúde bucal, se
apresentar altos níveis de cárie, biocorrosão e trauma dental 8. A saúde oral
deficiente é capaz de reduzir a qualidade de vida e induzir uma resposta sistêmica
inflamatória podendo afetar seu desempenho23-25.
Alguns relatórios dos Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno indicam que
existe uma necessidade significativa de tratamento odontológico de atletas, devido a
presença de níveis elevados de problemas bucais entre os mesmos10,26-28.
A presença do CD na equipe de profissionais da saúde que acompanha o
atleta, vem ganhando importância e notoriedade devido ao trabalho apresentado na
manutenção da saúde, orientação de higiene bucal e proteção orofacial. Aliado a
isso, o aumento no incentivo a pesquisas capazes de indicar ações necessárias para
a melhoria da saúde bucal, auxiliar na detecção de talentos e em cuidados que
possam resultar em ganho de saúde e por consequência conquistas de medalhas e
troféus2.
Os elevados padrões de desempenho exigidos dos atletas só podem ser
alcançados por indivíduo totalmente saudável. Todo o esforço investido na carreira
de atletas, não deve ser exposto a riscos por problemas de saúde bucal evitáveis.
Por isso, é necessário que o profissional faça avaliações detalhadas para detectar
qualquer desordem que comprometam o atleta28.
Pesquisas futuras devem incluir estudos epidemiológicos detalhados de
saúde bucal e o impacto sobre a formação e desempenho que capturam uma
amostra representativa dos atletas. Os dados poderiam moldar o desenvolvimento
de estratégias de saúde oral para os atletas. Programas que visam a mudança de
comportamento (incluindo o conhecimento, conscientização e atividades de
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promoção da saúde oral), dieta e da utilização e formulação de bebidas esportivas e
suplementos devem ser desenvolvidos e implementados8.

2.2 Lesão Cervical Não Cariosa – LCNC

As alterações na região cervical do dente são diariamente observadas na
rotina clínica odontológica. O que conduz a limitações estéticas, desconforto e em
casos extremos, fratura dos dentes29.
As LCNCs são caracterizadas pela perda de estrutura dentinária na região
cervical, não apresentando relação com a cárie. Apesar de autores concordarem
que sua etiologia é multifatorial, há incertezas a respeito dos fatores que causam e
agravam essas lesões30. Diversos mecanismos como abrasão, biocorrosão e
abfração são associados com a sua origem e progressão 31-35. Estes fatores podem
atuar separadamente ou em conjunto36,37.
A literatura odontológica atual afirma frequentemente que o termo "erosão" é
a perda de esmalte e dentina causada pela ação de ácidos não relacionados com a
ação bacteriana. Esta definição não reconhece os efeitos de proteólise e
piezoelétricos, que também estão envolvidos na bioquímica e na degradação
eletroquímica de substância dentária, respectivamente. A Biocorrosão é o produto
da ação química, bioquímica ou eletroquímica que provoca a degradação molecular
das propriedades essenciais em um tecido vivo, sendo, portanto, um termo mais
preciso. E a erosão não é um mecanismo químico, e sim um mecanismo físico que
causa desgaste por atrito do movimento de líquidos12.
A biocorrosão é causada por fatores intrínsecos como refluxo gástrico e
bulimia nervosa12,15 e fatores extrínsecos tais como o consumo excessivo de
alimentos e bebidas ácidas38. Também pode ocorrer por enzimas proteolíticas
bioquímicas39-41, e também efeitos piezoelétricos12,42,43 que atuam sobre a matriz
orgânica da dentina. Num estudo in vitro, as enzimas proteolíticas do estômago
(pepsina)

e

pâncreas

(tripsina)

degradaram

a

matriz

orgânica

dentinária

desmineralizada39. A ação de ambas as enzimas foi significativamente maior do que
qualquer enzima sozinha. Elas podem entrar na boca durante a condições como
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doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), regurgitação habitual, ou bulimia
nervosa caracterizada por vômitos auto-induzidos12.
Alguns estudos mostram ligação entre a frequência de LCNC e higiene
oral44,45,46. O principal fator etiológico desta associação é abrasão, relacionadas com
hábitos de escovação (ex. frequência de escovação, técnica de escovação e
pressão aplicada)30, de pasta de dente (ex. abrasividade, valor de pH, e quantidade),
e características da escova de dentes (por exemplo. forma, flexibilidade e rigidez das
cerdas) 30.
A abrasão é definida como a perda de tecido dental causada pelo desgaste
mecânico, resultante de práticas da escovação incorretas 21. A relação entre a
técnica e forca de escovação na ocorrência de LCNC tem sido relatada47.
A presença de placa bacteriana produz ácidos e proteases que atuam sobre
a superfície dos dentes. Este biofilme pode ser removido por abrasão (atrito) da
escova de dente ou pela erosão (fluxo de líquido) através da lavagem da boca com
agua. Ambas estas ações eliminam a substancia microestutural amolecida do dente,
propiciando assim a progressão da LCNC. A abrasão e a erosão atuam como
cofatores12. A desmineralização erosiva causa significativo amolecimento das
superfícies dentárias, que quando erodidas são propensas ao aumento da abrasão
pela escova de dentes44,48.
A abfração é a perda de tecido dental causada sobrecarga oclusal dos
dentes devido a disfunção do sistema mastigatório, dentes mal posicionados,
hábitos parafuncionais e bruxismo. O dente é elasticamente deformado, causando
ruptura da estrutura prismática no local de menor resistência, isto é, na região
cervical46,49,50.
As forças de tração causadas pela mastigação, má-oclusão ou hábitos
parafuncionais, são consideradas por alguns autores como o principal fator
etiológico das LCNCs. As outras condições relacionadas com a perda de estrutura
dentinária são de importância secundária50,51.
No caso de uma má oclusão as forças de tração são capazes de quebrar as
ligações químicas entre os cristais de hidroxiapatita. Isto pode causar microrupturas
no tecido dental com uma capacidade limitada de absorver as forças de tração. A
ruptura cria espaços que são ocupados por moléculas de água, que obstrui a
formação de novas ligações químicas entre os cristais e deixa as estruturas
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cristalinas vulneráveis à ação química e forças físicas geradas por processos
mecânicos ou fisiológicas50.
Forças mastigatórias aplicadas fora do eixo do dente normalmente geram
forças laterais que são dissipados principalmente na junção cemento esmalte. O
dente é deformado, e desconexões entre os cristais de hidroxiapatita na área de
tensão ocorrem, resultando em microrupturas. A ruptura cria espaços preenchidos
com moléculas de água, que impedem a formação de novas ligações químicas entre
os cristais, tornando assim as estruturas cristalinas vulneráveis à ação química e
forças físicas geradas por processos fisiológicos ou mecânicos50 (Figura 2.2).
Figura 2.2 - Biomecânica da formação da LCNC. Adaptado de Lee WC, Eakle WS15.

A região cervical é vulnerável aos abrasivos, agentes erosivos e sobrecarga
oclusal, pois a camada de esmalte é mais fina e a ligação entre o esmalte e dentina
é mais fraca devido à suavidade da junção esmalte-dentina e a ausência de
cristais22.
A prevalência de LCNC na literatura apresenta um longo intervalo 45. Esta
grande variação pode ser explicada pela dificuldade de atribuição de um único
mecanismo etiológico para a lesão e pelo fato de que diferentes estudos analisaram
populações com características diferentes. Os dentes superiores são os mais
afetados pela LCNC29,52, 53 com o maior número à superfície vestibular15,22,50 embora
elas também possam ser localizadas na superfície lingual/palatina 38.
De acordo com a literatura, as lesões são frequentemente encontradas em
pré-molares superiores22,36,53. A razão mais provável para isso é que os pré-molares
geralmente absorvem o mais alto nível de força quando o canino guia não é eficaz
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em movimentos mandibulares excêntricos, e pré-molares possuem menor
capacidade para absorver forças laterais e oblíquas do que caninos 16,22,35,50.
A constrição cervical que os pré-molares apresentam, gera maior
concentração de tensão nesta região e também, a menor espessura óssea
encontrada na face vestibular destes dentes deixa-os mais suscetíveis a formação
das lesões. As regiões cervicais são mais susceptíveis a concentração de tensão e
deformação, podendo exceder os limites de resistência e romper-se micro e macro
estruturalmente. Portanto, a direção, magnitude e frequência das forças oclusais
atuam diretamente como parte da tríade de formação multifatorial das LCNCs. O
caráter multifatorial destas lesões e da HD faz com que o controle dos fatores
causadores dessas alterações seja fundamental para o sucesso do tratamento.
A importância da sobrecarga oclusal para o desenvolvimento das lesões
pode ser verificada através da presença de linhas de fratura no esmalte (62,6%) e
facetas de desgaste, confirmando resultados na literatura 15,50,51,54. As facetas são
desgastes são resultantes do atrito ou dente de contato do dente através de
movimentos funcionais ou parafuncionais como o bruxismo ou mastigação. Estes só
podem ocorrer sobre as superfícies incisiva, proximal, ou oclusão dos dentes, a
menos que uma relação oclusal anormal existe ou quando o atrito está relacionado
com o envelhecimento do indivíduo15.
Uma consequência das lesões cervicais não cariosas é a HD, caracterizada
pela sintomatologia dolorosa de curta duração55. Quase todas as superfícies que
apresentam hipersensibilidade dentinaria estão localizadas nas margens cervicais
dos dentes. A hipersensibilidade ocorre pela exposição de túbulos dentinarios,
devido à perda do esmalte ou por recessão gengival. Para o êxito no tratamento da
HD, é indispensável descobrir o fator etiológico da lesão cervical (abrasão, erosão
ou abfração), eliminá-lo, para depois realizar a restauração.
Existe relação do trauma oclusal em quase metade dos dentes afetados pela
LCNC com HD, principalmente nos pacientes portadores de bruxismo, de
apertamento dental, de interferências oclusais e de dente com ausência dos
adjacentes55,56.
O profissional deve estar atento aos seguintes aspectos:
1) presença de recessão gengival na área cervical torna-se mais vulnerável
à abrasão por escovação12.
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2) dietas que incluem altas quantidades de ácido ou bebidas que promovem
mais lesões de erosão57-59.
3) as lesões encontradas em pacientes com doenças gástricas (problemas
digestivos e refluxos) ou anorexia nervosa são geralmente por biocorrosão (pH
ácido)58 muitos medicamentos diminuem o fluxo salivar, potencializando o
aparecimento de cáries e biocorrosões59.
4) facetas de desgaste nos caninos indicam má oclusão56.
5) lesões de abfração ocorrem em pacientes com bom suporte ósseo (idade
avançada), sem doença periodontal (dentes com mobilidade dissipam o excesso de
esforço oclusal sobre os tecidos periodontais)12.
A LCNC é uma patologia pouco conhecida pelos profissionais da área de
saúde, sendo necessária a divulgação, capacitação e a conscientização dos
profissionais sobre o assunto para executar o diagnóstico e o tratamento correto.
Não negligenciando os verdadeiros fatores que levaram ao seu aparecimento 60.

2.3

Hipersensibilidade Dentinaria (HD)

Durante a rotina clínica odontológica, o CD se depara com diversos
pacientes que apresentam HD. Um dos problemas mais dolorosos e com
tratamentos que não são suficientes ou bem sucedidos 61-63. É definida como dor
aguda e de curta duração causada pela exposição dos túbulos dentinarios 64. Ela se
apresenta como uma resposta exacerbada a estímulos táteis, químicos, térmicos e
osmóticos, variando de um leve desconforto a dor extrema 65.
Para ocorrer a condição de HD é necessário que alguma porção da dentina
esteja exposta ao ambiente bucal, ou seja, o esmalte e o cemento que recobre a
dentina foram perdidos ou removidos. A ausência de cemento na região radicular
permite que os túbulos dentinarios se estendam perifericamente causando dor. Com
isso, é frequente o paciente procurar o dentista, relatando dor ao ingerir alimentos
frios, no ato de respirar ou de escovar os dentes, acreditando que esse desconforto
tenha origem de um processo carioso66. Essa exposição dentinária ocorre
frequentemente como resultado da recessão gengival (RG) associada à exposição
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das superfícies radiculares e à perda de esmalte ligada ao desgaste ou ao
traumatismo dental52,67.
Os principais fatores etiológicos que causam a RG são hábitos pessoais de
higiene oral e traumáticas, dentes posicionados desfavoravelmente, alta de inserção
dos músculos e frenula, deiscência óssea, doença periodontal, e fatores
iatrogênicos, incluindo procedimentos restauradores e periodontais. Devido a
exposição radicular, esse defeito antiestético pode causar hipersensibilidade
dentinaria e propiciar as lesões de cárie de raiz e lesões cervicais não cariosas68.
Não há consenso na literatura a respeito da prevalência da recessão
gengival entre os dentes mais afetados. Contudo, a face vestibular é unanimemente
indicada como sítio mais afetado por essa alteração, sendo o trauma de escovação
a causa mais associada. Já nas faces lingual e interproximais, a recessão está
associada a pobres hábitos de higiene oral69. A maioria dos pacientes possui de 26 a
35 anos de idade e 53,8% dos dentes atingidos são pré-molares e 87% dos casos
atingem a face vestibular dos dentes70.
A teoria aceita para explicar a origem da dor da hipersensibilidade é a Teoria
Hidrodinâmica71,72. Segundo essa teoria, quando os túbulos dentinários são
expostos ao meio bucal e há estímulo sobre a superfície dentária, o fluido no interior
dos túbulos se desloca. Esse deslocamento do fluido intratubular pode ativar
receptores mecânicos nos nervos, estimular e distorcer as fibras nervosas presentes
entre os odontoblastos, gerando a sensação dolorosa. Esse desconforto pode levar
a problemas físicos e psicológicos para o paciente. Além disso, possui efeito
negativo sobre a qualidade de vida do indivíduo, em especial com relação à seleção
da dieta e a manutenção da higiene oral60.
Para a perda de estrutura dentária alguns dos tratamentos apresentados não
são eficazes, porém há terapias efetivas como: aplicação de oxalato de potássio, de
cloreto de estrôncio, de vernizes fluorados, de fluoreto de sódio, de laser, de
dentifrícios

dessensibilizantes,

de

sistemas

adesivos

e

de

procedimentos

restauradores73,74. Portanto, a identificação e a remoção dos fatores etiológicos são
essenciais ao sucesso do tratamento da HD, quando associadas à obliteração dos
túbulos dentinarios, tendo-se como resultado a efetiva redução do movimento do
fluído dentro desses e a diminuição da dor75,76.
Mudança de hábitos, como evitar uma escovação com técnica inadequada,
evitar a utilização de escova dental com cerdas duras e evitar dentifrícios com alta
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abrasividade trazem grandes benefícios aos pacientes em longo prazo. Conselhos
alimentares, medidas de estimulação do fluxo salivar, aplicação tópica de fluoretos,
monitoramento

e

adequação

de

técnicas

de

escovação

com

dentifrícios

dessensibilizantes com baixa abrasividade e alto teor de flúor são medidas que sem
dúvida podem reduzir e prevenir a hipersensibilidade dentinaria 77. O diagnóstico
clínico precoce ainda é a melhor maneira de se prevenir, acompanhada,
indiscutivelmente, de uma anamnese completa seguida de um exame detalhado 78.

2.4

LCNC e HD e o paciente atleta

É necessário que o profissional faça avaliações detalhadas para detectar
patologias como as LCNCs e HD que podem comprometer o esportista, devido os
seus fatores para o surgimento e progressão estarem relacionados com a rotina dos
atletas. Alguns hábitos diretamente ligados a prática esportiva e exposições que o
atleta se submete, dependendo da modalidade esportiva, fazem dele um indivíduo
propício a apresentar essas lesões em algum momento de sua vida esportiva.
A seguir são descritas situações comuns entre hábitos que correlacionam o
esporte a LCNC e/ou HD, como dieta, uso de bebidas esportivas, ambiente da
prática desportiva e relação com maloclusão.

2.4.1

Dieta

O organismo necessita do alimento, por meio de nutrientes, para sua
manutenção79. Sua captação, absorção e utilização ocorrem pelo sistema digestório.
Esse processo, bem como sua integridade e aproveitamento, é diretamente ligado a
cavidade oral. Para tanto, a mesma necessita estar apta e saudável para
desempenhar tal função79. Portanto a presença de uma LCNC e/ou HD pode
interferir diretamente na captação de nutrientes e interferir no desempenho do atleta
como também os alimentos consumidos por eles podem facilitar seu início e
progressão.
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A ingestão calórica de macro e micronutrientes é necessária para colaborar
no desempenho do atleta80. Os hábitos nutricionais e alimentares são de interesse
do esporte, especialmente tendo em conta os seus efeitos sobre o desempenho
esportivo81,82, mas também como importante cofator no possível surgimento ou
progressão de HD e LCNC, o que poderia atrapalhar seu dia a dia.
A influência da mídia ou a pressão da competição acarretam resultados que
podem ser altamente prejudiciais à saúde do atleta, pois são capazes de alterar sua
composição corporal com métodos estressantes afetando negativamente no
desempenho. Eles tendem ao consumo excessivo de alimentos ácidos por menor
contribuição calórica, como por exemplo, laranja, tomate, limão ou frutas cítricas 83-85,
que pode levar o atleta a apresentar pH salivar ácido, contribuindo para o
surgimento ou progressão de LCNC e HD. Não há uma indicação proibitiva desses
alimentos, mas sua ingestão deve ocorrer como parte das grandes refeições para
minimizar sua ação acida86, e esta orientação deve vir da equipe responsável por
seu desenvolvimento e treino.
Alimentação em forma de barras energéticas, por exemplo, são amplamente
utilizados para a substituição e suplementação de eletrólitos e carboidratos antes,
durante e após o exercício87. São responsáveis por criar um ambiente de pH salivar
ácido, podendo ser agravado pela diminuição da taxa de fluxo salivar, observada
comumente durante o exercício88,89.
Pesquisas sobre a alimentação e nutrição desempenham papel importante
na análise do estilo de vida do atleta90. A equipe multidisciplinar e multiprofissional
que cerca o atleta deve conhecer e criar protocolos que procurem uma visão
holística do atleta, inter-relacionando saúde geral, saúde bucal e desempenho.
Devem observar necessidades nutricionais, preferências alimentares, peso corporal
e metas de composição corporal91.
Atletas profissionais e pessoas que praticam esportes amadores consomem
bebidas esportivas para reidratação e reposição de eletrólitos durante esportes
altamente aeróbicos92. E apresentam pH abaixo de 5,5 sendo este o pH crítico para
a ocorrência da desmineralização do esmalte. Podem ainda derrubar o pH salivar
até o nível de 3,092,93.
Estas bebidas, se consumidas de modo inadequado e com elevada
frequência podem apresentar ações erosivas aos tecidos dentais94. Em estudo da
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prevalência de erosão dentária em esportistas, encontrou se que 36% dos
nadadores e 100% dos ciclistas foram afetados93.
Nos últimos anos houve aumento considerável de praticantes das mais
variadas modalidades esportivas na busca de uma vida dita saudável e até mesmo
como cura para obesidade. Este indivíduo, além de se dedicar a longos períodos de
exercícios, é induzido a usar artifícios adotados por atletas profissionais, como
bebidas energéticas. Porém, sem nenhum acompanhamento profissional da área de
educação física nem tampouco por um Cirurgião Dentista que controle sua saúde
oral e o impacto que esta “nova vida” terá em sua boca. Toda esta situação expõe e
o deixa susceptível a biocorrosão, por exemplo, devido à ingestão frequente e
intempestiva dessas bebidas esportivas95.
Hábitos de consumo incomuns, por exemplo, bochechar ou segurar
bebidas ácidas na boca por períodos prolongados, também têm sido associadas à
erosão96,97. Um modo de minimizar esse efeito seria o uso de canudos, pois
encaminham o liquido diretamente para a parte mais posterior da boca, evitando ao
máximo o contato com os dentes98.
Os sucos cítricos, bebidas carbonatadas, suplementos com vitamina C e os
refrigerantes dietéticos também possuem substâncias ácidas que causam a
diminuição do pH salivar99. A indicação é que os esportistas consumir bebidas
aliadas a alimentos que as neutralizem para amenizar essa situação, como por
exemplo, carnes, peixes e hortaliças79,83,99 .
Várias investigações avaliaram a relação entre bebidas esportivas e erosão
dentária, revelando resultados controversos para a avaliação dos riscos de
biocorrosão em atletas83,92,97,100-102. O que mostra que este tema ainda necessita de
muitas pesquisas, pois se sabe que alterações na composição da saliva causa
desequilíbrio eletrolítico local interferindo diretamente em sua capacidade tampão.

2.4.2

Água Clorada – esportes aquáticos

Um grupo particular de atletas passa muito tempo nas piscinas como
nadadores, jogadores de polo aquático e mergulhadores, por exemplo. Os
compostos de cloro que estão presentes na água são usados para diminuir a
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contaminação de fungos e bactérias, sendo que as principais técnicas de
desinfecção são pela cloração de gás e hipoclorito de sódio (NaOCL). Eles se
dissolvem na água e mudam o nível de seu pH103.
A literatura odontológica sugere que a água da piscina com pH ácido pode
causar erosão dentária extensa e de maneira rápida 103-106. O nível de pH da água
pode diminuir de 7.4 para 4.0 durante a noite, por causa do tamponamento
inadequado do HCl quando o sistema de cloração a gás é utilizado 107. Já o NaOCl
tem pH alcalino e, portanto, apresenta potencial de erosão limitado 108. O mesmo
ocorre em piscinas que recebem tratamento da água por sal.
Em muitos estudos epidemiológicos, a prevalência da biocorrosão dental
entre nadadores variou entre 26% e 90%103. Um nadador de elite apresentou perda
completa do esmalte nos incisivos superiores e biocorrosão dos outros dentes após
um período de 27 dias de treino intensivo em água clorada 109. Em 2008, novamente
outra atleta que treinou diariamente durante 2 (duas) semanas em piscina clorada,
apresentou comprometimento parcial do esmalte por biocorrosão 110.
Nadadores apresentam comumente diminuição fisiológica do fluxo de saliva
devido a desidratação corpórea durante o exercício. Além disso, costumam usar
bebidas esportivas durante o tempo de treinamento. A junção de todos esses
fatores, incluindo o ambiente da piscina, potencializa o risco de lesões erosivas em
seus dentes111. Outro fato importante nesta modalidade esportiva é a presença de
biocorrosão nas superfícies vestibulares dos incisivos superiores devido ao contato
direto com a agua da piscina e da ausência da ação protetora da saliva 112.
Se todos os fatores descritos acima forem potencializados com o hábito da
ingestão de alimento ácidos, o risco de biocorrosão tem um aumento considerável.
2.4.3

LCNC, o atleta e fatores oclusais

Ao realizar avaliação detalhada da condição bucal do atleta, o profissional
pode detectar maloclusão dentaria. Alteração esta que pode comprometer o
desempenho do atleta por interferir na mastigação e digestão dos alimentos,
prejudicando a absorção de nutrientes. Ela também pode comprometer o equilíbrio
muscular, causando dor de cabeça, problemas na articulação temporomandibular,
desconforto e estresse113-117.
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A maloclusão estaria associada a flexão dentaria, tendo como consequência
o desenvolvimento das LCNCs. As facetas de desgastes, extrusão e inclinação
dentaria, função em grupo, bruxismo, e outras maloclusões já citadas anteriormente,
são alterações vinculadas as LCNC e/ou HD por induzirem sobrecarga
oclusal49,52,64,118,119.
A sobrecarga de um músculo ou de um grupo específico de fibras
musculares, tal como ocorre quando se adquire hábitos posturais inadequados, ou
se desenvolve atividades parafuncionais como o bruxismo do sono ou vigília,
onicofagia, labiofagia, ou mascar chicletes compromete o correto funcionamento da
articulação temporomandibular comprometendo a mastigação provocando dores e
desconforto120.
Quando se trata de pacientes atletas, isto é, submetidos a pressão
psicológica, onde ``cada um`` procura destacar-se no grupo, muitas vezes longe do
convívio familiar que, muitas vezes também é fonte de pressão, já que muitos deles
são a esperança da família em ter uma vida melhor; provoca reações como o
apertamento

dental,

onicofagia

e

consequentemente,

sobrecarga

oclusal,

desequilibrando o aparelho estomatognatico, o que pode comprometer seu
desempenho rotineiro.
A sobrecarga oclusal compõe o quadro etiológico das LCNCs e HDs,
devendo ser acompanhado de perto pelo CD responsável pelo atleta, para analisar
os riscos de sua instalação.
A sucção é um ato que a criança realiza com os lábios, as bochechas e a
língua para alimentar-se. Esta função, vital no início da vida, passa a ser realizada
com menos frequência com o passar dos anos, ou ao contrário, exacerba-se sem
fins funcionais. Nesse caso é considerado um hábito nocivo ao sistema
estomatognático que, sofrerá alterações com reflexo em dentes, músculos e
articulações121. A identificação e o reconhecimento de fatores como má oclusão e
hábitos parafuncionais, são considerados fundamentais para o diagnóstico precoce
de problemas na articulação temporomandibular (ATM), evitando um estado de
disfunção do sistema estomatognático e por consequência ser um fator adjuvante 4.
A onicofagia (hábito de roer unhas), por exemplo, é comum não só entre as
crianças, mas também entre adolescentes e adultos. Pertence ao grupo de hábitos
parafuncionais que permite aliviar ansiedade, comum entre os atletas. Estudos
mostram que a maloclusão é o resultado mais frequente da sucção de dedos e
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onicofagia especialmente quando prolongadas. As atividades parafuncionais podem
sobrecarregar o sistema mastigatório122.
Na prática desportiva a presença da onicofagia pode interferir no
desempenho do atleta em toda a sua abrangência, seja ela odontológica com a
presença de disfunções temporomandibulares, maloclusões como no fator
psicológico demonstrando insegurança devido ao excesso de cobrança que o atleta
recebe122. O adolescente deve ser reeducado, estimulando-se bons hábitos,
desenvolvendo-se a percepção consciente, e, assim, garantir resultados eficazes,
pois nenhuma outra maneira de parar com o hábito é mais eficiente, inteligente e
satisfatória.

2.4.4

Overtraining

Os ácidos responsáveis pela erosão dentária apresentam etiologia
multifatorial, atribuível a causas intrínsecas e extrínsecas. As causas intrínsecas são
associadas a vômitos, refluxo gástrico voluntário, problemas gástricos. Os fatores
extrínsecos incluem fatores ambientais, fatores dietéticos, medicamentos e estilo de
vida123,124.
As associações entre dieta e erosão dental têm recebido atenção
considerável, especialmente em relação aos alimentos e bebidas ácidas, e estudos
clínicos têm identificado alguns alimentos e bebidas específicas como fatores
etiológicos para a erosão123. Porém, em recente estudo, um grupo de jovens
fisicamente ativos, foi encontrado que a maioria apresentava lesões erosivas
dentais. Além disso, demonstrou que os esportistas com taxas de redução do fluxo
salivar durante o exercício apresentaram desgaste significativamente mais erosivo,
indicando que o exercício pesado e a redução da taxa do fluxo salivar podem estar
co-relacionado, sustentando a observação dos efeitos do overtraining125.
Em se tratando de treinamento esportivo de alto nível, sabe-se que quando
há um esforço maior do que o suportado pelo corpo há a ocorrência de náuseas e
vômitos, devido ao aumento do índice de lactato (La) muscular, e subsequentemente
do La sanguíneo, suas concentrações sanguíneas ([La-]) também são comumente
empregadas no estabelecimento da participação do metabolismo anaeróbio lático
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(MAL) durante o exercício físico, sendo esse fato cada vez mais comum, já que a
busca pelo limite é interminável126, o que aumenta a concentração do mesmo na
saliva, alterando o pH da boca, conforme se passam as horas de treino.
Portanto a prática de overtraining é responsável pela queda do pH salivar
como também pela diminuição do fluxo salivar comumente notado nos praticantes
de esportes.
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3

PROPOSIÇÃO

Este trabalho tem como objetivo:
•

Avaliar a prevalência de LCNCs e HD em atletas profissionais.

•

Avaliar a prevalência de LCNCs e HD em não-atletas (grupo controle).

•

Avaliar a presença de fatores de risco para surgimento e progressão da LCNC e

HD associados ao estilo de vida de atletas.
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4

MATERIAL E MÉTODOS

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa da FOUSP, sendo
aprovado, com número CAAE 36007514.1.0000.0075. Tanto para a amostra piloto
como para a padrão, e amostra controle (Anexo A). O estudo se caracteriza como
clinico transversal observacional. Para o indivíduo menor de 18 anos foi solicitado
autorização previa ao responsável para participação na pesquisa. Para os dados
que necessitavam de contagem dos dentes, os terceiros molares, superiores e
inferiores, foram excluídos de todos os exames realizados.

4.1 Estudo Piloto

4.1.1 Amostra Estudo Piloto

A população selecionada para este estudo foi composta de 34 atletas de
futebol do gênero masculino, de 18 a 22 anos de idade e que apresentavam
treinamento mínimo de 15 horas por semana.
Inicialmente foi explicitada a finalidade da pesquisa, sendo então solicitada a
participação do atleta. Os sujeitos que concordaram em participar do estudo foram
esclarecidos sobre os procedimentos e os protocolos utilizados assim como o
objetivo do estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) (Anexo B).

4.1.2

Anamnese e questionário

Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado questionário com
perguntas relacionadas aos hábitos alimentares, disfunção temporomandibular
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(DTM) e Hábitos parafuncionais de cada atleta, sendo ele responsável pelo
preenchimento do mesmo (Anexo C e D).

4.1.3

Avaliação odontológica

A avaliação clínica foi realizada seguindo os tópicos: biocorrosão,
Hipersensibilidade dentinaria, Lesão Cervical Não Cariosa, Avaliação Periodontal,
Fatores oclusais e qualidade de higiene oral (Anexo E).
Para a avaliação clínica foi solicitado ao atleta deitar na cadeira odontológica.
Todos os sujeitos foram examinados por um único avaliador, não sendo utilizado
nenhum instrumental clinico, apenas espátula de madeira.
Com esse estudo piloto conseguiu-se determinar um parâmetro para
calcularmos a amostragem final. Além disso, identificou-se todas as dificuldades, o
que poderia ser melhorado e o que poderia ser retirado. E assim, houve melhor
estruturação da pesquisa conforme descrito a seguir.

4.1.4

Calculo Amostral

Com os dados encontrados realizou-se o cálculo do tamanho da amostra que
forneceu valor de 276 atletas participantes com nível de confiança de 95%, e
margem de erro de 5% (p≤ 0,05).

4.2 Grupo Atletas

4.2.1

Amostra
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Os critérios escolhidos para a seleção dos atletas estão escritos no quadro
4.1.

Quadro 4.1 - Critérios de inclusão e exclusão dos atletas para o estudo

Critérios de Inclusão

Critérios de Exclusão

Foram considerados atletas aptos a entrar no estudo
aqueles que apresentavam idade mínima de 17 anos.

Atletas amadores que apresentavam treinamento
mínimo de 10 horas, mas disputavam campeonatos
apenas de nível universitário não foram incluídos no
estudo.

Era necessário que os atletas apresentassem
treinamento mínimo de 10 horas semanais. E os
mesmos deveriam disputar campeonatos de nível
estadual, brasileiro, sul americano ou mundial.

Atletas de esportes aquáticos também não
participaram, pois o ambiente de treinamento é
diferente dos outros esportes e poderia acarretar em
viés de pesquisa.

4.2.2

Anamnese

Aos atletas, inicialmente foi explicitada a finalidade da pesquisa, sendo então
solicitada a sua participação. Os sujeitos que concordaram em participar do estudo
foram esclarecidos sobre os procedimentos e os protocolos utilizados assim como o
objetivo do estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) (Anexo B).
O questionário apresenta dados, como: idade, gênero, estado civil, habitação,
nível de instrução acadêmica, nível econômico, modalidade esportiva que pratica e
quantidade de horas de treinamento por semana (Anexo C).

4.2.3

Questionário sobre Hábitos Alimentares, Hábitos Parafuncionais e DTM

Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado questionário com
perguntas relacionadas aos hábitos alimentares, hábitos parafuncionais e DTM.
Cada atleta foi responsável pelo preenchimento do mesmo (Anexo D).
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4.2.4

Avaliação odontológica

O questionário foi estruturado em tópicos, sendo eles: biocorrosão,
hipersensibilidade

dentinária

cervical,

lesão

cervical

não

cariosa,

fatores

periodontais, fatores oclusais, tempo para a escovação após se alimentar, uso do fio
dental e qualidade de higiene oral (Anexo E).
A avaliação clínica consistiu de exame clínico intraoral realizado apenas por
uma CD treinada e calibrada, minimizando assim discrepâncias na interpretação dos
diagnósticos. O profissional realizou diversas avaliações através de fotografias para
assegurar a consistência nas técnicas, critérios e procedimentos de pesquisa
utilizados, e foi realizado o teste intraexaminador com índice kappa de 80%.
Como muitos clubes não possuem consultório odontológico, foi utilizado
cadeira comum, lanterna LED (Light Emitting Diode) para visualização, espátula de
madeira e para substituir a seringa tríplice, utilizou-se ar comprimido marca Air
Duster (Implastec, Votorantim, São Paulo), que supriu perfeitamente a necessidade.
Não foi utilizado nenhum instrumental clinico para avaliação.

4.2.5

Biocorrosão

Para esta análise foi observada as faces vestibular e oclusal dos dentes
estudados, verificando a presença ou não de processos erosivo-biocorrosivos.
Sendo dispensadas avaliações qualitativas ou quantitativas do desgaste dentário.
Foi examinado as superfícies dentarias em busca de quaisquer sinais de
desgaste dentário. Considerou-se presença de erosão-biocorrosão qualquer perda
de características superficiais do esmalte, perda de brilho e da microanatomia dos
dentes, resultando em aspecto de dentes amarelados127,128.

4.2.6

Hipersensibilidade dentinária (HD)
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Nessa avaliação, o atleta foi questionado se apresentava HD com agua fria,
quente ou de alguma outra forma. Após sua resposta, era realizada o exame por
meio do uso do spray de ar comprimido. O exame foi realizado a uma distância de 1
cm, durante 2 segundos na face vestibular dos dentes. O paciente foi instruído para
que caso sentisse qualquer desconforto levantasse a mão. Na região ou no dente
que o indivíduo identificasse alguma alteração, o exame era repetido de forma que o
dente a ser analisado era isolado pela colocação dos dedos do examinador sobre os
dentes adjacentes129. Nos sujeitos que levantaram a mão, foi observado se a causa
era devido a presença de cárie, recessão gengival (RG), LCNC, ou sem identificação
(SI). Depois de identificado o dente e a causa, foi solicitado ao atleta que
quantificasse essa dor utilizando a Escala Visual Analógica (EVA) de 0 a 10, sendo 0
nenhuma sensibilidade, 1 pouquíssima sensibilidade e 10 sensibilidade máxima. O
processo foi repetido para que atleta selecionasse o nível de HD que ele
apresentava, apontando na escala EVA representada no quadro 4.2. Todos os
dados foram anotados na ficha clínica específica.

Quadro 4.2 - Escala Visual Analógica (EVA)

Dente com hipersensibilidade:
Nível de Hipersensibilidade

0

1

2

3

LEVE

4

5

6

MODERADO

7

8

9

10

INTENSO

Para que houvesse melhor interpretação dos resultados, o nível de HD foi
dividido de quatros maneiras: 0 sem sensibilidade, de 1 a 3 foi considerada
sensibilidade leve, de 4 a 7 sensibilidade moderada, e de 8 a 10 sensibilidade
intensa.

4.2.7

Qualidade do tecido gengival

O exame foi apenas observacional, a olho nú. Utilizou-se apenas espátula de
madeira, de maneira a afastar tecidos moles.
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4.2.7.1

biofilme dental

Cada indivíduo foi classificado apenas se apresentava ou não biofilme visível
clinicamente nas superfícies vestibulares de pelo menos um dente. A quantidade de
placa ou a severidade da inflamação da gengiva não foram avaliados. A presença ou
não de tártaro também não foi considerada.

4.2.7.2

recessão gengival (RG)

Avaliou-se a presença ou não da RG, e também quais dentes que a
apresentavam. Não foi realizada nenhuma análise quantitativa.
Foi considerada apenas RGs clinicamente visíveis. O dente apresentava RG
quando possuía distância da margem gengival a união cemento-esmalte na porção
central das faces vestibulares130. Em casos de difícil visualização em que a
examinadora apresentasse alguma dúvida se o indivíduo apresentava RG ou não, a
opção ``não`` foi selecionada na ficha clínica.

4.2.8

Avaliação Oclusal

4.2.8.1

ausência de elementos dentários

Dentes que apresentavam destruição coronária muito extensa (com indicação
de extração), ou regiões com presença de raízes residuais foram considerados
como dentes ausentes na ficha clínica.

4.2.8.2

aparelho ortodôntico
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Foi avaliado a presença ou não de aparelho ortodôntico. E ao atleta foi
questionado se ele já havia utilizado aparelho anteriormente ao exame.

4.2.8.3

tipo de mordida

Foi realizada avaliação visual da relação máximo mandibular dos atletas de
forma geral. Não foi considerada relação de molar, nem perfil facial. Avaliou-se se
presença de mordida aberta, profunda, cruzada, topo a topo, prognatismo ou
mordida normal.

4.2.8.4

guia canina

Aos atletas foi solicitada a realização de movimentos excursivos laterais e
protrusivos, para avaliação de eventuais interferências tanto do lado esquerdo como
do lado direito.
Avaliou-se a presença ou não de guia canina. Em casos negativos era
avaliado de que forma essa lateralidade estava sendo realizada. Quando esta era
realizada em conjunto dos dentes caninos, pré-molares e molares, considerou-se
função em grupo. Quando o movimento era realizado com os caninos e os prémolares, ou caninos e molares, ou apenas molares, ou apenas pré-molares, ou
apenas incisivos, foi considerado interferência oclusal. E não foi utilizado nenhum
tipo de papel carbono para a avaliação.

4.2.8.5

facetas de desgastes

Foram consideradas facetas de desgaste visualmente detectáveis. Os dentes
que apresentavam desgastes em pontas de cúspides, ou superfícies oclusais e
incisais foram anotados.
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4.2.9

Lesão Cervical Não Cariosa (LCNC)

Na avaliação de presença das lesões, foi apontada como LCNC somente
aquelas detectadas visualmente ao exame clínico. Considerou-se qualquer perda de
tecido duro na região cervical do dente como LCNC, não relacionado com carie. Em
caso de lesões restauradas visíveis, estas não foram consideradas. Particularmente
para lesões menores, a diferenciação foi baseada na comparação com a morfologia
da mesma área observada nos dentes adjacentes e contralateral31.
Ao identificar a LCNC, observou-se também se as mesmas apresentavam HD
ou não. Para isso, foi utilizado novamente o spray de ar comprimido e o paciente
levantava a mão caso a resposta fosse positiva. Neste caso, não houve
quantificação da dor, apenas se ela era presente ou não, já que essa quantificação
já foi realizada no tópico de HD. Todos os dados foram anotados na ficha clínica
específica.

4.3 Grupo Controle

4.3.1

Amostra

Existem poucas ou nenhuma evidência cientifica da prevalência de LCNC e
HD e fatores associados em atletas profissionais, e para isso, foi realizado uma
amostra controle, como forma de comparar os resultados obtidos no presente
estudo.
Os alunos de graduação e pós-graduação da Universidade de São Paulo USP, em seus diversos cursos que utilizam os serviços odontológicos da FOUSP
foram recrutados a participar da pesquisa.
A

anamnese,

os

questionários

sobre

hábitos

alimentares,

hábitos

parafuncionais, DTM, presença de biocorrosão, analise periodontal, analise oclusal,
analise de escovação, uso de fio dental, e qualidade de higiene oral se mantiveram
igual conforme realizado no grupo de atletas e descrito anteriormente.

45

4.3.2

Avaliação odontológica

O diferencial na avaliação desse grupo foi a realização do exame clinico nas
cadeiras odontológica da FOUSP. Os mesmos tópicos e padrões avaliados no grupo
de atletas foi realizada no grupo controle.

4.4

Estatística

O estudo é caracterizado como transversal, e por isso utilizou-se o teste qui
quadrado para avaliar se as prevalências observadas nos dois grupos apresentam
ou não diferenças estatísticas em relação as diversas variáveis analisadas. Foi
utilizado também o teste de Mann-Whitney. Quando o p ≤0,05 as amostram diferem
estatisticamente significante. Apesar de coletarmos a frequência com que algumas
variáveis ocorriam, em alguns tópicos as respostas consideradas foram apenas sim
ou não, viabilizando melhor interpretação dos dados.

46

47

5

RESULTADOS

Os índices de prevalência de todos os tópicos abordados encontrados nos
atletas e grupo controle serão apresentados em tabelas e gráficos.
A amostra final foi composta de 264 atletas das modalidades: futebol (n=157),
rugby/futebol americano (n=47), vôlei/handball (n=39), takwondo/jiujitsu/mma (n=15)
e remo (n=6). Representa 95,66% do número final definido pelo cálculo amostral. O
grupo controle foi um total de 195. Os dados gerais dos dois grupos estão
apresentados na tabela 5.1.
A distribuição por gênero dos indivíduos foi diferente nos dois grupos. O gênero
masculino foi mais prevalente nos atletas, enquanto que grupo controle houve uma
prevalência maior do gênero feminino.
A idade dos atletas variou de 17 a 46 anos (média de 20,33 anos), sendo que a
idade com maior prevalência de esportistas foi entre os 17 e 20 anos. No grupo
controle a idade variou de 17 a 43 anos (média de 23,75 anos).
A maioria dos atletas apresentaram nível econômico abaixo de 4 salários
mínimos, demonstrando que o grupo controle apresentou no geral, ganhos
superiores aos esportistas (p<0,001).
Ao avaliar a ausência de elementos dentários, mais de 20% dos atletas
apresentavam a perda de pelo menos um dente. No grupo controle a ausência de
pelo menos um dente não atingiu mais que 12% da amostra total. Mas de forma
geral, a maioria apresenta 28 dentes na cavidade oral (p=0,012). No grupo de atletas
foram avaliados 7285 dentes, já no grupo controle foram 5414 dentes.
No tópico relacionado a quantidade de horas de exercício encontramos que a
maioria dos atletas treinam entre 10 e 13 horas semanais (p<0,001). Entre o grupo
controle, 27,18% deles apresentam uma rotina de exercícios próximos aos dos
atletas, variando de 10 a 20 horas por semana. Mas a maioria realiza de 1 a 4 horas
de exercício semanais (p<0,001).
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Tabela 5.1 - Dados gerais do grupo de Atletas e Controle

Atletas n
(%)

Grupo Controle n
(%)

*p

Masculino

237 (90,46%)

75 (38,46%)

p<0,001*

Feminino

27 (9,55%)

120 (61,54%)

S

17 – 20 anos

178 (67,42%)

26 (13,33%)

21 – 24 anos

39 (14,77%)

107 (54,87%)

p<0,001**

25 – 28 anos

24 (9,09%)

41 (21,03%)

S

> 29 anos

23 (8,71%)

21 (10,77%)

Até 4 salários mínimos

183 (69,32%)

69 (35,38%)

5 a 10 salários mínimos

50 (18,94%)

66 (33,85%)

> de 10 salários mínimos

31 (11,74%)

60 (30,77%)

Nenhuma

2 (0,75%)

0 (0%)

De 1 a 4 anos de estudo

0 (0 %)

0 (0%)

De 5 a 8 anos de estudo

6 (2,27%)

0 (0%)

p=0,002**

De 9 a 11 anos de estudo

181 (68,56%)

118 (60, 51%)

S

De 12 a 15 anos de estudo

67 (25,38%)

58 (29,74%)

16 anos de estudo ou mais

8 (3,03%)

19 (9,74%)

22 dentes

1 (0,38%)

0 (0%)

23 dentes

0 (0%)

1 (0,51%)

24 dentes

4 (1,52%)

4 (2,05%)

25 dentes

8 (3,03%)

0 (0%)

26 dentes

21 (7,95%)

8 (4,10%)

27 dentes

19 (7,20%)

9 (4,62%

28 dentes

211 (79,92%)

173 (88,72%)

Nada

0 (0%)

62 (31,79%)

1 a 4 horas

0 (0%)

79 (40,51%)

Horas de

5 a 9 horas

0 (0%)

33 (16,92%)

p<0,001**

Treinamento/Exercício

10 – 13 horas

149 (56,44%)

17 (8,72%)

S

14 – 17 horas

48 (18,19%)

3 (1,54%)

Mais de 18 horas

67 (25,37%)

1 (0,51%)

Gênero

Idade

Nível Econômico

Escolaridade

Quantidade de
Dentes/individuo

* Qui-quadrado **Mann-Whitney Rank Sum Test, NS= Não significante, S=significante

p<0,001**
S

p=0,012**
S
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5.1 Dieta

Os dados relativos a dieta, estão apresentados na tabela 5.2. A ingestão de
suplementos alimentares e de isotônicos foram bem mais prevalentes no grupo de
atletas do que os de não-atletas (p<0,001).

Tabela 5.2 - Dieta dos Atletas e Grupo Controle
Atletas n (%)
Sim
Isotônicos

70 (26,52%)

Café

152 (57,58%)

Suco de Frutas Cítricas

248 (93,94%)

Geleia de Frutas

49 (18,56%)

Mostarda/Ketchup/Maiones
e
Consumo de salada com
temperos ácidos
Refrigerante

Não
194
(73,48%)

36 (18,46%)

(42,42%)

(63,59%)

226
(85,61%)
162

102 (38,64%)

(88,21%)

124

83 (31,44%)

38 (14,39%)

172

112

(56,82%)

destilado)
Suplementos Nutricionais

(63,08%)

150

Bebidas alcoólicas acidas
(energético/vinho/whisky/

(42,42%)

(81,44%)

181 (68,56%)

8 (4,11%)
123

215

114(43,18%)

Sim

112

16 (6,06%)

152 (57,58%)

Controle n (%)

(61,36%)

74 (37,95%)
110
(56,41%)

79 (40,51%)

41 (21,03%)

Não
187

p<0,001*

(95,89%)

S

72 (36,92%)

23 (11,79%)

p=0,275*
NS
p=0,045*
S

159

p=0,925*

(81,54%)

NS

71 (36,41%)

p=0,228*
NS

121

p=0,303*

(62,05%)

NS

85 (43,59%)

p=0,010*
S

116

p<0,001*

(59,49%)

S

154

p<0,001*

(78,97%)

S

* Qui-quadrado, NS= não significante, S=significante

Encontrou-se consumo maior de refrigerantes no GA do que no GC.
(P=0,010*). E o grupo controle apresentou consumos maiores apenas nos itens:
mostarda/ketchup/maionese,

café

e

bebidas

apresentaram diferenças estatística.

5.2 Disfunção Temporomandibular (DTM)

alcoólicas,

mas

estes

não
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Ao avaliar problemas na DTM entre os dois grupos, encontrou-se que o GC
apresentou prevalências maiores de estalos na abertura/fechamento da boca, dores
na nuca e na ATM. Em contrapartida a maioria do GA declarou-se como pessoa
nervosa, conformeabela 5.3.

Tabela 5.3 - DTM relatadas pelos atletas e o grupo controle

Sim n (%)
Sente dores de cabeça
frequentemente
Sente dores na nuca ou
pescoço enrijecido
Sente dores na articulação do
crânio com a mandíbula (ATM)

Tem estalos na abertura
e/ou fechamento da boca
Considera-se uma pessoa
nervosa

Não n (%)

Atletas

Controle

Atletas

Controle

*p

80
(30,30%)

76
(38,97%)

184
69,70%

119
61,03%

p= 0,066
NS

51
(19,32%)

87
(44,62%)

213
80,68%

108
55,38%

p<0,001
S

22
(8,33%)

54
(27,69%)

242
91,67%

141
72,31%

p<0,001
S

65
(24,62%)

74
(37,95%)

199
75,38%

121
62,05%

p=0,020
S

138
(52,27%)

124
(63,59%)

126
47,73%

71
36,41%

p=0,003
S

* Qui-quadrado, NS= não significante, S=significante

5.3 Hábitos Parafuncionais

Nesta avaliação encontrou-se que o GA possui hábitos parafuncionais como,
morder objetos e roer as unhas mais prevalentes que o GC (p<0,001). Em
contrapartida o GC apresenta hábitos mais comuns como ranger e apertar os dentes
(tabela 5.4).
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Tabela 5.4 - Hábitos Parafuncionais relatados pelos atletas e grupo controle

Sim n (%)

Não n (%)

Atletas

Controle

Atletas

Controle

Costuma ranger os
dentes

59
(22,35%)

53
(27,18%)

205
(77,65%)

142
(72,82%)

p=0,280
NS

Costuma apertas os
dentes

98
(37,12%)

109
(55,90%)

166
(62,88%)

86
(44,10%)

p<0,001
S

Pressiona a língua
contra os dentes

49
(18,56%)

61
(31,28%)

215
(81,44%)

134
(68,72%)

p0,002
S

Costuma morder lábio,
bochecha e língua

106
(40,15%)

81
(41,54%)

158
(59,85%)

114
(58,46%)

p0,839
NS

Costuma morder
objetos como caneta,
clips, etc
Costuma roer unhas

106
(40,15%)

44
(22,56%)

158
(59,85%)

151
(77,44%)

p<0,001
S

133
(50,38%)

55
(28,21%)

131
(49,62%)

140
(71,79%)

p<0,001
S

Realiza escovação com
forca excessiva

159
(60,23%)

65
(33,33%)

105
(39,77%)

130
(66,67%)

p<0,001
S

* Qui-quadrado, NS= não significante, S=significante

5.4 Biocorrosão- erosão

Na avaliação de biocorrosão os atletas apresentaram maior prevalência
(tabela 5.5). E ao questionar os indivíduos a respeito se apresentam ou se já
apresentaram refluxo gastresofágico, no GC 18,97% responderam que sim (tabela
5.6).
Tabela 5.5 - Presença de erosão-biocorrosão em atletas e controle

Atletas n (%)

Controle n (%)

Presença

Ausência

Presença

Ausência

Erosao-

74

190

30

165

bioorrosao

(28,03%)

(71,97%)

(15,38%)

(84,62%)
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Tabela 5.6 - Presença de refluxo gastrointestinal em atletas e controle

Atletas

Controle

Refluxo

Sem refluxo

Refluxo

Sem refluxo

13

251

37

157

4,93%

95,07%

18,97%

80,51%

As figuras 5.1 e 5.2 demonstram situações clinicas observadas durante as
avaliações.

Figura 5.1 - Biocorrosão-erosão em dentes anteriores nos atletas

Figura 5.2 - Biocorrosão-erosão em dentes nos dentes posteriores no grupo controle

A tabela 5.7 apresenta a relação de indivíduos que apresentava biocorrosãoerosão e HD.
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Tabela 5.7 - Presença de HD em atletas com erosão-biocorrosão

Grupo com Biocorrosão

Atletas

Controle

Presença de HD

30 (40,54%)

13 (43,33%)

5.5 Hipersensibilidade Dentinaria (HD)

Na tabela 5.8 encontra-se as prevalências de HD de acordo com idade e
gênero. No GA a idade com maior prevalência foi a de 25 – 30 anos, mas ela
apresenta número de indivíduos reduzido. Se considerarmos a idade de 17 a 20
anos que apresenta 178 atletas, a prevalência foi de 32,02%. Já no GC a idade que
apresentou a maior prevalência foi a de 21 a 24 anos, com 49,53%. Quando
avaliamos a questão de gênero, nos dois grupos houve prevalência feminina.

Tabela 5.8 - Distribuição de HD por idade, gênero e quantidade de dentes afetados

Atletas

Controle

17 – 20 anos (n=178)

57 (32,02%)

17 – 20 anos (n=26)

14 (53,84%)

21 – 24 anos (n=39)

12 (30,76%)

21 – 24 anos (n=107)

53 (49,53%)

25 – 28 anos (n=24)

10 (41,66%)

25 – 28 anos (n=41)

20 (48,78%)

> 29 anos (n=23)

13 (65%)

> 29 anos (n=21)

21 (42,85%)

Masculino (n=237)

73 (30,80%)

Masculino (n=75)

29 (38,86%)

Feminino (n=27)

19 (70,37%)

Feminino (n=120)

67 (55,83%)

1 a 2 dentes com HD

52 (56,52%)

29 (30, 20%)

2 a 5 dentes com HD

25 (27,17%)

36 (37,50%)

>5 dentes com HD

16 (17,39%)

31 (32,30%)

No GA encontramos prevalência de 35,25% (92 indivíduos). De todos os
dentes avaliados, 303 estavam com HD. No gráfico 5.1 encontramos os números
relativos a cada dente. Os dentes que mais apresentaram HD foram os dentes
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incisivos centrais inferiores, com prevalência de 20,13%, seguidos dos primeiros prémolares superiores foram os dentes mais acometidos (15,84%).

Gráfico 5.1 - Prevalência dos dentes afetados com HD em atletas

Os gráficos 5.2 e 5.3 apresentam os dados referentes aos dentes acometidos
com HD, causa e a sua intensidade do GA.

Gráfico 5.2 - Escala Visual Analógica (EVA) dos dentes superiores com HD nos
atletas
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Gráfico 5.3 - Escala Visual Analógica (EVA) dos dentes inferiores com HD nos
atletas

Na tabela 5.9 encontra-se os dados de HD de forma geral apresentando as
causas e as intensidades mais prevalentes.

Tabela 5.9 - Distribuição de HD em relação a causa e ao nível de sensibilidade no
atleta

RG n (%)

LCNC n (%)

SI n (%)

Total

Leve

54 (17,82%)

13 (4,29%)

28 (9,24%)

95 (100%)

Moderada

113 (37,29%)

14 (4,62%)

32 (10,56%)

159 (52,47%)

Intensa

24 ( 7,92%)

17 (5,61%)

8 (2,64%)

49 (16,17%)

Total

191 (63,04%)

44 (14,52%)

68 (22,44%)

303 (100%)
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Já no GC, 455 dentes foram acometidos com HD. E encontramos prevalência
de 48,20% (96 indivíduos). Assim como nos atletas, os incisivos inferiores também
foram os mais acometidos, seguidos do primeiro molar superior e depois do primeiro
pré-molar superior (gráfico 5.4).

Gráfico 5.4 - Prevalência de HD por dente do grupo de controle

Os gráficos 5.5 e 5.6 apresentam os dados referentes aos dentes acometidos
com HD, causa e a sua intensidade do GC.

Gráfico 5.5 - Escala Visual Analógica (EVA) dos dentes superiores com HD no grupo
controle
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Gráfico 5.6 - Escala Visual Analógica (EVA) dos dentes inferiores com HD no grupo
controle

Na tabela 5.10 encontra-se os dados de HD de forma geral apresentando as
causas e as intensidades mais prevalentes.

Tabela 5.10 - Distribuição de HD em relação a causa e ao nível de sensibilidade no
controle

5.6

RG n (%)

LCNC n (%)

SI n (%)

Total

Leve

111
(24,39%)

20 (4,39%

56 (12,30%)

187
(41,10%)

Moderada

128
(28,13%)

28 (61,53%)

45 (9,89%)

201
(44,17%)

Intensa

40 (8,79%)

19 (4,17%)

8 (1,75%)

67 (14,72%)

Total

279
(61,31%)

67 (14,72%)

109
(23,95%)

455 (100%)

Fatores Periodontais
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5.6.1

Biofilme Dental

Na tabela 5.11, observa-se que mais da metade dos atletas apresentaram
presença de biofilme visível clinicamente. E na figura 5.3 observamos imagens dos
tipos de situações clinicas que encontramos.

Tabela 5.11 - Presença de biofilme dental no grupo de atletas e controle

Atletas n (%)

Controle n (%)

Com Biofilme

152 (57,58%)

88 (45,13%)

Sem Biofilme

112 (42,42%)

107 (54,87%)

*p
P=0,011*
S

*Qui-quadrado, NS= não significante, S=significante

Figura 5.3 - Presença de biofilme dental no grupo de atleta e controle

5.6.2

Recessão Gengival (RG)

Um total de 566 dentes apresentavam RG nos atletas. No GC encontrou-se
588 dentes com RG. As prevalências estão na tabela 5.12. Como já relatado
anteriormente, dois indivíduos apresentavam dentes decíduos 65 (2Mdec S) e 85
(2Mdec I), com presença de RG. Na figura 5.4 podemos observar situações clinicas
encontradas.
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Tabela 5.12 - Avaliação da Presença de RG em atletas e grupo controle

Atletas n (%)

Controle n (%)

*p

Presença

160 (60,61%)

142 (72,82%)

p= 0,009*

Ausência

104 (39,39%)

53 (27,18%)

S

*Qui-quadrado, NS= não significante, S=significante

Figura 5.4. Imagens de RG em pré-molares em atletas e grupo controle

Os gráficos 5.7 e 5.8, apresentam os números referentes a prevalência de RG
por grupo de dentes no GA e no GC.

Gráfico 5.7 - Prevalência de RG no grupo de atletas
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Gráfico 5.8 - Prevalência de RG no grupo controle

5.7 Fatores Oclusais

5.7.1

Ausência de elementos dentários

No GA a ausência de pelo menos hum elemento dentário foi maior do que a
do GC. (Tabela 5.13). Foram 109 dentes ausentes no GA e 46 no grupo GC.
Tabela 5.13 - Prevalência de ausência dentarias nos grupos estudados

Atletas n (%)

Ausência

Controle n (%)

Sim

Não

Sim

Não

56

208

13

182

6,67%

93,33%

Elemento Dentário: 21,21% 78,79%

p<0,001 S

*Qui-quadrado, NS= não significante, S=significante

Nos gráficos 5.9 e 5.10 está demonstrado os dentes ausentes nos dois
grupos estudados. No GA a ausência dos primeiros molares inferiores prevaleceu, e
no GC foram os pré-molares.
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Gráfico 5.9 - Dentes ausentes no grupo de atletas

Gráfico 5.10 - Dentes ausentes no grupo controle

5.7.2

Aparelho ortodôntico

A tabela 5.14, apresenta os dados relativos ao uso de aparelho nos grupos
estudados. A maioria do GC já usou aparelho ortodôntico e em contrapartida o GA
eram 31,81%.
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Tabela 5.14. Uso de aparelho pelos atletas e o controle

Atletas
Esta de
aparelho
Já usou
Aparelho

5.7.3

Controle

Sim

Não

Sim

Não

38 (14,40%)

226 (85,60%)

11 (5,64%)

184 (94,36%)

84 (31,81%)

142 (53,79%)

128 (65,64%)

56 (28,72%)

Relação Maxilo Mandibular

Na tabela 5.15 estão descritos todos os tipos de mordidas encontradas de
acordo com a avaliação proposta para o neste trabalho. O GA apresentou 47,34%
dos indivíduos com alteração na mordida, enquanto que no GC a prevalência foi de
24,10%.
Tabela 5.15 - Tipos de mordidas encontradas no grupo de Atletas e Controle
Atletas n (%)

Controle n (%)

p*

Sim

Não

Sim

Não

53

211

23

172

p= 0,026

20,08%

79,92%

11,79%

88,21%

S

7

257

4

191

p= 0,915

2,65%

97,35%

2,05%

98,95%

NS

Mordida cruzada e

2

262

0

195

p=0,795

profunda

0,76%

99,24%

0%

100%

NS

36

228

12

183

p=0,015

13,64%

86,36%

6,15%

93,85%

S

Prognatismo

2

262

1

194

p=0,792

mandibular

0,76%

99,24%

0,51%

99,49%

NS

Mordida Topo a

25

239

7

188

p=0,024

Topo

9,47%

90,53%

3,59%

96,41%

S

139

125

148

47

53,41%

47,34%

75,90%

24,10%

Mordida Aberta

Mordida Profunda

Mordida Cruzada

Mordida sem
alteração=oclusão
normal

* Qui-quadrado, NS= não significante, S=significante

p<0,001
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5.7.4

Guia Canina

Nas tabelas 5.16 e 5.17, encontram-se os dados relativos a presença de guia
canina nos dois grupos.

Tabela 5.16 - Avaliação da presença guia canina direita em Atletas e Controle
Atletas

Controle

p*

Sim

Não

Sim

Não

79

185

88

107

Guia

29,92%

70,08%

45,13%

54,87%

CANINA

Função

Interferência

Função

Interferência

DIREITA

em Grupo

Oclusal

em Grupo

Oclusal

p=0,842

64

121

35

72

NS

34,6%

65,4%

32,71%

67,29%

p=0,001
S

* Qui-quadrado , NS= não significante, S=significante

Tabela 5.17 - Avaliação da presença de Guia canina Esquerda em Atletas e Controle
Atletas

Grupo Controle

p*

Sim

Não

Sim

Não

84

180

85

110

31,82%

68,18%

43,59%

56,41%

CANINA

Função em

Interferência

Função em

Interferência

ESQUERDA

Grupo

Oclusal

Grupo

Oclusal

p=0,925

55

125

35

75

NS

30,56%

69,44%

31,82%

68,18%

Guia

p=0,013
S

* Qui-quadrado , NS= não significante, S=significante

Na figura 5.5 observamos a imagem de uma situação clinica encontrada. Paciente com
LCNC no dente 23.
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Figura 5.5 - Presença de guia canina esquerda e com LCNC em individuo do grupo
controle

5.7.5

Presença de facetas de desgaste

Um total de 3027 dentes apresentaram facetas de desgastes no GA. Enquanto
que o controle foi de 2163. A distribuição quanto a arcada e grupo de dentes estão
nas tabelas 5.18 e 5.19.
Tabela 5.18 - Facetas de desgaste presentes por grupo de dentes em atletas

Grupo de Dentes
Superiores

Grupo de Dentes
Inferiores

2 MS

1 MS

2 PMS

1 PMS

CS

LS

CS

118
3,89%

128
4,22%

210
6,93%

241
7,96%

397
13,11%

106
3,50%

122
4,03%

2 MI

1 MI

2 PMI

1 PMI

CI

LI

CI

143
4,72%

210
6,93%

216
7,13%

255
8,43%

408
13,47%

221
7,30%

252
8,32%
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Tabela 5.19 - Facetas de desgaste presentes por grupo de dentes no grupo controle

Grupo de Dentes
Superiores

Grupo de Dentes
Inferiores

2MS

1 MS

2PMS

1PMS

CS

LS

CS

91

150

151

181

303

59

65

4,21%

6,93%

6,98%

8,37%

14,01%

2,73%

3,01%

2MI

1MI

2PMI

1PMI

CI

LI

CI

93

153

145

173

289

132

178

4,30%

7,07%

6,70%

8,00%

13,36%

6,10%

8,23%

Nas figuras 5.6 e 5.7, observamos situações clinicas encontradas na avaliação
clínica.
Figura 5.6 - Imagem de facetas de desgastes em incisivos inferiores

Figura 5.7 - Imagem de facetas de desgastes em pré-molares e molares
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5.8 Lesão Cervical Não cariosa (LCNC)

De forma geral, a tabela 5.20 apresenta as prevalências encontradas nos
indivíduos com HD, LCNC e aqueles com as duas patologias concomitante. Os
atletas apresentaram 109 dentes com LCNC enquanto o GC foram 99.
Tabela 5.20 - Prevalência de LCNC e/ou HD nos grupos estudados
Atletas n (%)

Controle n (%)

LCNC

46 (17,42%)

37 (18,97%)

HD

92 (34,85%)

96 (49,23%)

LCNC e HD

28 (10,61%)

29 (14,87%)

A tabela 5.21, representam os dados de LCNC referente a idade, gênero e
número de lesões por indivíduos.

Tabela 5.21 - Distribuição de LCNC quanto a idade, gênero e número de dentes por
indivíduo
Grupo Atletas
17 – 20 anos

Controle

17 (9,55%)

17 – 20 anos (n=26)

2 ( 7,69%)

8 (20,51%)

21 – 24 anos (n=107)

17 (15,88%)

8 (33,33%)

25 – 28 anos (n=41)

11 (26,82%)

> 29 anos (n=23)

13 (56,52%)

> 29 anos (n=21)

7 (33,33%)

Masculino (n=237)

40 (16,87%)

Masculino (n=75)

10 (13,33%)

Feminino (n=27)

6 (22,22%)

Feminino (n=120)

27 (22,50%

1 a 2 dentes com

34 (73,91%)

26 (70,27%)

2 a 5 dentes

8 (17,39%)

6 (16,21%)

>5 dentes

4 (8,70%)

(n=178)
21 – 24 anos
(n=39)
25 – 28 anos
(n=24)

LCNC

5 (13,52%)
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5.8.1

Atletas

Nos GA, 46,68% dos dentes apresentaram HD nas lesões. (Gráfico 5.11) E o
dente mais afetado com a lesão foi o primeiro molares superiores, seguidos pelos
primeiro pré-molares inferiores (Gráfico 5.12).

Gráfico 5.11 - Distribuição de dentes afetados com LCNC nos atletas

Gráfico 5.12 - Dentes mais prevalentes com LCNC nos atletas

A figura 5.8 observamos imagem de situação clinica encontrada durante a
avaliação.
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Figura 5.8 - Imagem de LCNC em pré-molar de indivíduo do grupo de atletas

6.1.

Grupo Controle

No GC, 65,65% dos dentes com lesões estavam com HD. Na figura 5.9,
observamos imagens de situações clinicas encontradas durante a avaliação. E no
gráfico 5.13, está demonstrado todos os dentes que apresentavam LCNC. E.

Figura 5.9 - Imagens de LCNC em pré-molares de indivíduos do grupo controle
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Gráfico 5.13 - Distribuição de dentes afetados com LCNC no grupo controle

Os dentes mais afetados com LCNC foram os primeiros pré-molares
superiores, seguidos pelos primeiros molares superiores, como mostra o gráfico
5.14.

Gráfico 5.14 - Dentes mais prevalentes com LCNC no grupo controle

Durante as avaliações uma paciente apresentou LCNC em dente decíduo
(Figura 5.10). Esse dente estava em oclusão, mas a paciente não apresentava guia
canina, e o dente decíduo e o pré-molares que realizavam os movimentos
excursivos laterais.
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Figura 5.10 - Imagem de LCNC em dente decíduo em individuo do grupo controle

5.9 Higiene Oral

5.9.1

Intervalo para escovação

Os participantes dos grupos GA e GC foram questionados a respeito do
tempo para realizar a escovação dos dentes após ingerirem alimentos ácidos. Os
resultados demonstraram que a maioria dos atletas escovam imediatamente após as
refeições (Tabela 5.22).

Tabela 5.22 - Intervalo para escovação após refeições acidas

Imediatamente

Atletas n (%)

Controle n (%)

107 (40,53%)

31 (15,90%)

*p

p<0,001

Aguarda de 15/20 min

5.9.2

157 (59,47%)

164 (84,10%)

Fio dental

Nesta avaliação, os resultados demonstraram que o grupo controle possuem
frequência maior de uso de fio dental do que os atletas (tabela 5.23).
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Tabela 5.23 - Frequência de escovação dentaria nos atletas e grupo controle

Uso de Fio dental

Atletas n (%)

Controle n (%)

Raramente

204 (77,27%)

85 (43,59%)

1x/dia

46 (17,42%)

99 (50,77%)

p<0,001

2x/dia

9 (3,41%)

8 (4,10%)

S

3x/dia

5 (1,89%)

3 (1,54%)

*p

*Mann-Whitney Rank Sum Test, NS= não significante, S=significante

5.9.3

Qualidade da Higiene Oral

E de forma geral, a qualidade de higiene do GC mostrou-se superior, sendo
81,53% deles considerada boa ou muito boa, e apenas 18,46% apresentava higiene
regular ou ruim. Em contrapartida no GA encontrou-se que 50,37% deles estavam
com a saúde oral classificada em regular ou ruim (tabela 5.24).

Tabela 5.24. Qualidade da Higiene oral dos atletas e grupo controle
Atletas n (%)

Controle n (%)

Ruim

29 ( 10,98%)

4 (2,05%)

Qualidade de

Regular

104 (39,39%)

32 (16,41%)

p<0,001

Higiene Oral

Boa

115 (43,56%)

103 (52,82%)

S

Muito Boa

16 (6,06%)

56 (28,72%)

*Mann-Whitney Rank Sum Test, NS= não significante, S=significante
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6

DISCUSSÃO

O tema desta dissertação surgiu da parceria entre os grupos de pesquisas,
Lesão Cervical Não Cariosa da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal
de Uberlândia - LCNC FOUFU e o Laboratório de Pesquisa em Odontologia do
Esporte e Biomecânica da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo
– LAPOEBI FOUSP. A união entre as duas áreas de alta aplicabilidade clínica,
resultou na realização desse trabalho pioneiro que apresenta aqui diversos
resultados aplicados para o tratamento odontológico de grupos específicos, neste
caso, atletas.
Discutir sobre o que causa ou a evolução das LCNCs e HD é tarefa difícil,
principalmente em uma população tão diferenciada quanto os atletas profissionais.
Os resultados possibilitaram levantar algumas questões, esperado em um primeiro
estudo.

6.1 Prevalência de HD

Para

realizar

investigações

de

prevalência

sobre

HD,

utilizam-se,

questionários no qual o próprio indivíduo relata a presença das alterações
estudadas, ou por meio de exames clínicos. Entre os métodos clínicos para
avaliação, o uso de jatos de ar, sonda clínica e temperatura sobre a região cervical
tem sido relatados em pesquisas, demonstrando que estas diferentes avaliações
podem apresentar respostas diversas17,131. Como resultado, é recomendado que,
pelo menos, dois estímulos diferentes devem ser aplicados para resultados mais
confiáveis132. A porcentagem dos participantes que apresentam HD à estimulação
tátil é mais baixa do que a porcentagem correspondente ao estímulo ar 65. O que é
consistente com resultados de estudos clínicos anteriores16,70,133,134.
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O jato de ar é espalhado sobre a superfície do dente e potencialmente irrita
toda a área sensível. A partir desta perspectiva, esse teste parece ser mais confiável
do que o uso de sonda exploradora para detectar a presença de HD135. Autores
encontraram prevalência de 42,8% de HD com o uso do questionário e 34,5% de
acordo com o exame clínico, o que demonstra que só por meio de um questionário,
sem exame clínico concomitante, o resultado é propenso a superestimar a
prevalência de HD136.
Artigos de revisão concluem que a prevalência da HD varia de 3 a 57%55,65.
Estas variações são provavelmente devido a diferenças nas populações estudadas e
os métodos de investigação (por exemplo, questionários ou exames clínicos)137.
Estudos realizados na prática odontológica geral encontraram números de
prevalências de 2,8%138 e 3,8%16. Enquanto que pesquisas realizadas em população
de estudantes universitários resultaram em prevalências de 68,4%139 e 52,8%140.
Avaliando a população geral adulta, encontrou-se que a HD esteve presente em
34,1% dos indivíduos141. Em recente estudo publicado em 2016, ao avaliarem 404
indivíduos de 16 a 55 anos, a presença de HD foi de 20,6%. No presente estudo, a
HD foi presente no GC em 49,23% indivíduos, enquanto que no GA foi de 34,84%.
Ao avaliar a presença de HD em relação a idade, encontrou–se que o grupo
de 40 a 49 anos apresentou o maior pico de prevalência (43,9%) 141. Outro estudo
obteve maior presença de HD na idade de 50 a 59 anos136.
Neste estudo, no GC a idade de 21 a 24 anos foi a que apresentou a maior
prevalência de HD. O interessante de notar no grupo controle, que ao irmos
progredindo com a idade, a presença de HD foi diminuindo. No presente estudo, o
GC apresentou 58,89% dos indivíduos com sensibilidade moderada a intensa (4 a
10 na escala EVA). Já no grupo de atletas foram 68,64%. Outro ponto interessante
para analisar é que a média de idade dos atletas é menor que a do controle, o que
sinaliza que ao passar dos anos existe tendência na diminuição da prevalência de
HD e talvez de sua intensidade, o que corrobora com outros estudos136,142. A
provável razão para o declínio nos sintomas DH depois de sessenta anos de idade
pode ser atribuída à esclerose dentinária e o estabelecimento de dentina secundária
ou terciária143. Mas mesmo assim, a literatura não possui dados que comprovam que
um grupo de idade é mais propenso a apresentar HD, indicando a necessidade de
realizar mais pesquisas.
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Na literatura odontológica, encontram-se poucos estudos epidemiológicos
relacionados a saúde oral de atletas. Ao pesquisar sobre HD esse número reduz
sensivelmente, pois aqueles que existem, abordam de forma superficial os dados
relacionados. Um estudo transversal realizado com jogadores de futebol profissional
do Reino Unido, com idade média de 24 anos (intervalo 18-39 anos), encontrou que
10,2% apresentavam sensibilidade ao quente ou frio 9. O interessante nessa
pesquisa, é que os autores questionaram os atletas se os problemas bucais
impactavam na qualidade de vida e em seu desempenho, e encontraram forte
associação com a presença de HD9. Outro estudo que avaliou atletas, 23%
relataram apresentar sensibilidade dentária6.
Acredita-se que a HD apresenta maior frequência em mulheres141,144,145.
Estudo que avaliou participantes entre 17 a 33 anos (1463 indivíduos), 55% das
mulheres queixaram-se de HD (p=0,044)137. No presente estudo, também encontrouse dados que corroboram com a literatura. Naqueles que apresentavam HD e eram
do gênero feminino encontramos números de 55,85% no GC, e no GA de 70,37%. A
origem desta diferença permanece obscura, porém pode ser atribuída à maior
consciência oral, mais frequência na escovação e uma resposta aumentada à dor no
gênero feminino142,146.
O número médio de dentes hipersensíveis por pessoa foi de 3,2 (2291/723),
com um intervalo de 1 a 17 dentes141. No presente estudo para o grupo controle foi
média de 4,79 dentes por indivíduo. Enquanto que no GA o resultado foi de 3,29.
Investigadores afirmam que os dentes mais comumente afetados na
população adulta em geral são os pré-molares, seguidos pelos primeiros
molares141,147. No entanto, outros pesquisadores relataram que os dentes anteriores
mandibulares são mais afetados148. Em recente estudo, os dentes encontrados com
maiores prevalências foram os incisivos149. Nesta pesquisa, no GC encontrou-se
que os incisivos centrais inferiores apresentaram maior prevalência (17,52%)
seguidos do primeiro-molares superiores (13,84%) e os molares superiores
(11,86%). Enquanto que no GA, os incisivos centrais inferiores (20,13%) seguido
pelos primeiros pré-molares superiores (15,84%) foram os mais prevalentes.
A dentina é normalmente coberta pelo esmalte na região coronária e pelos
tecidos periodontais na raiz. Considerando estas circunstâncias, a dentina está
protegida contra possíveis desgastes. No entanto, a dentina pode ser exposta pela
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perda de esmalte como resultado de LCNCs (erosão, abrasão, atrito e abfração) 142.
E também pela recessão gengival, devido a traumas oclusais, escovação vigorosa e
hábitos.
A RG tem sido geralmente aceita como fator predisponente de HD e suas
causas não são bem compreendidas. No entanto, escovação em excesso ou com
força excessiva, movimentação ortodôntica, próteses parciais, má oclusão,
procedimentos restauradores, doença periodontal e tabagismo também são citados
como principais fatores predisponentes65,136,150.
Além dos estudos que apontam a recessão gengival como predisponente
para HD, a relação entre esta alteração e a perda de inserção é raramente discutido.
A perda de inserção do periodonto ocorre antes da RG, na fase inicial da doença
periodontal. Como resultado, a superfície do dente fica exposta a

estímulos

externos, tais como alimentos ácidos, bebida quente ou fria, escova de dentes e
penetração bacteriana dos túbulos dentinários144,151. Além disso, os defeitos
anatômicos na junção cemento esmalte que podem estar presentes aumentando a
susceptibilidade a sensibilidade, mesmo quando apresentam proporções ínfimas (<
1mm)55,136. No presente estudo, os dois grupos apresentaram como causa mais
comum para a HD a recessão gengival, seguida pela perda de inserção e pela
presença de LCNC.
São necessários mais estudos longitudinais que examinem a taxa de
desenvolvimento de HD ao longo do tempo, sedimentando assim informações de
grande importância para este segmento de pesquisa 135. Pesquisas futuras também
devem concentrar-se na educação em saúde bucal para o desenvolvimento,
implementação e avaliação de programas de conscientização sobre a saúde oral
para atletas6.

6.2 Prevalência de LCNC
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Este estudo caracterizou-se pela observação de dois grupos: GA – grupo
formado por atletas profissionais e GC – grupo controle formado por alunos da
Universidade de São Paulo para que os resultados pudessem ser comparados com
trabalhos já publicados. O GA apresentou 46 indivíduos com LCNC, sendo 109
dentes afetados. O GC apresentou 37 indivíduos com LCNC, e 99 dentes afetados.
Os dados na literatura sobre a prevalência de LCNC na população em geral,
são altamente discrepantes, com avaliações relatando prevalência de 2% a
90%29,31,37,152. No presente trabalho encontrou-se prevalência geral de 17,42% nos
atletas, e no grupo controle de 18,97%. Aqui, há um fato a ser considerado, no GA a
maioria dos indivíduos avaliados tinham entre 17 e 20 anos, já no GC os indivíduos
tinham entre 20 a 24 anos provavelmente se a amostra GA apresentasse intervalo
de idade semelhante a GC, a prevalência de LCNC seria maior do que a
encontrada32,56,153.
Em pesquisa realizada no Brasil com idade de 19 a 38 anos (média de 24,9
anos) encontrou-se prevalência de 41,4%13. Já em outro estudo, encontrou que
65,90% dos 88 indivíduos estavam com LCNC152. E em trabalho recente, a
população estudada apresentou prevalência de 19,44%154. Esta variação das
diversas pesquisas realizadas pode ser explicada pela dificuldade de atribuir um
único mecanismo etiológico para a lesão e pelo fato de que diferentes estudos
analisaram populações com características diferentes13.
Ao avaliar LCNC em relação ao gênero, os homens apresentaram maior
prevalência (50%) quando comparadas as mulheres (36,3%)13. Porém, em outro
estudo, houve predominância de mulheres (63,36%) em relação aos homens
(36,64%)152. No presente estudo, os resultados foram interessantes, nossa amostra
de atletas era representada em sua grande maioria por homens, e eles
apresentaram prevalência de 16,87%, enquanto as mulheres 22,22%. No grupo
controle, o gênero masculino era minoria e apresentou presença de LCNC em
13,33%, e no gênero feminino 22,50%. O que demonstrou predominância de lesões
nas mulheres. Isso ocorreu pelo fato dos clubes participantes da pesquisa ser em
sua maioria compostos de atletas do gênero masculino. Enquanto que na coleta dos
alunos da USP a divisão foi mais equilibrada.
É uma tendência na literatura que ao avançar a idade, encontramos maior
número de lesões32,56,153. Ao avaliarmos o GC, as prevalências foram 17 – 20 anos
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de 7,69% e > 29 anos de 33,33%. No grupo de atletas também encontramos que 17
– 20 anos foi 9,55% e >29 anos de 56,52%. E o interessante é que esses dados
corroboram com os achados na literatura e ainda demonstram que os atletas
apresentaram números maiores de LCNC quando comparados ao grupo controle se
avaliarmos a prevalência em relação à idade.
A idade não pode ser considerada como um fator etiológico para desenvolver
as lesões. Entretanto, com o passar dos anos os indivíduos tornam-se mais
expostos aos outros fatores responsáveis pelo desenvolvimento da LCNC, e,
portanto, existe um elemento acumulativo desses fatores (frequência e magnitude da
agressão) ao decorrer dos anos52.
Neste estudo, as maiores concentrações de LCNC no GA foram encontrados
nos primeiros pré-molares superiores (29,35%), seguido dos primeiros pré-molares
inferiores (21,09%). No GC, os primeiros pré-molares superiores também foram os
mais prevalentes (28,28%), mas seguidos pelos primeiros molares superiores
(21,21%). Em estudo com população de 10 a 59 anos, os autores encontraram que
pré-molares superiores e inferiores apresentaram LCNC em 30,8% dos dentes38. O
que corrobora com outros achados na literatura22,36,52,54. Porém, pesquisa realizada
no Brasil com população de 16 a 24 anos encontrou que os primeiros molares
inferiores (21,3%) e os primeiro molares superiores (16,0%) foram os dentes mais
afetados, divergindo dos relatos anteriores.
Estudo realizado com adultos suíços encontrou 84,6% dos pacientes com
lesões apresentando HD29. Em contrapartida, outra pesquisa não encontrou
nenhuma sensibilidade em 71% dos pacientes com LCNC presente155. Neste
estudo, no GC 65,65% dos dentes que apresentam lesões estavam com
hipersensibilidade, enquanto que no grupo de atletas foram 46,78%.

6.3 Fatores Oclusais e a LCNC
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A relação de sobrecarga oclusal e o desenvolvimento de LCNC pode ser
percebida por meio da presença de linhas de fraturas no esmalte e facetas
desgastes15,22,50,51. As facetas de desgaste são resultantes do atrito entre os dentes
através de movimentos funcionais como a mastigação ou parafuncionais como o
bruxismo.
A área de contato oclusal está diretamente associada com a presença de
LCNC. Takehara et al.30 encontraram 58,5% dos dentes com lesões apresentavam
facetas de desgaste em 2 das 5 regiões oclusais analisadas, e que 13,5% exibia
facetas de desgaste em três ou mais das 5 regiões estudadas. Neste estudo não foi
avaliado as regiões dos dentes que foram encontradas as facetas de desgaste, e
sim se era presente ou não. Encontrou-se no GA que 61,11% dos dentes com LCNC
apresentavam facetas de desgastes, enquanto que no GC esse número foi de
48,04%.
É importante compreender as consequências da sobrecarga oclusal no
surgimento e progressão da LCNC. Em nosso estudo o GA apresentou com maior
prevalência hábitos parafuncionais como roer a unha e morder objetos.
Provavelmente por questão psicológica, sendo isto uma forma de ``descarregar`` o
estresse e a pressão que eles sofrem no ambiente competitivo em que vivem 156.
Diferente do GC que foi apertar os dentes e morder os lábios. Isso mostra como é
necessário compreender o universo do paciente-atleta, já que cada um apresenta
suas particularidades. Isso facilita identificar quais são os possíveis fatores
relacionados com a alteração estudada, podendo assim definir um protocolo de
tratamento e orientação mais apropriado para cada tipo de paciente-atleta,
respeitando as suas particularidades e de sua modalidade esportiva.
No entanto, existem autores que afirmam que a relação entre as alterações
estudadas e hábitos parafuncionais não pode ser medida por alterações oclusais, já
que a relação oclusal sofre alterações ao longo do tempo e pode não mostrar a
situação real. Além disso, facetas de desgaste podem ser causadas por outros
fatores, como má-oclusão, biocorrosao-erosão, dieta e atrito.12,34
O grupo controle apresentou como dentes mais ausentes os pré-molares. Isto
provavelmente tem como explicação o índice de tratamento ortodôntico mais
elevado neste grupo já que em alguns pacientes há a necessidade de extração dos
mesmos para que o dentista obtenha o espaço necessário na arcada dentária.
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Enquanto no GA, os primeiros molares permanentes foram os mais ausentes. Fator
este que pode estar relacionado a situação socioeconômica menos favorecida em
que a maioria dos atletas encontra-se. É importante analisar esse fator, pois perdas
dentarias que não foram restabelecidas, interferem na oclusão e como consequência
acumulo de sobrecarregas em outros dentes, podendo favorecer o desenvolvimento
de LCNC.
Outro fator analisado e que está intimamente relacionado a LCNC é a
presença de guia canina. Existe associação positiva entre a presença de LCNC e
sistema de guia em função de grupo13. Neste estudo, no GA encontrou-se que
37,03% dos dentes com lesões, estavam em guia em função de grupo e 31,48% em
sistema de interferência oclusal. Deve-se salientar que os dentes molares e prémolares possuem menos capacidade do que os caninos para absorver as forças
laterais e oblíquas que ocorrem durante o apertamento e movimento excursivos
guiada pela função de grupo64. Estudo com analise de elementos finitos, verificou-se
que a sobrecarga aplicada com ângulo oblíquo produziu estresse maior na região
cervical do que as cargas aplicadas axialmente157-160.
Em relação a maior prevalência de pré-molares com LCNCs as justificativas
para tal são baseada nos conceitos de biomecânica. A constrição cervical que estes
dentes apresentam gera maior concentração de tensão nesta região e também,
possuem tabua óssea vestibular mais delgada, o que leva a maior flexão do dente
no sentido vestibular, deixando-os mais suscetíveis a formação das lesões13,161. E
ainda, durante o movimento excursivo para o lado de trabalho, na ausência de guia
canina, os pré-molares são os dentes que mais recebem carregamentos laterais.
Neste contexto, as regiões cervicais são mais susceptíveis a concentração de
tensão e deformação, podendo exceder os limites de resistência e romper-se micro
e macro-estruturalmente12. Os pré-molares apresentam ainda, volume menor da
coroa, a qual é submetida a esforço mastigatório semelhante a dos dentes mais
robustos, como os molares13. Sendo assim, os pré-molares são os mais acometidos
por estarem sujeitos ao estresse oclusal, pela configuração anatômica, e pela
localização na arcada.56
O tipo de mordida também tem relação com o surgimento de lesões, pois se
a relação maxilo mandibular apresenta interferências oclusais, as forças geradas
fora do longo eixo do dente criam microrupturas, resultando em capacidade limitada
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para resistir a essas forças162. No presente estudo, 47,34% dos atletas
apresentaram alterações em sua mordida, o que os coloca predispostos ao
desenvolvimento de lesões cervicais. A literatura afirma que existe forte associação
entre a presença de LCNC e interferências oclusais51,53,54,64.

6.4 Biocorrosão-erosão, Dieta e LCNC

O aumento no consumo de produtos ácidos conduz a um aumento na
incidência de biocorrosao-erosão dentária. É biocorrosão reconhecida como uma
causa importante da perda de tecidos dentais. É a perda progressiva e irreversível
da superfície do dente por meio do processo químico de dissolução ácida, sem o
envolvimento

de

bactérias.

O

ácido

atua

por

descalcificação

causando

irregularidades na superfície do dente163.
O padrão dietético projetado para atender as demandas de alta energia de
atletas competitivos de elite pode coincidir com um alto risco de desenvolvimento de
cárie dentária e erosão6,164.
Em 2002, Sirimaharaj165 estudou a ingestão de bebidas por atletas de
diversas modalidades. Os sucos de frutas foram as bebidas mais frequentemente
consumidas (94,3%), seguido por refrigerantes (88,5%), vinho (69,3%) e bebidas
esportivas (55,3%). O presente estudo apresentou alguns resultados semelhantes,
já que os sucos de frutas também foram os mais citados (93,94%), seguidos por
refrigerantes (68,56%), mas depois foram o café (57,58%) e molhos de
mostarda/ketchup/maionese (57,56%). E no grupo controle, os alimentos mais
consumidos

foram

os

sucos

de

frutas

(88,21%),

molhos

de

mostarda/ketchup/maionese (63,59%), café (63,08%) e refrigerantes (56,41%).
Muitas destes alimentos foram significativamente associadas com a
biocorrosão dentária, apresentando valores de pH inferiores ao nível crítico (5.5), a
qual ocorre a desmineralização do esmalte57,93,166. É provável que a frequência e
período de consumo de exposição do esmalte para estes alimentos e bebidas ácidas
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estejam associadas com corrosão166. Além disso, o alto consumo de bebidas ácidas
pode estar relacionada com o tipo de atividade esporte praticado 165.
As bebidas esportivas, também denominados isotônicos, servem para repor
os líquidos durante a prática esportiva. Os atletas tendem a usar muita energia, e
precisam de mais hidratos de carbono, eletrólitos e reposição de água 165.

Em

recente estudo, autores encontraram forte associação entre o consumo frequente de
bebidas esportivas e a presença de desgastes erosivos-corrosivos166. E pesquisa
com triatletas na Nova Zelândia, 84% ingeriam isotônicos. No Reino Unido, pesquisa
com atletas não mostrou nenhuma associação entre o consumo de bebidas
esportivas e biocorrosão93. Os achados deste estudo mostram que a prevalência de
consumo foi de 22,52% no GA, e no grupo controle foi de 4,11%.
O esmalte do dente torna-se mais translúcido devido a corrosão química e vai
se dissolvendo até exposição da dentina; parte sensível do dente. A sensibilidade
pode ser um sinal de erosão, aumentando com a perda progressiva da superfície do
dente167,168. A frequência de HD quando consumidos alimentos / bebidas quentes ou
frios esta correlacionados fortemente com a biocorrosão6,165. No presente estudo, a
prevalência de HD em atletas que apresentavam biocorrosão foi de 40,54%. E por
ser uma perda constante e progressiva da superfície dos dentes por processos
químicos, a corrosão pode ser difícil de detectar clinicamente165.
Estudos de erosão-biocorrosão em população adulta, os dados variam de
28% para 43%, dependendo da idade e critérios de diagnósticos 104,169. Uma
pesquisa realizada com 304 atletas americanos encontrou prevalência de 36,5% 92.
Neste estudo, o grupo controle 15,38% apresentou biocorrosão. Ao avaliar atletas,
uma pesquisa encontrou número de 25,4%165.

Os resultados do nosso estudo

corroboram com esse resultado, apresentando prevalência de 28,03%. Existem
várias investigações sobre associação da pratica de exercício esportivo e erosão
dentária6,92,164,165,170. Em estudo realizado com atletas das olimpíadas de Londres a
prevalência foi de 44.6%. Apesar desses inúmeros resultados, uma meta-análise
realizada em 2012, no entanto, não encontrou associação entre as bebidas
esportivas e erosão dentária102.
Comparando

os

resultados

do

presente

estudo

observou-se

uma

discrepância em relação as prevalências nos dois grupos estudados. De fato, os
atletas apresentaram consumo maior de alimentos e bebidas acidas, como
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isotônicos e suplementos, muito pela necessidade que o próprio esporte exige para
treinamentos e competições. E provavelmente, essa seria uma explicação para os
atletas deste estudo apresentar prevalência maior que o grupo controle. Mas temos
que lembrar também que existem outros fatores que estão associados com a
erosão-biocorrosão dentaria.
O efeito do ácido gástrico nos dentes está bem documentada 12,171,172. Tem-se
observado que o refluxo gastro-esofágico pode estar associado com algumas formas
de exercício173-177. No GC 18,97% apresentavam DRGE, e nos GA eram 4,93%. A
maioria dos atletas relatou não possuir a doença em si, mas muitos deles afirmaram
apresentar sintomas de refluxo durante treinamentos ou competições. E talvez isso
seja um reflexo de treinamento pesados e extenuantes que atletas de alta
performance realizam na busca de melhores resultados. O que mostra que dentro
desse grupo em particular determinadas situações ainda devem ser estudas para
esclarecer possíveis associações e consequências.

6.5 Abrasão/Fricção e a LCNC

Hábitos de higiene oral podem contribuir para a biocorrosão-erosão dental. A
escovação imediatamente após a ingestão de alimentos e bebidas ácidas aumentam
a perda mineral da superfície do dente47,165,178,179. Neste estudo, 40,53% dos atletas
afirmaram escovar os dentes imediatamente após as refeições. Enquanto no grupo
controle, apenas 15,90%. O que torna esportistas com esse tipo de comportamento,
um

grupo

mais

susceptível

a

ações

abrasivas-erosivas

no

esmalte,

e

consequentemente ao início ou progressão de LCNCs e HDs.
O desgaste do tecido dentário causado por procedimentos de higiene é
característica clínica significante180. A escovação provoca algum grau de dano dental
ao longo da vida. A perda de esmalte ou dentina pode ser aumentada se a
escovação é excessiva ou, em particular, se ela é realizada após ingestão de
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alimentos ou/e bebidas acidas. Isto tem sido relatado em estudos em esmalte 44,181 e,
em alguns estudos em dentina182,183.
Diversos estudos demonstraram interação entre a abrasão dentária e
desmineralização da dentina e relataram que a dentina amolecida-ácido é vulnerável
à fricção da escovação dos dentes184-190.
Em outro estudo, a escovação realizada imediatamente após ataque erosivo
com refrigerantes mostrou desgaste irreversível da dentina. Enquanto que escovar
os dentes depois de 60 ou 120 min após ataque erosivo houve menos perda de
tecido dentário180. Isto demonstra como a associação de fatores intensifica a ação
de desgaste no dente.
Neste estudo não foi avaliado quantitativamente a perda de estruturas
dentinárias, mas avaliou parâmetros comportamentais de atletas. Dentre os
resultados levantados, constatou-se que a maioria dos esportistas estão consumindo
refrigerantes, e ainda para agravar a situação, muitos deles relataram escovar os
dentes imediatamente. O que torna necessário re-orientação odontológica dos riscos
aos dentes caso eles continuem com essas atitudes.
A literatura odontológica também indica que abrasão causada pela escova
pode agravar a erosão e que a erosão e abrasão podem ser sinérgicas,
potencializando os efeitos de cada um47,48,92.
Estudo observou que a carga de escovação influencia a abrasão do esmalte
desmineralizado, mas apresenta menor importância para a abrasão em esmalte
hígido179. Portanto, os pacientes com risco de desgaste dentário erosivo devem ser
aconselhados a evitar escovação imediatamente após ataque ácido 186, mas também
escovar os dentes com ligeira pressão para reduzir a perda de esmalte 179. Neste
estudo 40,53% dos atletas afirmaram escovar os dentes imediatamente após o
consumo de alimentos ácidos, o que os torna mais susceptíveis a ações abrasivaserosivas no esmalte dentário. Na literatura encontra-se autores que aconselham
esperar para escovar os dentes por pelo menos 30 minutos ou até durante pelo
menos uma hora184,186,191.
É relatado na literatura que a presença de biofilme na região cervical também
pode atuar como co-fator para o desenvolvimento das lesões12. Neste estudo não foi
realizada nenhuma relação associativa nesse quesito, mas constatou-se que a
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presença de biofilme clinicamente visível nos dois grupos estudados foi alta, sendo
57,58% no GA e 45,13% no GC. Em tese os atletas deveriam apresentar saúde oral
impecável, mas com os dados encontrados observamos que essa não é a realidade.
A presença de biofilme é um complicador na questão da LCNC, pois favorece a
diminuição do pH oral com a produção de ácidos pelas bactérias 12. Mas também
favorece o surgimento de tártaro e caries, que se não detectados e tratados a
tempo, acarretará em tratamentos dentários mais invasivos, que são muitas vezes
doloridos e desconfortáveis. E isso claramente afeta a rotina de treinamentos do
atleta.
Dois estudos relatam que a susceptibilidade à abrasão é influenciada não só
pelo uso de determinado creme dental como pelo tipo de escovas e pressão ao
escovar44,192. Já outro estudo in vitro revelou que LCNC pode ser provocada por
escovação horizontal com pasta de dentes comum, mas não por escovação apenas
com água, e que a presença de abrasivos no dentífrico aumentou a frequência das
lesões193.
Apesar desses achados, outros autores afirmam que os hábitos de higiene
bucal (Fator Abrasivo) não estão associados à presença das LCNCs 32,194,195.

O

biofilme dental foi observado em lesões cervicais, negando, dessa forma, a abrasão
da escovação como fator etiológico das mesmas195. Afirmam que as LCNCs
estiveram presentes em população africana com hanseníase, que nunca tiveram
contato com escova dentaria196.
Programas de prevenção e orientação podem incluir a lavagem com agua
antes de escovar os dentes; ou aguardar um tempo após o consumo de alimentos
ácidos; e diminuição da frequência de ingestão de alimentos/bebidas acidas 197. Mais
estudos clínicos devem ser realizados para determinar a força das associações
entre erosão dentária e alimentos ácidos, bebidas e hábitos de consumo 165.
Realizar diagnóstico preciso de LCNC é de importância fundamental. A não
identificação dos fatores etiológicos ocasiona o tratamento inadequado, a diminuição
do sucesso dos tratamentos restauradores, e aumento de queixas clínicas198.
O estudo sobre prevalência de LCNC e HD em atletas traz informações
relevantes na condição de sua saúde bucal, foram aqui indicados os fatores
intrínsecos e extrínsecos envolvidos na evolução dessas alterações, bem como sua

86

prevalência e relações. Deve-se entender que a presença de todos os elementos
envolvidos em sua evolução, são fatores capazes de desestabilizar o dia a dia do
atleta podendo interferir diretamente em sua concentração e por consequência em
seu desempenho físico. Além de acarretar problemas de saúde bucal que interferem
diretamente na saúde geral, podendo gerar danos ao organismo deste atleta que
pelas particularidades de sua modalidade, gesto esportivo e comprometimento
energético pode traduzir-se por doenças além de déficit de desempenho.
Os autores reconhecem que o ideal seria a realização das avaliações de
maneiras iguais nos dois grupos (mesmo ambiente, cadeira, iluminação e etc). Mas
quando estamos lidando com atletas a logística não nos favorece, sendo muito difícil
alterar sua rotina e desloca-los a um consultório odontológico. E para conseguirmos
realizar este trabalho, tivemos que nos adaptar à realidade.
Como planejamento de trabalhos futuros, os autores pretendem repetir o
experimento observando diferentes modalidades, gêneros e faixas etárias que
apresentam o número de amostras iguais. Observar nos grupos a ser estudados a
presença de tratamento ortodôntico, devido à grande incidência de LCNC e HD que
o tratamento ortodôntico vem apresentando em resultados preliminares de estudos,
direcionados a esse grupo específico. E obviamente, mais estudos devem ser
realizados, principalmente os longitudinais para que seja possível através do
embasamento científico, compreender a relação dessas alterações com os atletas.
Estudos estes estão sendo realizados por estes autores.
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7

CONCLUSÕES

Dentro das dificuldades deste estudo, podemos concluir que:
1. A prevalência de LCNC e de HD em atletas foram de 17,42% e 35,25%
respectivamente.
2. A prevalência de LCNC e HD no grupo controle foi de 18,97% e 48,20%
respectivamente.
3. Os atletas deste estudo apresentaram diversos fatores de risco associados a
seu estilo de vida para o desenvolvimento das lesões, sendo eles: ingestão
de isotônicos, refrigerantes e suplementos; maior prevalência de biocorrosãoerosão, presença de alguns hábitos parafuncionais, presença elevada de
placa bacteriana; maior ausência de elementos dentários; mais alteração
maxilo mandibular e escovação imediata após ingestão de alimentação ácida.
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Anexo A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa
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Anexo B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Título: Presença de Lesão Cervical Não Cariosa (LCNC) em atletas e suas correlações

Pesquisadores responsáveis: Profª Dra. Neide Pena Coto, Profº Dr Reinaldo Brito Dias e
Andrea Barros Tolentino.
Instituição/Departamento: Departamento de Cirurgia, Prótese e Traumatologia Maxilofaciais.
Telefone para contato: 3091-7887. Prezado(a) Senhor(a) ou Responsável: Você está sendo
convidado(a) a responder às perguntas deste questionário de forma totalmente voluntária.
Antes de concordar em participar desta pesquisa e responder este questionário, é muito
importante que você compreenda as informações e instruções contidas neste documento. Os
pesquisadores deverão responder todas as suas dúvidas antes que você decida participar.
Esta pesquisa científica já foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Você tem o direito
de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma penalidade e sem
perder os benefícios aos quais tenha direito.
Objetivo do estudo: Através de levantamento epidemiológico da saúde oral, verificar se os
atletas possuem maior presença de LCNC e HD que o paciente comum, devido ao estilo de
vida que ele está inserido.
Será realizado um questionário e exame clínico oral. Todas as informações coletadas serão destinadas à
pesquisa e seus dados pessoais não serão divulgados.
Haverá benefício direto, pois o resultado será informado a você por email. Não haverá ajuda financeira e
despesas complementares. Riscos e desconfortos são mínimos, pois não são esperados nessa pesquisa.
Você autoriza a utilização dos dados coletados em outras pesquisas:
( ) NÃO autorizo a utilização de dados em outra pesquisa.
( ) SIM autorizo a utilização de dados em outra pesquisa.
Em caso afirmativo, você deseja ser consultado:
( ) NÃO quero ser consultado da utilização dos meus dados em outra pesquisa, desde que a
nova pesquisa seja aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa.
( ) SIM quero ser consultado da utilização dos meus dados em outra pesquisa.
Qualquer dúvida no decorrer do estudo poderá ser esclarecida pelo pesquisador responsável
Neide Pena Coto no telefone 3091-7878 e endereço Av. Professor Lineu Prestes, 2227 – Departamento
de Cirurgia da Faculdade de Odontologia da USP.Em caso de dúvida sobre a ética da pesquisa poderá
entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da FOUSP (Avenida Lineu Prestes, 2227 CEP
05508-000, São Paulo .Telefone 3091-7960 ou pelo e-mail cepfo@usp.br).
Após ler estas informações e ter minhas dúvidas suficientemente esclarecidas pelo pesquisador,
concordo em participar de maneira voluntária neste estudo.
São Paulo, ____de ___________de 201__.
Nome:_________________________________

RG:_______________________

Ass:___________________________________

__________________________________
Andrea B. Tolentino
CROSP: 108332

____________________________________
Profa. Dra. Neide Pena Coto

CROSP: 40561
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Anexo C – Anmenese

Anamnese
Idade: ________
Gênero: M ( ) F ( )

1. Estado civil:

 solteiro  casado

 separado

 viúvo

2. Como você reside?

 sozinho  com familiares  no centro de treinamento  outros:_______
3. Nível econômico:

 até 4 salários mínimos (até R$ 2488,00)
 de 5 a 10 salários mínimos (de R$ 3110,00 a R$ 6220,00)
 mais de 10 salários mínimos (mais de R$ 6220,00)
4. Escolaridade:

 nenhuma
 de 1 a 4 anos de estudo (até 4ª série)
 de 5 a 8 anos de estudo (ensino fundamental)
 de 9 a 11 anos de estudo (ensino médio)
 de 12 a 15 anos de estudo (ensino superior)
 16 anos de estudo ou mais (pós graduação)
5. Modalidade esportiva que pratica: __________________________________

Está usando medicação? ( ) não ( )sim:
Qual:___________________________________
Quantidade de horas de treinamento por semana? ___________
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Anexo D – Questionário Hábitos Alimentares/DTM/Hábitos Parafuncionais
HABITOS ALIMENTARES
6. O que toma e quanto toma durante as seções de exercícios:

 somente água /
 água e isotônicos (ex: Gatorade, Marathon, Powerade, Taeq, Suum, e
etc)
 somente isotônicos (ex: Gatorade, Marathon, Powerade, Taeq, Suum,
e etc)

Outro
substituto
__________________________________________

/

Qual?

7. É fumante?

 sim
 não
Se sim, quantos cigarros fuma por dia? ____________
Há quanto tempo fuma? ______________
8. Costuma consumir bebidas alcóolicas?

 sim

 não

Se sim, consome quanto dias por semana:
( ) 1x semana ( ) 2x semana ( ) 3x ou mais semana ( ) 1 ou 2x por mês
O que costuma tomar:
( ) cerveja ( ) energético ( ) whisky ( ) destilado ( ) vinho
9. Você faz uso de suplementos nutricionais habitualmente (Ex: Whey Protein,
Lipodrol Integralmédica, Creatina BP Suplementos, Whey 3W Max Titanium, e
etc)?

 sim
 não
Se sim, por favor, preencha o quadro abaixo citando o que usa, quanto
toma e em quais horários:
O que toma? (Cite a marca se
possível)
Antes dos treinos/provas
Durante os treinos/provas
Após os treinos/provas
Em outros horários

Quantidade
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10. Costuma ingerir café?

 sim
 não
Se sim, consome com que frequência:
( ) 1x/semana ( ) 2x/semana ( ) 3x ou mais/semana
11. Costuma consumir sucos de frutas (laranja, maçã, morango, limão, lima,
pêssego, romã, abacaxi, tangerina, tamarindo)?

 sim
 não
Se sim, consome quanto dias por semana:
( ) 1x/semana ( ) 2x/semana ( ) 3x ou mais/semana
12. Costuma consumir geleia de frutas?

 sim
 não
Se sim, consome com que frequência:
( ) 1x/semana ( ) 2x/semana ( ) 3x ou mais/semana
13. Costuma temperar salada:
 sim
 não

Se sim, com o que:
( ) molho pronto ( ) apenas sal ( ) sal/azeite ( ) sal/azeite/limão
( ) sal/azeite/limão/vinagre ( ) vinagre/sal ( ) limão/sal ( ) outros
14. Costuma consumir mostarda, maionese, ketchup?

 sim
 não
Se sim, consome com que frequência:
( ) 1x/semana ( ) 2x/semana ( ) 3x ou mais/semana
15. Costuma consumir refrigerantes?

 sim
 não
Se sim, consome com que frequência:
( ) 1x/semana ( ) 2x/semana ( ) 3x ou mais/semana (

) 1 ou 2x por

mês
16. DISFUNÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR:*
Sente
dores
cabeça
freqüentemente?

de

( ) Sempre

( ) Quase
Sempre

( ) Algumas
Vezes

( ) Quase
Nunca

( ) Nunca

Sente dores na nuca
ou
o
pescoço
enrijecido?
Sente
dores
na
articulação do
crânio
com
a
mandíbula? (ATM)

( ) Sempre

( ) Quase
Sempre

( ) Algumas
Vezes

( ) Quase
Nunca

( ) Nunca

( ) Sempre

( ) Quase
Sempre

( ) Algumas
Vezes

( ) Quase
Nunca

( ) Nunca

Tem
estalos
na
abertura
e/ou
fechamento da boca?

( ) Sempre

( ) Quase
Sempre

( ) Algumas
Vezes

( ) Quase
Nunca

( ) Nunca
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Considera-se
uma
pessoa nervosa?

( ) Sempre

( ) Quase
Sempre

( ) Algumas
Vezes

( ) Quase
Nunca

( ) Nunca

17. PARAFUNÇÃO:*
Costuma ranger os
dentes?

( ) Sempre

( ) Quase
Sempre

( ) Algumas
Vezes

( ) Quase
Nunca

( ) Nunca

Costuma apertar os
dentes?

( ) Sempre

( ) Quase
Sempre

( ) Algumas
Vezes

( ) Quase
Nunca

( ) Nunca

Pressiona a língua
contra os dentes?

( ) Sempre

( ) Quase
Sempre

( ) Algumas
Vezes

( ) Quase
Nunca

( ) Nunca

Costuma morder
lábio, bochecha e
língua?

( ) Sempre

( ) Quase
Sempre

( ) Algumas
Vezes

( ) Quase
Nunca

( ) Nunca

Costuma
morder
Objetos
como
caneta, clips, etc.?

( ) Sempre

( ) Quase
Sempre

( ) Algumas
Vezes

( ) Quase
Nunca

( ) Nunca

Costuma roer unhas?

( ) Sempre

( ) Quase
Sempre

( ) Algumas
Vezes

( ) Quase
Nunca

( ) Nunca

Realiza escovação
com
força
excessiva?

( ) Sempre

( ) Quase
Sempre

( ) Algumas
Vezes

( ) Quase
Nunca

( ) Nunca

*Adaptado; Brandini DA, Pedrini D, Panzarini SR, Benete IM, Trevisan CL. Clinical evaluation of the association of noncariou cervical lesions, parafunctional habits, and TMD
diagnosis. Quintessence International ( 2012), volume 43, número 3
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Anexo E – Avaliação Odontológica

Exame Odontológico
1. BIOCORROSÃO:*
Presença: ( ) sim

( ) não

Fatores

( ) Bulimia

Endógenos

( ) Anorexia

( ) Gastrite

( ) Refluxo
Gastrointestinal

2. HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA CERVICAL (HDC):
Presença de Sensibilidade? Sim ( )

Não ( )

*Causas: Gelado, Quente, recessão, carie, LCNC, etcc...

Dente com hipersensibilidade:
Nível de
Hipersensibilidade

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Causa:__________________
Dente com hipersensibilidade:
Nível de
Hipersensibilidade
Causa:__________________
Dente com hipersensibilidade:
Nível de
Hipersensibilidade
Causa:__________________

3.

AVALIAÇÃO ``PERIODONTAL``

Presença de placa bacteriana:
Sim ( ) Não ( )
Presença de retração gengival (RG):
Sim ( ) Não ( )
Dente(s): ______________________________________
- Em dentes com sensibilidade dentinaria: Sim ( ) Não ( )
- Em dentes com LCNC: sim ( ) não ( )
- Em dentes sem LCNC: sim ( )não ( )

4.

FATORES OCLUSAIS
- Ausência Elemento Dentário:

Sim ( ) Não ( )

Qual(ais): _____________
- Presença de Aparelho Fixo: Sim ( ) Não ( )
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- Já usou aparelhofixo:

Sim ( ) Não ( )

- Mordida aberta:

Sim ( ) Não ( )

- Mordida Profunda:

Sim ( ) Não ( )

- Mordida Cruzada:

Sim ( ) Não ( )

- Mordita Topo a Topo:

Sim ( ) Não ( )

- Classe III

Sim ( ) Não ( )

:

- Oclusão Normal:

Sim ( ) Não ( )

- Guia Canina Direita:
Sim ( ) Não ( )
Se não, os movimentos de lateralidade são em:
Interferência ( )
Função em Grupo ( )

- Guia Canina Esquerda:

Sim ( ) Não ( )
Se não, os movimentos de lateralidade são em:
Interferência ( )
Função em Grupo ( )

- Presença Facetas de Desgastes:

Sim ( ) Não ( )
Dente/Região:__________________________

5.

Lesão Cervical Não Cariosa (LCNC):
Presença: Sim ( ) Não ( )
Dente: _____
Sensibilidade: Sim ( ) Não ( )

Dente: _____
Sensibilidade: Sim ( ) Não ( )

Dente: _____
Sensibilidade: Sim ( ) Não ( )

Dente: _____
Sensibilidade: Sim ( ) Não ( )

6.

Faz uso do Fio Dental:
( ) Raramente ( ) 1x/dia ( ) 2x/dia ( ) 3x/dia

7.

Assim que termina as refeições, você escova os dentes imediatamente ou aguarda 15/20
minutos?
( ) imediatamente ( ) aguarda 15/20 min

8.

Qualidade da higiene oral:
( ) Ruim ( ) Regular ( ) Boa ( ) Muito Boa

