
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 

 

 

 

Vinícius Baldissera Cerqueira Leite 

 

 

 

Prevalência de erosão dental em atletas de esportes de resistência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis  

2019 

 



      1  

Vinícius Baldissera Cerqueira Leite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevalência de erosão dental em atletas de esportes de resistência 

 

 

 

Trabalho Conclusão do Curso de Graduação em Odontologia 

do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de 

Santa Catarina como requisito para a obtenção do título de 

Cirurgião-Dentista. 

Orientador: Prof.ª Dr. ª Renata Gondo Machado 

Coorientador: Dr.ª Ana Clara Loch Padilha 

 

 

 

 

  

Florianópolis  

2019 

 

 



      2  

 

  



      3  

Vinícius Baldissera Cerqueira Leite 

 

Prevalência de Erosão Dental em Atletas de Esportes de Resistência. 

 

Este Trabalho Conclusão de Curso foi julgado adequado para obtenção do Título de 

“Prevalência de Erosão Dental em Atletas de Esportes de Resistência” e aprovado em sua forma 

final pelo Curso de Graduação em Odontologia 

 

Florianópolis, 11 de outubro de 2019. 

 

________________________ 

Prof. Gláucia Zimmerman, Drª. 

Coordenador do Curso 

 

Banca Examinadora: 

 

________________________ 

Prof.(a) Renata Gondo Machado, Dr.(a)  

Orientador(a) 

Universidade Federal de Santa Catarina 

 

 

________________________ 

Prof.(a) Sheila Cristina Stolf, Dr.(a)  

Avaliador(a) 

Universidade Federal de Santa Catarina 

 

________________________ 

Prof.(a) Silvana Batalha Silva, Dr.(a)  

Avaliador(a) 

Universidade Federal de Santa Catarina 



      4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a todos aqueles que guiaram e 

acompanharam minha trajetória escolar e acadêmica. Família, 

amigos e, principalmente, professores. 



      5  

AGRADECIMENTOS 

 Não poderia começar de outra forma os agradecimentos, que não pelos meus pais, Cinara 

e Sandro. Eu não conseguiria chegar onde cheguei, muito menos, ser quem eu sou, sem o apoio, 

incentivo, amor e muita, mas muita, paciência de vocês. Sou eternamente grato. 

 Aos meus avós maternos, Anacleto e Noíves, que me inspiram a correr atrás dos meus 

sonhos. E avós paternos, Guaracy e Diva, que me ensinaram que devemos lutar por aquilo que 

queremos e somos. Gostaria de agradecer à minha bisavó, Laura, que com sua bolsinha de água 

quente, independente do tempo, sempre está ao meu lado e mostra que idade não é desculpa para 

nada. 

 Aos meus únicos e amados tios, Daniela e Kacio, por serem minha segunda família. 

 Ao meu irmão Rodrigo e prima Maria Luiza, que mostraram ser os melhores 

companheiros de viagem que alguém poderia querer. Ao meu primo Leonardo, que sempre alegra 

minhas férias. 

 Á minha orientadora Profª. Drª. Renata Gondo Machado, agradeço de coração por todos 

os ensinamentos, oportunidades e risadas. Talvez você não recorde, mas você me ajudou na minha 

primeira restauração da pré-clínica, bem como na primeira vez que anestesiei e restaurei um 

paciente. Quando busquei um orientador, estava convicto que não poderia ser outra pessoa. Sentirei 

muitas saudades. 

 À minha co-orientadora Drª. Ana Clara Loch Padilha, a qual minha admiração só cresceu 

desde o primeiro contato numa palestra na 4ª fase na disciplina de Ergonomia. Poucas pessoas 

conseguem ser diretas e firmes, ao mesmo tempo que gentis. Agradeço por todos os ensinamentos, 

risadas e puxões de orelha. Espero algum dia ser tão incrível quanto você. 

 Às professoras: Drª. Sheila Cristina Stolf, Drª. Silvana Batalha Silva e Drª. Beatriz 

Alvares Cabral Barros, vocês são profissionais e pessoas incríveis, com certeza nossas manhãs e 

tardes no PODEum e FACE, não seriam as mesmas sem vocês. Sentirei muita falta de vocês. 

Aos professores Sylvio Monteiro Jr., Thais D. Mageste, Cleonice Teixeira, Cláudia 

Volpato, Gláucia Zimmermann, Ariadne Cruz, Alessandra Camargo, Analúcia Philippi, 

Flaviane Renó, Vanessa Ruschel, André Porporatti e Beatriz D. M. Santos, por todos os 

ensinamentos e dedicação aos seus alunos. 

À minha dupla Rafael, comprovamos que formar dupla para clínica é como um casamento, 

mesmo entre altos e baixos, permanecemos juntos e apoiando um ao outro. Aos meus amigos: 

Adriana, por ter sido a voz da razão quando muitas coisas não faziam mais sentido; Manuela, por 

nunca medir esforços em transmitir amor aos que estão a sua volta; Helena, pela amizade e por 

manter minha cabeça de aquariano no chão; Pedro Henrique, por me mostrar que não devemos 

esperar para seguir nossos sonhos; e Letícia, por ter sido a primeira amiga que a Odontologia me 

proporcionou. 

  



      6  

 As minhas amigas e colegas Mariana, Kamila, Daiara, Luísa, Amanda, Isadora e 

Micheli, agradeço por todas as risadas e conversas, que não foram poucas. 

A todos amigos que a UFSC me proporcionou, sejam da pós-graduação em Odontologia; 

servidores; sejam dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Medicina ou Relações Internacionais ou 

sejam aqueles que conheci no último minuto do segundo tempo da graduação. Levarei todos nossos 

momentos vividos em meu coração, aonde quer que eu esteja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Os pescadores sabem que o mar é perigoso e 

que a tempestade é terrível, mas eles nunca julgaram 

esses perigos como razão suficiente para permanecer 
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RESUMO 

 Erosão dental ou biocorrosão consiste na perda irreversível de esmalte e/ou dentina 

promovida pela ação de ácidos, quelantes e/ou enzimas proteolíticas, sem a presença de bactérias. 

Os atletas apresentam particularidades específicas que os configuram como grupo de risco para a 

ocorrência desta condição.  Objetivo: Avaliar a prevalência de erosão dental em atletas de esportes 

de resistência. Metodologia: Onze pacientes praticantes de corrida, natação e triatlo foram 

avaliados por meio do índice BEWE e, a partir da quantificação de desgaste dental, classificados 

em grupos de risco. Também, um questionário acerca de hábitos relacionados à erosão dental foi 

aplicado. Resultados: 72,72% dos pacientes avaliados apresentaram algum grau de desgaste 

dental. Conclusão: Conclui-se que a maior parte dos pacientes avaliados possuíam algum grau de 

desgaste por erosão dental, assim como desconheciam esta condição e suas causas. Todavia, o 

estudo apresentou limitações devido a sua pequena amostra. Assim, vê-se necessário mais estudos 

acerca do tema. 

 

Palavras-chave: Erosão dental. Esportes. Atletas. 
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ABSTRACT 

Tooth erosion or biocorrosion consists in the irreversible loss of enamel and dentin 

promoted by acids, chelators and protheolytic enzymes, without bacteria interference. Some reports 

and researches point to the fact that athletes have some particularities, mainly in their lifestyle, 

which may configure them as a risk group for this kind of tooth wear. Objective: Evaluate the 

prevalence of tooth erosion in endurance sports athletes . Metodology: 11 patients were evaluated 

by the BEWE index, whose included triathletes, runners and swimmers, So the tooth wear could 

be quantifies and the patients classified in risk groups, as well. Also, a questionnaire about habits 

linked with tooth erosion was answered. Results: 72,72% of the patients presentes some level of 

tooth erosion. Conclusion: Most of the patients evaluated presented some level of tooth wear 

caused by erosion, as well as most of the participants did not have knowledge about this condition 

or its causes. Due to the small group of volunteers,, a new study with a bigger group is necessary, 

in order to clarify the connection between the practice of endurance sports and tooth erosion. 

 

Keywords: Tooth erosion. Sports. Athletes. 
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1. INTRODUÇÃO: 

Segundo a Academy for Sports Dentistry (ASD), a Odontologia do Esporte é a especialidade 

que aborda a prevenção, tratamento e acompanhamento das lesões dentais e bucais relacionadas à 

prática esportiva. Esta área é necessária, uma vez que atletas demandam de manejo odontológico 

diferenciado, o qual deve levar em consideração o esporte praticado, calendário de competições, 

exposição midiática e especificidades fisiológicas do paciente.  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a saúde bucal é parte integral do 

bem-estar e saúde geral de um indivíduo. Atletas profissionais possuem seu corpo como 

instrumento de trabalho, logo, imagina-se que esses seriam a representação do conceito do que é 

ser “saudável”. Porém, estudos e relatórios das policlínicas presentes nas vilas olímpicas apontam 

que a saúde bucal da maior parte dessa população não é adequada (ASHLEY et al., 2015; 

NEEDLEMAN et al., 2015; VANHEGAN et al., 2013). 

Esportes praticados no regime de alto rendimento demandam de seus atletas uma rotina 

intensa e exaustiva de treinamento para que resultados satisfatórios sejam obtidos. 

Concomitantemente à dieta diferenciada, rica em carboidratos, e consumo de bebidas com baixo 

pH, ocorrem alterações na cavidade bucal, que aumentam o risco desses indivíduos à doenças 

bucais, como: cárie, doença periodontal e erosão dental (BRYANT et al., 2014; PASTORE et al., 

2017). 

Más condições de saúde oral podem influenciar indiretamente na ocorrência de lesões em 

outros sítios do corpo (DE SOUZA et al., 2012; KUMAR, 2013) e, como consequência, bons 

resultados em treinos e competições podem se tornar um desejo cada vez mais distante. Assim, a 

atuação do cirurgião-dentista é necessária para a manutenção do desempenho do atleta, 

principalmente no que se diz respeito à prevenção e promoção da saúde.  

A erosão dental, também denominada biocorrosão, constitui-se como condição de caráter 

multifatorial, caracterizada pelo desgaste químico crônico da estrutura dental, provocada pela ação 

de ácidos e quelantes, principalmente, quando a saliva está insaturada de íons minerais em relação 

à superfície dental (LARSEN, 1990), sem envolvimento de biofilme bacteriano (KAO; 

HARPENAU, 2011; LUSSI; JAEGGI, 2008). 

Devido à natureza deste tipo de desgaste, discute-se sua nomenclatura. Alguns autores 

consideram que o termo “erosão dental” é inapropriado para descrever esta condição, uma vez que 
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se relaciona a um processo físico, desgaste de superfícies sólidas a partir de um líquido (GRIPPO; 

SIMRING, 1995). Assim, é sugerida a utilização do termo “biocorrosão”, o qual engloba fatores 

bioquímicos, como: ácidos endógenos e exógenos, além de ação de enzimas 

proteolíticas.(GRIPPO; SIMRING, 1995; GRIPPO; SIMRING; COLEMAN, 2012) 

A desmineralização da superfície do esmalte altera superficialmente a microdureza desse 

tecido e aumenta a susceptibilidade às outras formas de desgaste, como atrição e abrasão (GANSS, 

2006; LUSSI; PORTMANN; BURHOP, 1997; MAUPOMÉ et al., 1999; YUAN; ZHANG; GAO, 

2016). Além do comprometimento estético, o qual aumenta gradativamente com a evolução da 

condição,  a hipersensibilidade dentinária em casos mais severos ou em conjunto de lesões cervicais 

não cariosas deve também ser levada em consideração (GRIPPO; SIMRING; COLEMAN, 2012; 

MAUPOMÉ et al., 1999). 

Atletas de esportes de resistência estão constantemente expostos aos agentes causadores da 

erosão dental, seja durante seu treino, competição e/ou alimentação diária, principalmente, em 

competidores profissionais (FRESE et al., 2015; NOBLE; DONOVAN; GEISSBERGER, 2011). 

Tendo em vista a exacerbação de fatores favoráveis ao acontecimento da erosão dental nesta 

categoria de atletas, propõe-se um levantamento clínico acerca da prevalência de erosão dental dos 

praticantes das modalidades: natação, corrida e triatlo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Segundo Zero et al. (2005), a diminuição da perda de elementos dentais permitiu que a 

população mantenha dentes em boca por mais tempo e, consequentemente, a exposição aos agentes 

etiológicos e efeitos deletérios de lesões não cariosas (como a erosão, atrição e abrasão) torna-se 

mais frequente. 

A erosão dental ou biocorrosão (GRIPPO; SIMRING, 1995; GRIPPO; SIMRING; 

COLEMAN, 2012) ocorre pelo mecanismo de dissolução dos tecidos duros dentais por ação de 

agentes ácidos ou quelantes, juntamente com a insaturação de íons minerais (principalmente, 

cálcio, fosfato e flúor) da saliva ou meio de exposição em relação à estrutura dental. Esse processo 

culmina na perda gradativa de esmalte e, posteriormente, dentina de forma crônica e irreversível 

(KAO; HARPENAU, 2011; LARSEN, 1990; LUSSI; JAEGGI, 2008). 

Para que o mecanismo da erosão seja compreendido, é necessário o entendimento da 

composição e características estruturais do esmalte e dentina, pois esses tecidos possuem diferenças 

marcantes, ao passo que apresentam composição muito similar.  

Dentina e esmalte são compostos por minerais, proteínas, lipídios e água, porém em 

proporções diferentes. A maior parte da porção inorgânica é constituída por cristais de 

hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2), na qual podem ocorrer substituições das moléculas que a 

formam, por exemplo, íons cálcio podem ser substituídos por outros íons metálicos, como o sódio. 

Contudo, a substituição mais frequente é a troca de fosfato por carbonato, o que, consequentemente, 

aumenta a solubilidade aos ácidos (FEATHERSTONE, J.D.B.; LUSSI, 2006; FEATHERSTONE, 

2000; TEN CATE; FEATHERSTONE, 1991). Essas alterações ocorrem com maior frequência na 

dentina, cerca de 5-6%, logo esse tecido torna-se mais suscetível à ação de ácidos em comparação 

ao esmalte, em que o conteúdo de carbonato presente nos cristais é de aproximadamente 3% (TEN 

CATE; FEATHERSTONE, 1991).  

Juntamente às mudanças de composição, o tamanho dos cristais encontrados na dentina é 

menor em comparação aos presentes no esmalte dental, dessa forma, a área de superfície disponível 

para ação de ácidos é maior e, como consequência, a solubilidade aos mesmos (FEATHERSTONE, 

J.D.B.; LUSSI, 2006). 

A porção orgânica, representada por proteínas e lipídios, possui importante papel na proteção 

da estrutura mineral contra a desmineralização, uma vez que formam uma espécie de revestimento 
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circundando os cristais de hidroxiapatita. Dessa forma, ácidos e quelantes precisam difundir por 

essa barreira para interagir com a porção inorgânica do esmalte e da dentina (FEATHERSTONE, 

J.D.B.; LUSSI, 2006). O biofilme bacteriano e a película adquirida também desempenham um 

importante papel na proteção da estrutura dental ao ataque ácido (FEATHERSTONE, J.D.B.; 

LUSSI, 2006). 

De acordo com CURY et al. (2017), o processo de erosão dental é estabelecido com queda 

extrema de pH, abaixo de 4,5, assim, a precipitação de hidroxiapatita e fluorapatita é 

impossibilitada, ou seja, o processo de desmineralização se sobrepõe a capacidade de 

remineralização. Íons hidrogênio (H+) promovem a liberação de cálcio, e, consequentemente, a 

degradação da estrutura cristalina, por meio da interação com as moléculas formadoras da 

hidroxiapatita, como o carbonato e o fosfato. (FEATHERSTONE, J.D.B.; LUSSI, 2006). 

Juntamente, quelatos podem promover a perda de estrutura dental ao formar compostos quelantes 

com íons cálcio, o que dificulta o reestabelecimento do pH para que ocorra a remineralização. 

(FEATHERSTONE, J.D.B.; LUSSI, 2006; ZERO; LUSSI, 2005) 

 Após a interação dos ácidos e/ou quelantes com a superfície dental, ocorre uma espécie de 

amolecimento superficial e diminuição da microdureza do tecido (GANSS, 2006; MAUPOMÉ et 

al., 1999; YUAN; ZHANG; GAO, 2016). Dessa forma, o tecido dentário em questão, seja dentina 

ou esmalte, está mais exposto à abrasão e atrição, além do próprio desgaste erosivo (ADDY, 2006). 

Esportes de “endurance” consistem na prática esportiva de baixa ou média intensidade por 

um longo período de tempo, para isso, os atletas que praticam as modalidades que abrangem essa 

categoria necessitam de treinamento intenso, rigoroso em alta frequência. Corrida, natação, 

ciclismo e triatlo, junção dos três anteriores, estão englobados nessa categoria de esporte. 

Praticantes desta categoria de esporte frequentemente levam seu corpo ao desgaste extremo, 

seja por meio do treino, com o objetivo de aprimorar sua capacidade aeróbica, ou em competições. 

Devido a esta prática de exercício físico de forma extenuante, esses atletas possuem maior risco a 

algumas patologias, como:  lesões por uso excessivo e fraturas por estresse (ARMSTRONG, 2011; 

EGGER; OBERLE; SALUAN, 2019).  

A saúde bucal destes atletas também deve ser levada em consideração, pois este público 

apresenta uma alta prevalência de lesões de cárie e erosão dental (BRYANT et al., 2014; 

NEEDLEMAN et al., 2013), da qual a exposição aos fatores de risco é constante, não apenas pela 
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presença de ácidos de origem extrínseca ou intrínseca, mas pelas alterações sistêmicas fisiológicas 

decorrentes da prática esportiva, que, por sua vez, modulam os efeitos e/ou a frequência da 

exposição ao baixo pH, como, por exemplo, hipossalivação (FRESE et al., 2015).  

Assim, propõe-se a divisão dos agentes etiológicos em 3 grupos, os quais tem relação com a 

prática e rotina esportiva: origem extrínseca, origem intrínseca e aspectos que alteram a exposição 

ao ácido. 

 

2.1 Origem extrínseca: 

Os agentes de origem extrínseca compreendem ácidos provenientes da alimentação e 

exposição ocupacional, como a água tratada com gás clorado em piscinas. É importante ressaltar 

que além do baixo pH, devem ser levados em consideração: a titularidade do ácido, capacidade 

quelante; viscosidade; concentração de íons cálcio, fosfato e flúor da solução, além da frequência 

e método de consumo (EHLEN et al., 2009; FEATHERSTONE, J.D.B.; LUSSI, 2006; JAGER et 

al., 2012; LUSSI, 2006; LUSSI; JAEGGI, 2006a; MILOSEVIC; KELLY; MCLEAN, 1997; 

NOBLE; DONOVAN; GEISSBERGER, 2011; SØVIK et al., 2015). 

 

2.1.1 Dieta Ácida: 

Durante a prática esportiva é comum que atletas utilizem bebidas isotônicas para hidratação 

e reposição de eletrólitos. Estudos in vitro demonstraram que esses produtos apresentam potencial 

erosivo, visto que a maioria possui ácido cítrico em sua composição (ANTUNES et al., 2017; 

CAVALCANTI et al., 2010; COOMBES, 2005; HOOPER et al., 2004, 2005). A favor desses 

resultados, um estudo de caso-controle conduzido por Jarvinen et al. (1991)  em Helsinki, apontou 

que o risco à erosão dental é 4 vezes maior em indivíduos que consomem regularmente bebidas 

esportivas em comparação àqueles que não possuem esse hábito, porém a sobre representação de 

casos de erosão severa em comparação a população, pode ter influenciado nos resultados obtidos 

neste estudo (COOMBES, 2005; JARVINEN; RYTOMAA; HEINONEN, 1991; MATHEW; 

CASAMASSIMO; HAYES, 2002). 

 Em contrapartida, outros autores demonstraram a inexistência de uma relação entre o 

consumo de isotônicos e a ocorrência de erosão dental, contudo não descartam os resultados in 
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vitro e alertaram para que sejam consumidas com moderação. Afirmaram também que devido ao 

caráter multifatorial da erosão dental, mais estudos são necessários para o entendimento dessa 

relação (COOMBES, 2005; MATHEW; CASAMASSIMO; HAYES, 2002; MILOSEVIC; 

KELLY; MCLEAN, 1997; NOBLE et al., 2011).  

 Outro fator a ser levado em consideração, é a ação indireta dessas bebidas, uma vez que seu 

consumo anterior e durante a prática esportiva aumenta os episódios de refluxo gastroesofágico, o 

qual é estabelecido como fator de risco para erosão dental (PETERS et al., 2000). 

 É válido ressaltar que o consumo de água promove os mesmos benefícios, no que diz 

respeito à hidratação, em relação às bebidas isotônicas, as quais possuem maior adesão entre os 

atletas, graças a sua maior palatabilidade e, consequentemente, a frequência da ingestão líquida 

acaba por ser aumentada (JOHNSON; NELSON; CONSOLAZIO, 1988; MINEHAN; RILEY; 

BURKE, 2002; NOBLE et al., 2011).  

Porém, levando em consideração esportes que exigem longos períodos de atividade física de 

média/alta intensidade, apenas a ingestão de água não é suficiente para a reposição de eletrólitos 

perdidos, como o sódio, assim, retoma-se ao uso de bebidas isotônicas como escolha (NOBLE; 

DONOVAN; GEISSBERGER, 2011). 

A maioria dos atletas costuma manter hábitos de alimentação saudáveis como rotina, assim, 

assume-se que o consumo de frutas faz parte de sua dieta, seja em sua forma propriamente dita ou 

em sucos (BUDD; EGEA, 2017). Contudo, alguns desses alimentos são de caráter ácido e seu 

consumo deve ser realizado com moderação, principalmente, aqueles com alto teor de ácido cítrico, 

como o limão e a laranja, uma vez que essa substância além de baixo pH, possui ação quelante, ou 

seja, liga-se ao cálcio presente na hidroxiapatita e, dessa forma, tem a de capacidade manter o baixo 

pH previamente estabelecido por mais tempo (LUSSI; JAEGGI, 2006; LUSSI; JAEGGI; ZERO, 

2004). Também, outras frutas ácidas, como: uva, maçã, kiwi, abacaxi e maracujá, são ricas em 

ácidos e, consequentemente, possuem potencial erosivo. (BELTRAME et al., 2017; COOMBES, 

2005; NOBLE; DONOVAN; GEISSBERGER, 2011) 

O consumo de bebidas energéticas e refrigerantes (Tabela 1) também deve ser levado em 

consideração na dieta esportiva, pois, principalmente durante as competições, representam uma 

maneira de manter picos de glicose (GARTH; BURKE, 2013; SPEEDY et al., 2001). Todavia, 

além de alto teor de carboidratos, possuem alto potencial erosivo (MAUPOMÉ et al., 1999; 



      23  

NOBLE; DONOVAN; GEISSBERGER, 2011; PINTO et al., 2013; REDDY et al., 2017; YUAN; 

ZHANG; GAO, 2016). Essas características associadas às alterações salivares que ocorrem durante 

o exercício físico são de grande relevância quando se pensa em risco à erosão dental e cárie.  

Nome da bebida  pH                                 

Gatorade® Limão 2.97 ±0.01 

Gatorade®Laranja 2.99 ±0.00 

Coca-Cola® 2.37 ±0.03 

Red Bull® 3.43 ±0.01 

Suco de Limão 2.25 ±0.01 

                                               fonte: EHLEN et al. (2009) 

Além da quantidade e composição das bebidas anteriormente citadas, a forma como essas 

são consumidas é de extrema importância (LUSSI; CARVALHO, 2014; NOBLE; DONOVAN; 

GEISSBERGER, 2011). Recomenda-se que as mesmas sejam ingeridas assim que levadas à boca, 

tendo em vista que a agitação desses líquidos, por meio de bochechos, e maior tempo de contato 

com a cavidade oral, possibilitam o aumento da disponibilidade de íons H+ livres para o processo 

de desmineralização (JOHANSSON et al., 2004; LUSSI et al., 2011; LUSSI; JAEGGI, 2006a; 

NOBLE; DONOVAN; GEISSBERGER, 2011). 

 

2.1.2 Exposição ocupacional: piscinas tratadas com gás clorado 

A exposição frequente de nadadores à água de piscinas tratadas com cloro configura-se como 

fator de risco à ocorrência de erosão dental por dois motivos: o pH ácido da água e insaturação de 

íons presentes na hidroxiapatita (LUSSI; JAEGGI, 2006). 

Com o fim de reduzir a contaminação por bactérias e algas, a cloração é o método de 

desinfecção de água de piscinas mais usado (BARTRAM, 2006). Os principais agentes 

desinfetantes à base de cloro são: hipoclorito de sódio, o qual possui pH alcalino e, portanto, não 

tem potencial erosivo (DAWES, 2003); o cloro gasoso, utilizado principalmente em piscinas 

públicas; e cloro “estabilizado”, que é criado pela combinação de cloro e sais de ácido cianúrico 

Tabela 1: Potencial hidrogeniônico das principais bebidas ingeridas 

por atletas. 



      24  

em forma de comprimido (DAWES; BORODITSKY, 2008). No entanto, por razões econômicas, 

é comum que as piscinas sejam tratadas com cloro gasoso ao invés de hipoclorito (BAGHELE et 

al., 2013). 

Em solução aquosa, o cloro dissocia-se formando ácido clorídrico (HCl) e ácido hipocloroso 

(HClO), o qual é responsável pela ação desinfetante. Além disso, em alguns casos, o ácido 

cianúrico pode ser associado para retardar a degradação do ácido hipocloroso pela luz solar 

(BARTRAM, 2006). A menos que esses ácidos sejam neutralizados, geralmente com carbonato de 

sódio, o pH da água pode chegar a valores inferiores a 3 (GEURTSEN, 2000). O baixo pH pode 

não ser perceptível aos nadadores, a não ser por irritar os olhos daqueles que não estejam equipados 

com óculos; entretanto, a água ácida em contato com os dentes causará erosão do esmalte dental 

(DAWES, 2003). 

O tratamento de água das piscinas deve ser fiscalizado rotineiramente, uma vez que a 

diminuição do pH da água pode causar danos severos aos dentes, por meio da erosão, como relatado 

por DAWES e BORODITSKY (2008). Porém, mesmo que piscinas com pH constantemente 

regulado não apresentam riscos aos seus usuários (LUSSI; JAEGGI, 2006b; WILLIAMS; 

CROUCHER; FARRELL, 1999), a prevalência de erosão em nadadores é alta (BUCZKOWSKA-

RADLIŃSKA et al., 2013; LUSSI; JAEGGI, 2006). 

Além do pH, acredita-se que a concentração de íons cálcio e fosfato presentes na água e a 

frequência de treino tenham relação com o desgaste erosivo (BUCZKOWSKA-RADLIŃSKA et 

al., 2013). 

 

2.2 Origem intrínseca: 

Dentro da categoria de fontes intrínsecas de ácido, enquadra-se o suco gástrico, sendo o ácido 

clorídrico (HCl) e enzimas proteolíticas os responsáveis pela ação erosiva. Duas condições 

predispõem a exposição da cavidade oral a essa substância, as quais têm relevância em relação ao 

esporte: refluxo gastroesofágico e bulimia nervosa. 

 A pepsina e tripsina, as quais são proteases gástricas, promovem diminuição da espessura da 

película adquirida e a degradação das fibras colágenas presentes na matriz orgânica, 

principalmente, na dentina, o que, por sua vez, permite maior desmineralização da porção 
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inorgânica pela ação ácida, visto que sua difusão é facilitada (BUZALAF, M. A. R., CHARONE, 

S., & TJÄDERHANE, 2015; GANSS et al., 2009; JOHANSSON; LINGSTRÖM; BIRKHED, 

2002; SCHLUETER et al. 2012; RANJITKAR; KAIDONIS; SMALES, 2012; SCHLUETER et 

al., 2010). 

Além de enzimas provenientes do estômago, pacientes diagnosticados com bulimia nervosa 

ou doença do refluxo gastroesofágico que possuem sinais de erosão dental, apresentam maior 

atividade de metaloproteases, catepsinas e colagenases advindas da saliva (ZARELLA et al., 2015; 

SCHLUETER et al. 2012). Assim como, a diminuição da capacidade tampão após episódios de 

vômito diminuída (SCHLUETER et al. 2012) e alteração da composição da película adquirida, 

sendo essa com menor concentração de estaterinas, cálcio e proteínas totais, fato que a torna mais 

permeável a difusão de ácidos (CARPENTER et al., 2014). 

 As faces palatais dos dentes anteriores superiores costumam ser mais afetadas pela ação dos 

ácidos de origem intrínseca (MOAZZEZ; BARTLETT, 2012; VALENA; YOUNG, 2002). Além 

disso, as consequências provenientes desse tipo de exposição costumam ser mais severas e podem 

necessitar de tratamento restaurador para repor a estrutura dental perdida previamente 

(MOAZZEZ; BARTLETT, 2012), além de acompanhamento médico e/ou psicológico. 

 

2.2.1 Refluxo Gastroesofágico: 

A Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) é uma doença crônica caracterizada pelo 

regresso do conteúdo gástrico em direção ao esôfago por aproximadamente uma hora por dia, 

principalmente após refeições. Dentre os sintomas que podem ocorrer em pacientes portadores 

desta doença, os mais comuns são: azia, disfagia, dor no peito e regurgitação (MOAZZEZ; 

BARTLETT; ANGGIANSAH, 2004), sendo o último de maior importância para este estudo. 

A regurgitação caracteriza-se pelo refluxo involuntário de conteúdo gástrico ou esofágico 

para a faringe, que implica no relaxamento ou insuficiência do esfíncter esofágico superior 

(MOAZZEZ; BARTLETT; ANGGIANSAH, 2004). 

Muitos atletas apresentam refluxo gastroesofágico (RGE) durante e após a atividade física, 

isso se deve principalmente a diminuição do suprimento sanguíneo mesentérico durante o 

exercício, que culmina no aumento da pressão intra-abdominal e relaxamento transitório do 
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esfíncter esofágico inferior e sua ocorrência aumentam o risco aos quadros de regurgitação 

(CARLSON; HIRANO, 2016; CLARK et al., 1989; COLLINGS et al., 2003; HERREGODS et 

al., 2016; MOAZZEZ; BARTLETT, 2012; NOBLE; DONOVAN; GEISSBERGER, 2011). 

É importante que atletas sejam seletivos quanto a sua alimentação antes e durante a prática 

esportiva, uma vez que alimentos de elevada acidez e/ou ricos em carboidratos, por exemplo, 

podem aumentar os quadros de RGE, e, consequentemente, regurgitação.  (PETERS et al., 2000; 

VAN NIEUWENHOVEN; BROUNS; KOVACS, 2005; WILSON, 2016)  

A postura requerida pelos movimentos realizados no esporte também possui relevância 

clínica. Alguns estudos indicam diferença entre os episódios de refluxo gástrico ocorridos durante 

ciclos de corrida comparados aos de ciclismo, é válido ressaltar, que ambos possuem níveis de 

exercício similares, porém posturas diferenciadas (PETERS et al., 2000).  

Além disso, o consumo de bebidas durante a corrida, facilita a ingestão de ar, justamente pela 

movimentação vertical, que ocorre para cima e para baixo, constantemente. Isso aumenta a 

ocorrência de eructação, que, por sua vez, aumenta o risco a ocorrência de episódios de RGE 

(PETERS et al., 2000). 

 

2.2.2 Anorexia e Bulimia Nervosa: 

A Bulimia Nervosa é um distúrbio associado com episódios de compulsão alimentar seguido 

expurgação, por intermédio da utilização de laxativos, diuréticos, mas, principalmente, por vômito 

e prática de exercícios excessiva (DYNESEN et al., 2008). Esse distúrbio pode estar acompanhado 

de anorexia nervosa, o qual é uma distúrbio de ordem psiquiátrica em que o paciente deixa de 

alimentar-se suficientemente, concomitante, a prática excessiva de exercício, assim, almeja a perda 

contínua de peso  (MOAZZEZ; BARTLETT, 2012) 

O estudo conduzido com a participação de 1200 atletas por Sundgot-Borgen & Torstveit 

(2004) revelou que distúrbios alimentares, como: a anorexia e bulimia nervosa, são mais frequentes 

em atletas de elite homens e mulheres (8 e 22%, respectivamente) do que no grupo controle de não 

atletas (0,5 e 10%), principalmente, em esportes que exigem magreza e/ou tenham forte apelo 

estético, como, corrida e ginástica olímpica, respectivamente. 
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O mesmo estudo demonstrou que atletas de esportes de endurance apresentam alta 

prevalência de distúrbios alimentares, incluindo anorexia nervosa, sendo 9% e 24%, entre homens 

e mulheres, respectivamente (KRAGT et al., 2018; LJUNGQVIST et al., 2009; SUNDGOT-

BORGEN; TORSTVEIT, 2004). 

A ocorrência de perda rápida e excessiva de peso junto de outros fatores, como: aversão à 

alimentação, métodos compensatórios associados a episódios de alimentação excessiva, distúrbios 

de imagem e prática de exercício físico de forma compulsiva, por exemplo, podem caracterizar o 

que é conhecido por Anorexia Athletica (HERBRICH et al., 2011; SMITH, 1980; SUDI et al., 

2004; TORSTVEIT, 2010). 

Essa condição foi primariamente descrita por SMITH (1980) e seu critério de diagnóstico foi 

modificado posteriormente por SUNDGOT-BORGEN (1993). Diferentemente da anorexia 

nervosa, que também tem alta prevalência em atletas de elite, essa manifestação subclínica não é 

considerada uma desordem alimentar verdadeira e caracteriza-se por baixo consumo de alimento 

e, consequentemente, massa corporal em busca de alta performance (SUDI et al., 2004).   

 

2.3 Aspectos que alteram a exposição ao ácido: 

Além do esporte proporcionar exposição a fontes ácidas de origem intrínsecas e extrínseca, 

algumas alterações na cavidade oral podem modular exposição a esses agentes. 

 

2.3.1 Saliva: 

A saliva possui ação protetora sobre os dentes por meio dos tampões de bicarbonato, fosfato 

e ureia, que auxiliam no mantimento do pH oral, pela produção de proteínas que se depositam sobre 

a superfície dental e formam a película adquirida e, o mais importante, pelo fluxo salivar (HARA; 

ZERO, 2012). 

Sabe-se que indivíduos com baixo fluxo salivar possuem maior risco à erosão dental 

(JARVINEN; RYTOMAA; HEINONEN, 1991), principalmente pelo fato de que o “clearance” 

salivar é prejudicado com a baixa produção de saliva (AMAECHI; HIGHAM, 2005). 
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Durante o exercício físico, o sistema nervoso autônomo simpático promove sudorese e a 

vasoconstrição. A produção de suor culmina na desidratação, que, por seguinte, causa desequilíbrio 

hídrico e diminui volume de água presente na saliva, dessa forma, ocorre menos produção da 

mesma. Enquanto que a constrição vascular, impede a filtragem de uma quantidade adequada de 

sangue para produção de saliva e, então, a quantidade de saliva produzida pelas glândulas salivares 

é prejudicada (fig. 1) (FRESE et al., 2015; HARA; ZERO, 2012; LOKE et al., 2016; MULIC et 

al., 2012; WALSH et al., 2004).  

       Fonte: FRESE et al., 2015; HARA; ZERO, 2012; LOKE et al., 2016; MULIC et al., 2012; WALSH et al., 2004 

Além da própria saliva, as proteínas salivares, que precipitam sobre o dente e formam a 

chamada película adquirida, aparentam desempenhar papel protetor contra a desmineralização, 

principalmente, pela presença de: proteínas ricas em prolina, estaterinas, cistatinas, mucinas e 

albuminas (HARA; ZERO, 2012). 

Estudos in vitro demonstram que a película adquirida é capaz de barrar parte da dissolução 

de ácidos em direção aos tecidos dentais, porém esses resultados se espelham em situações nas 

quais a exposição aos agentes ácidos é pouco frequente (HARA; LUSSI; ZERO, 2006). 

CARPENTER et al. (2014) analisaram as diferenças na composição da película adquirida 

formada por pacientes diagnosticados com erosão dental, em comparação ao grupo controle. 

Concluiu-se que o conteúdo de cálcio, estaterinas e o número total de proteínas são reduzidos. 

Afirmam que, provavelmente, a baixa concentração de cálcio na película adquirida se dê pela 

diminuição de proteínas totais nessa estrutura. É válido lembrar que uma das funções da película 

adquirida é manter a concentração de cálcio na superfície do dente adequada para prevenir 

dissolução. 

Figura 1: Mecanismo de hipossalivação durante a prática de exercício físico.  
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2.3.2 Respiração bucal: 

A prática de exercício físico possui ação vasoconstritora, devido à descarga de noradrenalina 

e neuropeptídeo Y provenientes do sistema nervoso simpático, o que permite que a cavidade nasal 

apresente-se desobstruída (FONSECA et al., 2006; SAKETKHOO; KAPLAN; SACKNER, 1979). 

Porém mesmo com o aumento da patência nasal, estudos indicam que 80% dos atletas realizam 

respiração mista, pela boca e nariz, durante a prática de exercício físico (PINNA; KOSUGI, 2016). 

Este dado pode ser justificado pelo fato de que após atingir o consumo de 35 L/min de 

oxigênio, costuma ocorrer a transição da respiração nasal para oronasal, na tentativa de obter aporte 

de oxigênio adequado para o desempenho da atividade física, isso ocorre como reação involuntária 

mediada pelo sistema nervoso simpático. (NIINIMAA et al., 1980; PINNA; KOSUGI, 2016).  

Atletas de esportes de resistência podem sofrer com constipação nasal devido a rinite, isso 

por quê, por exemplo, corredores e ciclistas estão em constante contato com substâncias 

provenientes do ambiente em que treinam ou competem, como poluição das cidades e pólen da 

vegetação; e nadadores, devido ao contato com a clorina, subproduto do tratamento da água da 

piscina em reação com cabelo, suor e urina (KATELARIS et al., 2006; LJUNGQVIST et al., 2009; 

PINNA; KOSUGI, 2016). 

Segundo o III Consenso Brasileiro sobre Rinites (2012), outro fator que pode influenciar na 

ocorrência de respiração por via bucal, é a condição chamada “rinite do atleta” ou “nariz do 

corredor”. Em que ocorre um efeito rebote após a vasoconstrição, como consequência, há obstrução 

das vias aéreas por um considerável período de tempo (PINNA; KOSUGI, 2016). 

Associado à hipossalivação, a realização de respiração predominantemente bucal durante a 

prática esportiva auxilia no mantimento da desidratação oral, uma vez que a porção aquosa da 

saliva sofre evaporação. Dessa forma, a ação da saliva na remineralização e neutralização de ácidos 

não é adequada (DAWES, 2004; LOKE et al., 2016). 

 

2.3.3 Postura exigida pelo esporte: 

Como anteriormente discutido, a postura exigida pelo esporte praticado pode influenciar na 

ocorrência de episódios de RGE. No estudo de PETERS et al., (2000), a ocorrência de episódios 

de refluxo gastroesofágico foi maior durante a corrida, acredita-se que isso ocorra devido a agitação 
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do corpo com movimentos verticais oscilantes, aumento da pressão gástrica e esofágica de forma 

súbita e compressão abdominal (CARLSON; HIRANO, 2016). Enquanto que a posição exigida no 

ciclismo, principalmente a posição de “racing”, em que o ciclista fica sentado e com o tronco 

levemente inclinado, seja um fator protetor ao refluxo. 

 

2.4 DIAGNÓSTICO E SINAIS CLÍNICOS: 

Além de compreender os fatores predisponentes à erosão dental, é importante reconhecer os 

sinais clínicos desta condição, para que o diagnóstico seja realizado de forma efetiva e de forma 

precoce. É válido ressaltar que a erosão é um processo natural que ocorre ao longo da vida, que em 

alguns casos, apresenta-se de forma exacerbada, deixando de ser fisiológico para um processo 

patológico (CARVALHO et al., 2016; GANSS, 2006).  

A maior parte dos cirurgiões-dentistas costuma ignorar ou subestimar os estágios iniciais, 

uma vez que consideram como desgaste inevitável e correspondente a padrões de normalidade 

(LUSSI, 2006). Assim, pacientes que sofrem dessa condição acabam por receber diagnóstico tardio 

e, consequentemente, em estágios mais avançados de desgaste. 

A perda de brilho no esmalte, ausência das periquemáceas, principalmente nas faces 

vestibulares são sinais comuns (fig 2 e 3). Com a progressão do desgaste, a porção do esmalte 

presente na borda cervical é preservada, ao ponto que uma faixa sem desgaste pode ser notada ao 

longo do contorno gengival, tanto por vestibular, quanto palatal (fig 4 e 5). Acredita-se que este 

fenômeno ocorra devido ao remanescente de biofilme e ação neutralizante do fluido sulcular 

(CARVALHO et al., 2016; GANSS, 2006; JOHANSSON et al., 2012; LUSSI, 2006; LUSSI; 

CARVALHO, 2014). 

A dissolução do esmalte dental culmina no aumento da translucidez, principalmente, na 

região incisal, o que além de conferir aspecto envelhecido aos dentes, aumenta a fragilidade e, 

consequentemente, a susceptibilidade à fratura e lascamento desta região (BURKE, 2007; GANSS, 

2006; TUÑAS et al., 2016). 

Em dentes posteriores, a face oclusal pode apresentar arredondamento das cúspides, nestes 

casos, quando o desgaste chega até a dentina, pequenas concavidades são formadas, o que se deve 

a maior dissolução do tecido dentinário aos ácidos do que o esmalte (fig 7). Também, restaurações 
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metálicas ou de resina composta, podem apresentar-se com suas margens acima do nível da 

estrutura dental (fig 4). Com a progressão do desgaste, pode ocorrer prejuízos substanciais à 

morfologia das faces oclusais com aspectos cada vez mais planificados (CARVALHO et al., 2016; 

LUSSI, 2006; LUSSI; CARVALHO, 2014). Em casos mais severos, pode ocorrer desde a 

hipersensibilidade dentinária até exposição pulpar (CARVALHO et al., 2016; JOHANSSON et 

al., 2004; LUSSI, 2006). 

 

 

 

Figura 2: Paciente apresenta aspecto de vidro 

despolido e ausência de periquemáceas na face 

vestibular dos dentes anteriores superiores. 

Figura 5: Presença de “degrau”, na borda gengival 

da coroa dos dentes 35 e 36. 

Figura 3: Paciente apresenta aspecto de vidro 

despolido na palatal e desgaste nas incisais dos dentes 

anteriores superiores. 

Figura 4: Desgaste severo dos dentes posteriores 

infeiores. Envolvimento das faces vestibular, lingual e 

oclusal com ampla exposição de dentina. Nota-se 

presença de uma faixa de esmalte “intacta” próximo a 

margem gengival. 
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Os dados encontrados na literatura acerca da quantificação do desgaste dental não 

possibilitam a formação de um panorama geral a respeito da ocorrência da erosão dental, pois a 

utilização de diferentes índices entre as pesquisas, acaba por impossibilitar a comparação entre os 

resultados (BARTLETT; GANSS; LUSSI, 2006; LUSSI; JAEGGI, 2008).  

Além da dificuldade no diagnóstico e levantamento de dados, o acompanhamento da 

progressão do desgaste também apresenta dificuldades, sugere-se que seja feito por meio de 

fotografias padronizadas e modelos de gesso (BARTLETT; GANSS; LUSSI, 2006; LUSSI; 

CARVALHO, 2014; LUSSI; JAEGGI, 2008). 

 

         2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

É evidente que a erosão dental é uma condição de caráter multifatorial e que o atleta se 

enquadra em vários fatores associados a condição, principalmente, aqueles que praticam esportes 

de endurance, pois esses exigem maior tempo de execução, tanto em competições quanto treinos, 

e de forma extenuante, logo maior o tempo de exposição aos fatores de risco. A prática esportiva 

acaba por ser responsável em promover maior exposição aos demais agentes etiológicos e, 

principalmente, modificadores à erosão dental (fig 5.). 

Figura 6: Presença de pequenas concavidades na região das cúspides, 

as quais correspondem com exposição dentinária, e arredondamento das 

cúspides. Observa-se restaurações de resina composta levemente acima 

do nível da estrutura dental circundante. 
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                                         Fonte: modificado de Lussi (2006) e Milosevic (1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Fatores associados à erosão dental e prática 

esportiva 
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3 OBJETIVOS : 

 

3.1 OBJETIVO GERAL  

Avaliar a prevalência de erosão dental em atletas de esportes de resistência. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Identificar a presença de lesões de erosão dental em pacientes das modalidades de natação, 

corrida e triatlo.  

- Investigar indícios de relação entre a prática esportiva e o aparecimento de lesões de erosão 

dental nas modalidades: natação, corrida e triatlo; 

- Avaliar o conhecimento dos atletas sobre a erosão dental; 
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4 MATERIAL E MÉTODOS: 

 

4.1 DESENHO DE ESTUDO: 

A pesquisa em questão tratou-se de um estudo clínico, analítico-observacional, transversal 

de prevalência, quantitativo, retrospectivo e não controlado com atletas de natação, corrida e triatlo. 

Os pacientes foram submetidos a um questionário, o qual abordou aspectos relacionados à erosão 

dental, e ao exame físico, o qual utilizou o índice Basic Erosive Wear Examination (BEWE) e 

anotação das faces envolvidas. 

 

4.2 AVALIAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA: 

 O estudo foi realizado após a aprovação do comitê de ética (3.230.183) (ANEXO I) e 

assinatura dos participantes do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

4.3 SELEÇÃO DE PACIENTES: 

Os pacientes foram triados a partir do contato com academias, treinadores e os próprios 

atletas. Todos os participantes dirigiram-se voluntariamente até as clínicas odontológicas da 

Universidade Federal de Santa Catarina nos horários disponibilizados. 

 

4.4 CRITÉRIO DE INCLUSÃO: 

Após a assinatura do TCLE foram avaliados atletas das modalidades: corrida, triatlo e 

natação. Os participantes deveriam ter mais de 18 anos, no mínimo 10 horas semanais de treino, 

pelo menos 3 anos de treinamento e todos os sextantes avaliados deveriam ser válidos. 

 

4.5 CRITÉRIO DE EXCLUSÃO: 

Mais de duas ausências em um sextante; pacientes portadores de próteses parciais 

removíveis; pelo menos dois implantes, duas facetas ou coroas em um sextante. 
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4.6 APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO: 

Os participantes foram submetidos a um questionário (ANEXO 2) pelo avaliador, o qual 

possuía perguntas relacionadas aos hábitos e condições apresentados pelos pacientes, que possam, 

ou não, ser caracterizados como fatores extrínsecos e/ou intrínsecos ligados à erosão dental. Além 

disso, os voluntários foram questionados sobre seu conhecimento acerca do conceito de erosão 

dental e se receberam diagnóstico prévio da condição por um cirurgião-dentista. 

 

 4.7 EXAME FÍSICO INTRAORAL: 

Após respondido o questionário, os participantes foram submetidos ao exame físico para 

avaliação da presença e grau de severidade (ANEXO 3), com base no índice Basic Erosive  Wear 

Examination (BEWE), juntamente com o registro das faces dentais que apresentam desgaste, 

sendo: vestibular (V), lingual ou palatal (L/P) e oclusal ou incisal (O/I). Para o exame intrabucal, 

foram utilizados espelho clínico estéril, sonda exploradora nº5 e pinça clínica com auxílio de luz 

proveniente de lâmpada do equipo odontológico ou fotóforo e, também, isolamento relativo. 

 O índice BEWE é uma forma simples e padronizada de avaliar o desgaste dental, o qual é 

quantificado por sextantes, cada elemento dental é avaliado em sua totalidade e então é atribuído 

um valor de 0 a 3 referente à progressão do desgaste. O valor atribuído ao sextante será o maior 

número encontrado no mesmo (Tab. 2). 

                        Tabela 2. Critério para classificação de desgaste dental. 

Escore Critérios para Classificação do Desgaste: 

0 Nenhuma perda de superfície 

1 Perda inicial da textura de superfície 

2 Perda do tecido com menos de 50% da área de superfície em dentina 

3 Perda do tecido com mais de 50% da área de superfície em dentina 

                                                                                Fonte: ALVES et al. (2012) 

 Após a avaliação de todos os elementos dentais e classificação do desgaste por sextante, os 

valores são somados para a obtenção de um escore total (Tab. 3). 
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Tabela 3: Índice básico para desgaste dental. 

SEXTANTE       1 

   (17 - 14) 

      2 

   (13 – 23) 

     3 

  (24 – 27) 

     4 

  (37 – 34) 

     5 

  (33 - 43) 

      6 

  (44 – 47) 

ESCORE 

TOTAL 

Maior valor      x1 

 

     x2 

 

    x3 

 

    x4 

 

    x5 

 

     x6 

 
∑𝑥 

                                                Fonte: ALVES et al. (2012) 

 

Além de auxiliar na avaliação e quantificação da perda de estrutura dental, o índice BEWE, 

a partir do escore obtido, classifica o paciente como: sem risco, baixo, médio e alto risco, e pode 

ser utilizado como guia para o manejo do paciente (Tab. 4). 

 

Tabela 4: Nível de risco e conduta clínica para desgaste dental. 

  Soma dos valores     Grau de Risco Conduta Clínica 

            0 – 2 Sem risco Observação e manutenção rotineira em 

intervalos de 3 anos. 

            3 - 8 Baixo risco Avaliação da higiene oral e dieta; 

observação e manutenção; procedimento repetido 

em intervalos de 2 anos. 

           9 - 13 Médio risco Avaliação de higiene oral e dieta; 

identificação da etiologia; fluoretação e 

monitoramento com fotos e modelos de estudo; 

procedimentos repetidos em intervalos de 6-12 

meses. 

 

      14 ou mais Alto risco Avaliação da higiene oral e dieta; 

identificação da etiologia; fluoretação e 

monitoramento com fotos e modelos de estudo; 

intervir com restaurações; procedimentos repetidos 

de 6 – 12 meses. 

      Fonte: ALVES et al. (2012) 

 

 

4.8 ORIENTAÇÕES AO PACIENTE 

Após a obtenção dos dados referentes ao índice BEWE, os pacientes foram classificados de 

acordo com a soma obtida dos escores. Dessa forma, receberam orientações em conformidade com 
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grupo em que forem classificados. Assim, a adoção de medidas que visem a prevenção e 

diminuição dos efeitos da erosão dental foram propostas (quadro 1). 

 

        Tabela 5: Orientações apresentadas aos pacientes que apresentaram risco à erosão dental. 

Medidas de Prevenção 

• Realizar consumo de alimentos/bebidas ácidas juntamente a uma das refeições principais 

do dia. 

• Evitar a escovação logo antes ou imediatamente após a exposição ao ácido. 

• Ingerir imediatamente bebidas ácidas, não realizar bochechos ou mantê-las em boca. 

• Intercalar consumo de isotônico/energético/refrigerante com água. 

• Se possível, consumir bebidas ácidas com a utilização de um canudo. 

• Utilizar dentifrícios de baixa abrasividade. 

• Encaminhamento para outros profissionais, quando necessário: nutricionista, psicólogo, 

gastroenterologista e/ou psiquiatra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: modificado de Lussi & Helwig (2006); Lussi, Jaeggi & Zero (2004) e Zero & Lussi (2005). 
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5  RESULTADOS: 

 

Foram avaliados 11 pacientes dos esportes: corrida (4), natação (4) e triatlo (3). A média de 

faixa etária dos pacientes atendidos para a pesquisa foi 25,3 anos. Quanto ao gênero dos 

participantes, 27,27% (n=3) eram do sexo feminino e 72,73% (n=8) do sexo masculino. 

Quanto ao consumo de bebidas, durante e/ou após treinos e competições, 90,90% (n=10) 

relataram consumir água, 54,54% (n=6) consomem bebidas isotônicas, 27,27% (n=3) ingerem 

bebidas energéticas e 27,27% (n=3) optam por refrigerantes. Também, dos atletas que alegaram 

consumir isotônicos, bebidas energéticas e/ou refrigerantes (n=7), 85,71% (n=6) fazem uso 

concomitante de água (gráfico 1). 

 

Os atletas que responderam consumir refrigerantes em algum momento da prática esportiva, 

alegam fazer o mesmo apenas em competições. Bem como, apenas 55,55% (n=5) faziam uso 

regular de bebidas isotônicas, durante treinos e competições. 

Quando questionados sobre a forma de consumo das bebidas durante o treino e/ou 

competições, 90,90% (n=10) responderam ingerir diretamente após levar em boca. Enquanto que 
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Água Isotônicos Bebidas Energéticas Refrigerantes

Gráfico 1: Bebidas consumidas durante e/ou após competições 

pelos atletas avaliados (n=11).
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apenas 9,10% (n=1) afirmou beber de forma lenta. Nenhum dos participantes alegou realizar 

bochechos com as bebidas consumidas durante treinos ou competições. 

Em relação à alimentação diária, 81,81% (n=9) dos atletas mantinham uma dieta ácida 

rotineiramente (gráfico 2), o consumo de fruta cítricas (limão, laranja...) e frutas ácidas (abacaxi, 

kiwi, morango, uva...) foram os alimentos mais citado por este grupo, sendo 66,67% (n=6) e 

55,56% (n=5), respectivamente (gráfico 3). Também, a ingestão de conservas com vinagre e 

molhos (ketchup e/ou mostarda) foi relatada por 44,44% (n=4) dos pacientes com dieta ácida 

(gráfico 3).  
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Frutas cítricas Frutas ácidas Conservas e vinagre Molhos de ketchup e /ou
mostarda

Gráfico 3: Relato de consumo de alimentos ácidos entre os 

pacientes que apresentam dieta ácida.
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Gráfico 2: Presença de dieta ácida entre os pacientes avaliados 

(n=11).

Dieta sem risco à erosão Dieta Ácida
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Dos pacientes entrevistados, 27,27% (n=3) revelaram ter DRGE diagnosticada, os mesmos 

costumam regurgitar durante ou após competições. Episódios de regurgitação durante ou após 

competições foi queixa de 63,64% (n=7) dos participantes, deste grupo 57,14% (n=4) praticavam 

corrida. Nenhum dos pacientes (n=11) relatou hábitos relacionados à bulimia nervosa e uso de 

medicamentos que tenham influência direta ou indireta na erosão dental. 

A respiração buco-nasal ou mista foi a mais expressiva entre os atletas, sendo praticada por 

63,64% (n=7), seguida pela respiração bucal realizada por 36,36% (n=4) dos pacientes. Deste 

grupo, 75% (n=3) eram nadadores e 25% (n=1) praticava corrida. Apenas um paciente (9.09%) 

relatou não ter a sensação de boca seca durante a prática esportiva, tanto em treino como 

competições. 

Foi detectado algum grau de erosão dental em 72,72% (n=8) dos pacientes. Quanto ao nível 

de risco, segundo o índice BEWE, 54,54% (n=6) são classificados como sem risco, 36,36% (n=4) 

apresentam baixo risco, enquanto que 9,09% (n=1) foram enquadrados como médio risco. Nenhum 

paciente avaliado apresentou alto risco. A média dos escores obtidos foi de 3,09, classificado como 

baixo risco (Gráfico 4). 

 

A avaliação do desgaste das faces dos dentes presentes nos sextantes revelou que a face mais 

afetada foi a palatal dos dentes anteriores superiores (sextante 2), sendo que 63,64% (n=7) 

apresentaram desgaste nesta região. Seguido pelas oclusais dos dentes posteriores inferiores 
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Gráfico 4: Grau de Risco à Erosão Dental Apresentado por Atletas de 

Esportes de Resistência, segundo o Índice BEWE. 
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(sextantes 4 e 6), 45,45% (n=5) no sextante 4 e 36,36% (n=4) no sextante 6. E as incisais dos dentes 

anteriores superiores, apresentaram desgaste em 36,36% (n=4) dos atletas. (Gráficos 5 e 6) 

 

 

 

Quando questionados, se possuíam algum conhecimento acerca do que se trata a erosão 

dental, apenas 27,27% (n=3) souberam responder corretamente, os quais já recebiam atendimento 

pelo Projeto Extensão de Odontologia de Esporte da Universidade Federal de Santa Catarina 

(PODEum). 
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Gráfico 5: Análise das faces dos dentes superiores com presença 

de desgaste dental por sextante.
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Gráfico 6: Análise das faces dos dentes inferiores com presença de 

desgaste dental por sextante
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6  DISCUSSÃO: 

 

 . O estilo de vida requerido por atletas pode os expor a fatores que favorecem o 

aparecimento de patologias, como a erosão dental; bem como, sua saúde bucal não reflete no status 

de indivíduo saudável que o “ser” atleta proporciona (NEEDLEMAN et al. 2013).  Tendo isso em 

vista, junto ao fato de que praticantes de esportes de resistência levam seus corpos constantemente 

a níveis extremos (EGGER et al. 2019; ARMSTRONG et al. 2011), o presente estudo avaliou 11 

atletas de, em média, 25,6 anos e praticantes de 3 esportes diferentes: corrida, natação e triatlo, 

com intuito de avaliar a presença de erosão dental nos mesmos, além de, investigar possíveis fatores 

que relacionem a prática desta categoria de esporte com a condição avaliada. 

Contudo, a pequena amostra deste estudo pode ter recebido influência da dificuldade em 

encontrar indivíduos com, no mínimo, 10 horas semanais de treino, pois, diferentemente ao eixo 

Rio-São Paulo, em Florianópolis (Santa Catarina) não há grandes centros de treinamentos, fato que 

facilitaria o recrutamento de pacientes e a coleta de dados. 

É válido ressaltar que, o levantamento de dados epidemiológicos acerca da erosão dental é 

uma tarefa difícil, pois não há um índice padrão-ouro para a quantificação do desgaste, dessa forma, 

cada pesquisador utiliza o instrumento que melhor se adeque a sua proposta de pesquisa 

(BARTLETT; GANSS; LUSSI, 2006c; LUSSI; CARVALHO, 2014). Também, muitas vezes, a 

quantificação se dá de forma subjetiva, conferindo as pesquisas forte viés aos seus resultados e 

conclusões, tendo em vista, o caráter multifatorial da condição e sua relação com as demais formas 

de desgaste: atrição e abrasão (SCHLUETER; LUKA, 2018). 

Existem inúmeros métodos para quantificar o desgaste dental, que podem ser separados em 

técnicas: in-vivo, in-vitro e in-vivo/in-vitro. Por tratar-se de um estudo epidemiológico, a técnica 

in-vivo foi escolhida por meio da adoção de um índice, o qual constitui uma forma quantitativa de 

avaliar perda morfológica da estrutura dental de um indivíduo ou população (JOSHI et al. 2016) 

O índice BEWE foi escolhido como ferramenta para quantificar e classificar os desgastes 

observados nas arcadas dentárias dos pacientes, por tratar-se de uma forma mais simples de avaliar 

a erosão dental e ser facilmente reproduzível por profissionais. Também, a classificação em grupos 

de risco, com base nos escores obtidos, refere-se ao grau de severidade de desgaste do indivíduo, 
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dessa forma, o próprio sistema sugere a cada categoria medidas de prevenção e intervenção a serem 

tomadas pelo profissional. (BARTLETT, GANSS, LUSSI, 2008; ALVES et al. 2012) 

Outro índice amplamente utilizado na literatura é Tooth Wear Index (TWI) de Smith & 

Knight (JOSHI et al. 2016). DONACHI & WALLS (1996) avaliaram o desgaste dental em adultos 

e idosos, acima de 45 anos, por meio do índice TWI. Porém, os autores concluíram que o mesmo 

possui limitações, principalmente, para levantamentos populacionais, uma vez que a classificação 

da perda de estrutura dental, é realizada por números ordinais, e, quando é feita a média desses 

valores, o resultado obtido não pode ser interpretado como grau da condição. Por exemplo, uma 

média de 1.5, não representa a severidade do desgaste, na verdade, significa que há tanto indivíduos 

com desgaste classificado como 1, quanto os que apresentaram 2.  

No presente levantamento, a média dos escores foi de 3,09, considerada baixo risco. O dado 

encontrado não vai de acordo com os demais estudos que apontam a prática esportiva como de 

risco considerável à erosão dental (ASHLEY et al., 2015; FRESE et al., 2015; MILOSEVIC; 

KELLY; MCLEAN, 1997). A amostra pouco representativa, juntamente, com a baixa faixa etária 

dos participantes do estudo pode ter contribuído para este achado. Sabe-se que a idade tem forte 

relação com a presença e grau de desgaste encontrado, uma vez que há maior tempo de exposição 

aos fatores de risco da erosão dental (SCHLUETER; LUKA, 2018), o mesmo vale para atletas, 

quando pensa-se em quanto tempo os mesmo praticam determinado esporte, pois haverá maior 

contato com os agentes que promovem o desgaste dos dentes. 

O estudo de caso-controle conduzido por FRESE et al. (2015) avaliou 35 triatletas e 35 

indivíduos que não praticam esportes, com média de 36,8 e 36,1 anos, respectivamente. Segundo 

o índice BEWE, observou-se que os participantes que realizavam treinos de resistência, no caso, 

os atletas, apresentaram médio risco a erosão dental (9,6), em detrimento do grupo controle que 

apresentou baixo risco (7,3).  

Embora os achados tenham levado a classificação de baixo risco, não quer dizer que estes 

atletas tenham pouco risco ao desenvolvimento de erosão dental, uma vez que a soma dos escores 

do índice BEWE avalia a severidade do desgaste presente. Tendo em vista a irreversibilidade e a 

tendência à progressão do processo de erosão, os pacientes que apresentam algum grau, por menor 

que seja, deve ser orientado.  
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Para análise da influência dos fatores extrínsecos os atletas foram primeiramente 

questionados quanto ao consumo de bebidas durante e/ou após competições e treinos. A maior 

parte dos atletas avaliados, 90,90% (n=10), faz consumo regular de água durante treinos e 

competições, sendo que do grupo que assinalou, também, outras bebidas (n=7), 85,71% (n=6) 

utiliza a água também como forma de hidratação. Este fator pode ter influenciado no baixo risco à 

erosão encontrado na amostra, uma vez que a água ajuda na neutralização dos ácidos na cavidade 

oral. 

 Porém o consumo de bebidas, como: isotônicos, refrigerantes e energéticos, os qual também 

foi identificado, predispõe os pacientes à erosão dental, tendo em vista o baixo pH e o potencial 

erosivo destas soluções (ANTUNES et al. 2017; COOMBES, 2005; EHLEN et al. 2009; GARTH, 

BURKE, 2013; JAGER et al. 2012; LUSSI, JAEGGI, 2006; MAUPOMÉ et al. 1999; 

NEEDLEMAN et al. 2015; NOBLE, DONOVAN, GEISSBERGER, 2011; PINTO et al. 2013). 

Assim, a ocorrência de erosão dental nos atletas avaliados pode ter recebido influência deste hábito. 

 Outro fator importante, em relação às bebidas ácidas, é sua forma de consumo. Pois, o 

hábito de bochechar soluções ácidas promove a renovação de íons H+  livres para interagir com a 

superfície dental, dessa forma, o desgaste dental pode apresentar-se mais exacerbado em 

comparação a indivíduos que não possuem este hábito e realizam, por exemplo, a deglutição direta 

(JOHANSSON et al. 2004). O que vai de acordo com os resultados obtidos, uma vez que 90,90% 

(n=10) responderam ingerir diretamente após levar em boca e apenas 9,10% (n=1) afirmou beber 

de forma lenta. 

A relação entre alimentação ácida e erosão dental é amplamente documentada na literatura 

(JÄRVINEN et al. 1991; LOKE et al. 2016; LUSSI, JAEGGI, ZERO, 2004; SALAS et al. 2015). 

Sabe-se que atletas mantêm hábitos saudáveis de alimentação, dessa forma, frutas são protagonistas 

em suas dietas (BUDD, EGEA, 2017). Cerca de 81,81% (n=9) relataram consumir com frequência 

diária alimentos ácidos, principalmente, frutas cítricas e demais frutas ácidas. Também, em menor 

número, o consumo frequente de molhos de ketchup ou mostarda e conservas de vinagre foi 

detectado. 

O consumo frequente de frutas cítricas é um hábito que deve ser levado em consideração, 

visto que o ácido cítrico, além de liberar íons H+, pode quelar os íons cálcio e manter o baixo pH 



      46  

por mais tempo (LUSSI; JAEGGI, 2006; LUSSI; JAEGGI; ZERO, 2004). Além disso, o consumo 

de frutas ácidas, bem como,  molhos de kethup ou mostarda e conservas de vinagre com frequência 

também expõe o indivíduo a ocorrência de erosao dental, uma vez que o ambiente intra-oral estará 

frequentemente em baixo pH (BARBOUR, LUSSI, 2014; BUDD, EGEA, 2017; LUSSI, JAEGGI, 

2006; LUSSI, JAEGGI, ZERO, 2004; RICHARDS et al. 2016). Sendo assim, hábitos alimentares 

que envolvem a ingestão frequente de alimentos ácidos podem, também, ter influenciado a 

presença de erosão nos atletas avaliados. 

Em relação aos fatores intrínsecos, a maior parte dos atletas presentes no estudo relataram 

ter episódios de regurgitação durante treinos e/ou competições (63,64%, n=7), o que vai de acordo 

com estudos de CLARK et al. (1989) e COLLINGS et al. (2003), ambos avaliaram a prática de 

exercício físico intenso como indutor de refluxo gastroesofágico. A diminuição da circulação 

sanguínea na região mesentérica promove o relaxamento do esfíncter gástrico superior e, 

consequentemente, o refluxo do conteúdo gástrico. É importante diferenciar este acontecimento da 

DRGE, dos quais 42,85% (n=3) dos atletas avaliados possuíam diagnóstico, uma vez que esta é 

uma doença crônica, enquanto que a outra é um efeito transitório promovido pelo esforço físico 

extenuante, porém ambas estão relacionadas. 

A posição requerida pelo esporte pode influenciar nos episódios de refluxo. PETERS et al. 

(2000) avaliaram 7 triatletas em períodos de prática de ciclismo e corrida após a ingestão de bebida 

rica em carboidratos e água, a partir dos testes realizados, foi notado que houve maior episódio de 

refluxo quando os participantes foram submetidos aos períodos de corrida do que de ciclismo. O 

autor justifica este achado pelo de fato de que durante a corrida, o atleta é submetido a movimentos 

pendulares verticais. Também, CARLSON & HIRANO (2016) afirma que a postura requerida pela 

corrida favorece a diminuição da pressão intra-torácica e aumento da intra-abdominal, fator que 

favorece a ocorrência dos episódios de refluxo. 

Com exceção de um paciente, 90,90% (n=10) dos pacientes relataram xerostomia durante 

a prática esportiva. A hipossalivação durante a prática esportiva é um processo fisiológico mediado 

pelo sistema nervoso simpático, por isso, é comum que os atletas tenham a sensação de “boca seca” 

durante a prática esportiva. (CARPENTER et al., 2014; FRESE et al., 2015; HARA; ZERO, 2012; 

LOKE et al., 2016; MULIC et al., 2012; WALSH et al., 2004). Juntamente, a respiração buco-

nasal e a bucal apareceram em 63,64% (n=7) e 36,36% (n=4) dos atletas, respectivamente. Sabe-
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se que a respiração pela via oral promove a evaporação da porção aquosa da saliva, de forma a 

contribuir para ocorrência deste sintoma (DAWES, 2004). 

No presente estudo, as faces mais afetadas pelo desgaste erosivo foram: a palatal dos dentes 

anteriores superiores 63,64% (n=7) e as oclusais dos dentes posteriores inferiores, sendo 45,45% 

(n=5) e 36,36% (n=4). A ocorrência de desgaste na palatal de dentes anteriores superiores e oclusal 

de dentes posteriores é característico de pacientes que apresentam algum fator etiológico de origem 

intrínseca, como: DRGE e regurgitação frequente (LUSSI; JAEGGI, 2006b; RANJITKAR; 

KAIDONIS; SMALES, 2012; YUAN; ZHANG; GAO, 2016). A maior parte dos atletas avaliados 

(63,64%) relataram episódios de regurgitação durante ou após a prática esportiva, fato que pode 

ter contribuído ao achado. Sabe-se que os efeitos causados por fatores de origem intrínseca tendem 

a ser mais graves àqueles de origem extrínseca, pois além de ácidos, pode haver o envolvimento 

de enzimas (MOAZZEZ; BARTLETT, 2012). 

A maior parte dos pacientes (72,72%) não tinham conhecimento do que se trata a erosão 

dental. LUSSI (2006) afirmou que por muito tempo a erosão dental não recebia sua devida 

importância, com o passar dos anos, os índices de perda dentária diminuíram, e, consequentemente, 

os indivíduos passaram a estar expostos aos fatores que causam desgaste dental, seja pelo 

mecanismo de biocorrosão/erosão, abrasão ou atrição. Com isso, as pesquisas sobre o tema 

aumentaram consideravelmente, ao ponto que nos anos 70, as publicações limitavam-se há apenas 

5 por ano (LUSSI, 2006), enquanto que na base de dados PubMed, nos anos 90 houveram cerca de 

44,5 pesquisas registradas anualmente, e nos anos 2000, este número chegou aproximadamente a 

90 ao ano.  

Entretanto, estudos conduzidos em diferentes países acerca do conhecimento da população, 

principalmente jovens adultos, da erosão dental concluíram que há carência de esclarecimento 

sobre a condição (AL-ASHTAL et al., 2015; VERPLOEGEN; SCHULLER, 2019, 2017). Por isso, 

cabe ao cirurgião-dentista e técnicos em saúde bucal o esclarecimento da população sobre as 

causas, consequências e prevenção da erosão dental. 

Mesmo quando relacionada à prática esportiva, a erosão dental deve continuar a ser 

entendida como evento multifatorial. Treinos, competições e, principalmente, estilo de vida 

requerido pelo esporte devem ser levados em consideração, quando se pensa em prática esportiva. 

Sendo assim, a exposição dos atletas aos fatores etiológicos da erosão dental é diversa, sejam eles 



      48  

de origem extrínseca ou intrínseca, e constante, pois pode ocorrer em vários períodos do dia, seja 

em seu período de lazer, ou durante treinos. 
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7  CONCLUSÃO 

Conclui-se que a maior parte dos pacientes avaliados possuíam algum grau de desgaste por 

erosão dental, assim como desconheciam esta condição e suas causas. Todavia, o estudo apresentou 

limitações devido a sua pequena amostra, sendo assim, vê-se necessário mais estudos acerca do 

tema. 
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