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Resumo: O objetivo foi avaliar as condições bucais e o conhecimento de atletas de voleibol sobre a importância 

da saúde bucal na performance. Participaram 64 atletas do sexo masculino, sendo 40 da categorias de base (16±3 

anos) e 24 profissionais (25±5 anos). Foram verificadas as alterações na articulação temporomandibular, 

histórico de trauma facial e dental, presença de maloclusões e tratamento ortodôntico. A condição de higiene foi 

mensurada pelo índice de placa visível. Os atletas também foram questionados sobre o número de escovações 

diárias, uso do fio dental e enxaguatórios bucais. Por fim, avaliamos a opinião dos atletas sobre a importância da 

saúde bucal no desempenho esportivo. A análise dos dados foi realizada com os testes de Mann-Whitney e Exato 

de Fisher com nível de significância de 5%. Os resultados mostraram para a maioria dos parâmetros avaliados  

resultados semelhantes entre os atletas profissionais e da categoria de base (p>0,05). Porém, para os parâmetros 

“uso do fio dental” (p=0,0027) e “trauma facial/dental” (p=0,0444), houve diferenças significativas (p<0,05) 

entre as categorias de atletas. Concluímos que os atletas profissionais estão mais propensos a traumatismos 

faciais e que a presença de um cirurgião-dentista dentro da equipe melhora as condições gerais de saúde bucal 

dos atletas. 
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SAÚDE BUCAL DOS ATLETAS DE PONTA GROSSA E SEU IMPACTO NA 

PERFORMANCE FÍSICA 

PROJETOS VINCULADOS 

Não é vinculado. 

PÚBLICO-ALVO  

120 atletas profissionais e amadores de diversas modalidades da cidade de Ponta 

Grossa, pertencentes ao Departamento Esportivo do Ponta Grossa Caramuru Volei e 

Departamento Esportivo das categorias de base do Vila Velha Caramuru 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Município de Ponta Grossa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Dispensário Odontológico da Clínica OdontoPonta – Ponta Grossa - PR, 

patrocinadora oficial dos clubes os quais os atletas a serem incluídos no projeto fazem parte. 

JUSTIFICATIVA 

Em todas as outras áreas, que circundam e cuidam da saúde do atleta, existem 

especialidades voltadas para o esporte, como a Medicina do Esporte, Psicologia do Esporte, 

Fisioterapia Esportiva, Nutrição Esportiva, entre outros, e a Odontologia não pode ficar fora 

deste contexto fazendo-se necessária dentro de uma equipe esportiva para o desenvolvimento 

dos atletas de cidade de Ponta Grossa. 

OBJETIVOS 

Geral: 

Avaliar a condição de saúde bucal através de um levantamento epidemiológico em 

atletas de voleibol profissionais e de categorias de base de Ponta Grossa. 
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Específicos: 

Avaliar o impacto da condição bucal no desempenho esportivo de atletas de alta 

perfomance, bem com atletas das categorias de base e realizar palestrar de promoção e 

prevenção de saúde bucal para conscientização dos atletas. 

METODOLOGIA 

Após a aprovação do Cômite de Ética e Pesquisa de acordo com o parecer nº 2.888.375. 

Foram avaliados de 64 atletas do gênero masculino, divididos em 24 profissionais e 40 da 

categoria de base de voleibol de Ponta Grossa   – PR – Brasil por um período de 2 anos, todos 

os participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido autorizando a 

realização do presente estudo.  

Para a avaliação das condições bucais foram verificadas as alterações na ATM (articulação 

temporomandibular) pela anamnese e exame clínico (Barros, 2007). A sequência de uma 

anamnese incluiu: 1) queixa principal; 2) história de doença presente; 3) história médica; 4) 

história dental; e 5) história pessoal propósito da visita do paciente deveria ser declarado 

sucintamente (Lamendin, 1978). A história da doença presente incluiu: data de início; evento 

inicial; caráter; intensidade; duração; frequência; local; alívios; mudanças com o passar do 

tempo; fatores que aliviam, agravantes ou precipitantes de sintomas; e tratamentos prévios 

resultados. A avaliação de pacientes crônicos com DTM (disfunção temporomandibular) 

incluiu evolução comportamental e psicosocial. Deste modo, também foi incluso na anamnese 

perguntas para avaliar os fatores de comportamento sociais, emocionais e cognitivos que 

possam iniciar, manter ou resultarem pacientes nestas condições (Mcneill et al., 1990) (Smith 

Ws, 2011). Também verificamos o histórico de trauma facial e dental sofrido pelos atletas 

com base nos relatórios médicos individuais.  

Por fim foi avaliada a presença de maloclusões segundo a classificação de Angle, ao se 

diagnosticar casos de maloclusões, considerando-se inicialmente, as relações mesiodistais das 

arcadas dentárias e, em seguida, as posições individuais dos dentes, estas são divididas em 

classes: I, II 1º divisão, II 2º divisão e III (Angle, 1899). Assim, os atletas foram agrupados 

sem maloclusão (Classe I) e com maloclusão (classes II e III). Dentro deste contexto, 

verificamos se os indivíduos já haviam sido submetidos ou não à algum tipo de tratamento 

ortodôntico.  
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A condição de higiene como fator de risco para doença periodontal foi mensurada pelo índice 

de placa visível de Silness & Löe (Silness e Loe, 1964), cada dente foi dividido clinicamente 

em quatro faces: vestibular, lingual, mesial e distal, atribuindo-se a elas um escore que foi de 

0, 1, 2 e 3; em que a ausência de depósitos de placa na região cervical recebeu escore 0; a 

visualização da placa através de sua remoção com a sonda periodontal de Williams 

modificada (Neumar Instrumentos Cirúrgicos Ltda., Caieiras/SP) sendo deslizada pela 

margem gengival foi registrada como 1; a placa clinicamente visível devido a presença de 

uma camada fina e moderada na região gengival, como 2; e a placa abundante, com acúmulo 

pesado de matéria mole, cuja espessura preenche o nicho produzido pela margem gengival e 

superfície dental, além da região interdental apinhada com biofilme, como 3. Estes escores 

foram somados e divididos de acordo com o número de dentes e faces avaliadas. Ainda com o 

objetivo de caracterizar as condições de higiene bucal, os atletas foram questionados sobre o 

número de escovações diárias, uso do fio dental e enxaguatórios bucais.  

Por fim, verificamos com os indivíduos se acreditam em uma possível relação causal entre as 

condições de saúde bucal com a performance esportiva, através da pergunta: “ Você acredita 

que a sua condição bucal, de saúde ou não, pode interferir no seu desempenho como atleta?”. 

Esta pergunta foi realizada em dois momentos distintos, previamente à avaliação bucal e após 

a instrução dos avaliadores.  

Para a estatística realizamos a análise descritiva dos dados, apresentando os valores relativos e 

absolutos para os parâmetros avaliados. As comparações foram realizadas entre os atletas 

profissionais e das categorias de base. Para as variáveis qualitativas nominais (DTM; Trauma; 

Maloclusão; Ortodontia; Escovações diárias; Uso do fio dental, Uso de enxaguatório bucal; e 

Relação da condição bucal com a performance esportiva) foi aplicado o teste Exato de Fisher. 

Para a variável qualitativa ordinal (Índice de placa) foi empregado o teste de Mann-Whitney. 

O nível de significância adotado foi de 5%. 
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RESULTADOS 

A idade média dos atletas foi de 16±3 e 25±5 anos respectivamente para os da 

categoria de base e profissionais. 

As condições bucais, os hábitos de higiene e a percepção da importância da saúde 

bucal, são apresentados na Tabela e Figura 1. Os resultados mostraram que para a maioria dos 

parâmetros avaliados (DTM; Maloclusão; Ortodontia; Índice de placa; Escovações diárias; 

Uso de enxaguatório bucal; e Relação da condição bucal com a performance esportiva) não 

foram observadas diferenças significativas entre os atletas profissionais e da categoria de base 

(p>0,05) (Tabela 1), desta forma para estas variáveis a hipótese de nulidade foi confirmada. 

Porém, para os parâmetros Uso do fio dental (p=0,0027) e Traumatismo (p=0,0444), foram 

observadas diferenças significativas (p<0,05) (Figura 1)  entre os atletas, desta forma, a 

hipótese de nulidade para estes dois parâmetros foi rejeitada.  
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Tabela 1. Condições bucais de atletas.  

 

Parâmetro 

Condição dos Atletas  

Valor P* Categoria de Base 

(n=40) 

Profissionais 

(n=24) 

Condições bucais    

DTM (%)   0.5653(ns) 

Sim 9 (23) 7 (29)  

Não 31 (77) 17 (71)  

Tratamento Ortodôntico (%)   0,6091(ns) 

Sim 18  (45) 9 (37)  

Não 22 (55) 15 (63)  

Maloclusões (%)   0.3526(s) 

Sim 7 (17) 7 (29)  

Não 33 (83) 17 (71)  

Hábitos de higiene bucal 

  

 

Uso de fio dental (%)   0.0027(s) 

Sim 8 (20) 14 (59)  

Não 32 (80) 10 (41)  

Uso de enxaguatório bucal (%) 

  

0.7877(ns) 

Sim 12 (30) 8 (33)  

Não 28 (70) 16 (67)  

Importância da saúde bucal 

  

 

Relação entre a performance com 

a condição bucal (%) 

  0,5434(ns) 

Sim 32 (80) 17 (71)  

Não 8 (20) 7 (29)  

*Teste Exato de Fisher 

(s) significativo; (ns) não significativo 

 

Fonte: Autor. 
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FOTO(S) 

Figura 1 – Resultados para traumatismo, hábitos de higiene e índice de placa 

 

Legenda: Distribuição percentual dos parâmetros de condições e higiene bucal em atletas profissionais e de 

categorias de base. (A) Traumatismo dental. (B) Hábitos de higiene (escovação diária). (C) Índice de placa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A odontologia do esporte contribui com a saúde geral dos atletas, portanto, é 

necessário reconhecer as necessidades odontológicas dos atletas e estudar seu impacto na 

performance dos mesmos (Choi et al., 2002; Oral health surveys: basic methods, 2013; 

Alves et al., 2017). Foi visto que a presença de um cirurgião dentista dentro da equipe 

melhora as condições gerais de saúde bucal dos atletas tendo assim um resultado satisfatório 

sobre perpecpção dos atletas sobre a importância dos cuidados básicos de higiene 

bucal(Barnett, 2006; Nunes, 2017). 

APOIO 

Não houve movimentação de recursos financeiros, entretanto houve apoio de natureza 

estrutura física para a realização dos levantamentos. O motivo da realização na clínica 

Odontológica OdontoPonta -Ponta Grossa – PR,  é pelo fato desta clínica ser patrocinadora 

oficial das equipes avaliadas. 
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