JENNY WANG
MARCOS PRADEBON

PROTETORES BUCAIS PARA PREVENÇÃO DE
TRAUMATISMO DENTAL

•■■■1

Florianópolis

2003

MI:AR:lees

006.0

JENNY WANG
MARCOS PRADEBON

PROTETORES BUCAIS PARA PREVENÇÃO DE
TRAUMATISMO DENTAL

Trabalho de conclusão apresentado ao Curso de
Especialização em Endodontia da Universidade
Federal de Santa Catarina, como requisito para
obtenção do titulo de Especialista em Endodontia.
Orientadora: Profa. Maria Helena Pozzobon.

Florianópolis

2003

JENNY WANG
MARCOS PRADEBON

PROTETORES BUCAIS PARA PREVENÇÃO DE
TRAUMATISMO DENTAL

Este trabalho de conclusão foi julgado adequado para a obtenção do titulo de
Especialista em Endodontia e aprovado em sua forma final pelo Curso de Especialização em
Endodontia da Universidade Federal de Santa Catarina.

Florianópolis, 12 de dezembro de 2003.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Maria Helena Pozzobon
Orientador

Prof. Dr. Wilson Tadeu Fefippe
Coordenador do Curso de Especialização em Endodontia

Prof. Dr.
Membro

AGRADECIMENTOS

A nossa orientadora Profa. Maria Helena Pozzobon.
A todos os nossos professores e colegas que nos ajudaram na confeccão
deste trabalho, em especial a nossa colega Graziela.

PRADEBON, Marcos; WANG, Jenny. Protetores bucais para prevenção de traumatismo
dental. 2003. 40f. Trabalho de Conclusão (Especialização em Endodontia) — Curso de
Especialização em Endodontia, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis.

RESUMO

0 presente trabalho teve por objetivo analisar todos os aspectos referentes aos
protetores bucais desde sua confecção, mecanismo de ação, vantagens e desvantagens,
material utilizado na confecção, tipos e a importância de seu .aso na prevenção de
traumatismos dentários mediante uma revisão bibliográfica. Concluiu-se que o conhecimento
a respeito de seu uso é pouco difundido na comunidade odontológica e esportiva.
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ABSTRACT

The present study had the purpose of analyze all aspects concerning the mouthguards
since its fabrication, action mechanism, advantages, disadvantages, material used in the
fabrication, types and the importance of its use for the prevention of dental trauma through a
bibliographic review. We conclude that the knowledge in regard of its use is low spread in the
dentisty and sports community.
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1 INTRODUÇÃO

Os protetores bucais são dispositivos de segurança, que funcionam como
amortecedores de impacto e protegem os dentes e tecidos de suporte de traumas durante a
prática de esportes. Eles podem ser confeccionados em copolimero de etileno-vinil acetato

(EVA), cloreto de polivinil, borracha natural, resina acnlica macia ou poliuretano.
0 uso de protetores ainda é pouco estimulado em nosso pais. Estudos recentes

realizados pela Academia Americana de Odontologia Desportiva afirmam que o uso de
protetores bucais diminui em 80% o risco de trauma dental. Avaliando-se ainda a relação
custo/beneficio, fica evidente que os protetores deveriam tornar-se obrigatórios em certos
esportes, uma vez que o custo de produção do protetor bucal varia de 2 a 50 dólares, enquanto
o custo do

tratamento da fratura, e perda do elemento dentário, ou ambos, varia de 50 a 1300

dólares.
Constitui proposta deste estudo, mediante uma revisão da literatura dos últimos anos,
esclarecer e estimular o leitor quanto ao uso do protetor bucal. Abordou-se desde a
importância dos protetores e efeitos na redução de traumas até os tipos de protetores

existentes, quais os mais indicados para cada situação, e as técnicas de confecção destes
dispositivos de segurança.
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2 REVISÃO DA LITERATURA'

2.1 HISTÓRICO

O Comitê da Aliança Nacional de Regras de futebol Americano estabeleceu em 1962

que "[...] cada jogador deve usar um protetor bucal que inclua uma porção oclusal e uma
labial [...]". O Comitê estabeleceu ainda que o protetor seja construido a partir de um modelo
feito da boca do atleta ou construido, e adaptado no indivíduo moldando os dentes dentro da
boca, descartando desta maneira o uso de protetores de estoque (LEE-KNIGHT et. al. 1991).
Segundo Johnsen e Winters (1991) os primeiros relatos do uso do protetor bucal
aconteceram no boxe em 1920. Daquele tempo até os dias atuais os protetores evoluiram em
eficácia e se tomaram obrigatórios em alguns esportes. Em 1962 o Comitê de Regras da
Aliança Nacional de Futebol Americano tomou obrigatório seu uso no esporte.
Conforme Scott; Burke; Watts (1994) os primeiros relatos do uso de protetores bucais
datam do inicio do século passado, entretanto foi entre os anos de 1950 a 1965, nos Estados
Unidos, que ocorreu seu maior desenvolvimento. Em 1962 o Comitê da Aliança Nacional de
regulamentos de Futebol Americano estabeleceu que cada jogador de veria usar um protetor
bucal, com isso houve significativa redução do número de injúrias bucais relatadas.

Baseado na NBR 10520: 2002 da ABNT.
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Yamada et al. (1998) afirmaram que

o

uso de protetores bucais reduz

consideravelmente o número e a severidade de injúrias bucais; baseado nisto a Aliança
Nacional de Regras de Futebol Americano (EUA) em 1962, estabeleceu que todo jogador de
futebol americano, colegial e universitário, deveria utilizar algum tipo de protetor bucal.
Entretanto, na maioria dos esportes de contato, o uso de protetores não é obrigatório, e
geralmente os atletas s6 os usam quando os treinadores os obrigam.

2.2 CONCEITO

Canto et. al. (1999) conceituaram os protetores bucais como dispositivos de borracha
ou vinil, que tem por finalidade proteger os dentes durante a prática de esportes.
Duarte (2002) conceituou os protetores bucais como dispositivos intrabucais que
protegem lábios e dentes de laceraçOes e fraturas.

2.3 INCIDÊNCIA E TRAUMAS MAIS FREQÜENTES

McNutt et al. (1989) realizaram um estudo no qual entrevistaram 2470 atletas, no
período de 3 anos. Neste período ocorreram 222 injúrias bucais indicando que 9% dos atletas
sofreram algum tipo de traumatismo, destes atletas 75% não usavam protetores. Os autores
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revelaram ainda que ocorreram 64 concussões, sendo que em 56% dos casos os atletas não

estavam usando protetores.
Johnsen e Winters (1991) declararam que a importância do uso do protetor fica
evidente quando analisamos as estatísticas fornecidas pela ADA, que afirmaram que
aproximadamente 200.000 jogadores por ano teriam evitado algum tipo de trauma intrabucal
apenas com o uso do protetor bucal. Entretanto ainda existe muita resistência no seu uso, por
parte dos atletas que praticam esportes onde ele não 6 obrigatório.
Miller e Truhe (1991) afirmaram que atletas que praticam esporte de contato por
temporada tam 10% de chance de sofrer injúria na boca, e 45% de chance de sofrer tal injúria
durante sua carreira esportiva. Pacientes com má-oclusão classe II divisão I são mais
susceptíveis a traumas diretos, enquanto pacientes com dentição normal são mais susceptíveis
a traumas indiretos.

Os traumatismos maxilo-faciais atingem principalmente crianças e adolescentes,
devido a algumas características peculiares desta fase da vida, tais como: brincadeiras em
pátios das escolas, queda de bicicleta, skate ou patins e prática de esportes de contato. Antes
disso há ainda as quedas nos primeiros anos de vida, quando começam a andar. Pacientes com
deficiência mental e que apresentam paralisias ou disritmias cerebrais também são mais
suscetíveis aos traumatismos.
Dentre os fatores que favorecem os traumatismos podemos citar: má-oclusão com
sobressaliência maxilar, protrusão de incisivos superiores e falta de proteção labial.

Os traumas mais freqüentes durante a prática de esportes de contato; laceração de
tecidos moles, fratura, avulsão e luxação dos dentes, foram reduzidos significantemente após

11

a obrigatoriedade do uso dos protetores bucais em alguns esportes nos Estados Unidos
(PAVARINI; GARIB, 1993).
Segundo Gutmann e Gutmann (1997) o traumatismo dentário pode ter varias causas,
basicamente elas estão divididas em intencionais e não intencionais. A violência doméstica,
também chamada de síndrome da criança espancada é uma delas e atinge vitimas de todas as
idades, raças, religiões e classes sociais, sendo que, crianças pequenas e meninos são as
vitimas preferenciais. Atividades esportivas são responsáveis por até 39% de todas as injúrias
dentárias. Estudos indicam que neste caso há predileção pelo sexo masculino e por atletas na
faixa etária de 8 a 15 anos. Dentre fatores causais citaram ainda: quedas e colisões, que são
bastante comuns em crianças em idade escolar, e ocorrem principalmente no patio da escola
durante brincadeiras, acidentes de automóvel, motocicleta, bicicleta e assaltos ou brigas.
Os autores apontaram fatores predisponentes para o traumatismo dentário, que são:
má-oclusão de classe II, overjet acentuado excedendo 4mm, lábio superior curto, lábios
incompetentes e respiração bucal.
Os traumatismos são classificados de acordo com seu grau de severidade:
representados numa ordem crescente de severidade, como: a concussão, subluxaçã'o, luxação
extrusiva, luxação lateral, luxação intrusiva e por fim a avulsão.
Yamada et al. (1998) entrevistaram 2670 atletas, destes 43% relataram ter sofrido
algum tipo de injúria. Entre os tipos de injúria sofridos, as lacerações de tecidos moles foram
as mais freqüentes, seguidas de fraturas dentais e dentes perdidos.
Dias; Maia; Coto (2002) afirmaram que o uso correto dos protetores bucais diminui
em 90% o risco de injúria na região anterior da maxila, além de prevenir laceração de lingua,
lábio e face e diminuir danos a dentes posteriores e trauma de mandíbula.
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2.4 MECANISMO DE AÇÃO

Os protetores bucais agem separando os tecidos moles e dentes, prevenindo laceração

e contusão dos lábios e bochechas durante o impacto e evitando também o contato traumático
entre as arcadas dentárias. Os protetores amortecem e distribuem o impacto durante o golpe
frontal, o que poderia causar fratura, deslocamento, ou ambos, dos dentes anteriores, por
último os protetores podem ajudar a prevenir concussões, evitando que os ciindilos sejam
deslocados para cima e para trás contra a parede da fossa glenóide (MCNUTT et al., 1989).
Lee-Knight et al. (1991) relataram que os protetores personalizados provem um grau
de proteção nas seguintes áreas da boca:
a) dentes anteriores em impactos frontais;
b) pontas de cúspides, superficies oclusais e incisais em casos de impacto abaixo da

mandíbula, quando esta é projetada contra a maxila;
c) tecidos moles;

d) cabeça do côndilo, disco e cápsula da ATM no caso de impactos na mandíbula;
e) corpo da mandíbula, evitando fraturas;
f) crânio, reduzindo forças que produzem concussão, dirigidas pela mandíbula.
0 protetor personalizado reduz a transmissão direta da força de impacto da mandíbula
ao crânio, ao promover uma pequena separação e mudança na posição da cabeça do ctindilo
em relação a fossa glen6ide, esta redução de força chega a 50%. Protetores unimaxilares são
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efetivos na redução de injurias de impactos frontais e vindos de baixo, entretanto mandíbula e
ATM permanecem desprotegidos de impactos frontais e oblíquos, o que pode ser corrigido
com o uso de protetores bimaxilares.
Conforme Miller e Truhe (1991) estes dispositivos agem protegendo dentes, estruturas
de suporte e tecidos moles, através da distribuição da força de impacto, ao mesmo tempo em
que evitam o contato direto entre as duas arcadas. Os protetores atuam ainda como
amortecedores, distribuindo a força de impacto, prevenindo assim o deslocamento dos
ciindilos contra a base do crânio, evitando a concussão e injurias ao pescoço e sistema
nervoso central.
Segundo Pavarini e Garib (1993) as finalidades dos protetores bucais são:
a) manter os tecidos moles afastados dos dentes;
b) amortecer e distribuir as forças dos golpes;
c) evitar contato violento entre dentes antagonistas;
d) prevenir a concussão.
Deyoung; Robinson; Godwin (1994) afirmaram em seu trabalho que existem 3 tipos
de protetores, o de estoque, o auto-adaptado e o personalizado. Estes protetores reduzem
injurias a lábios e dentes, bem como reduz a possibilidade de ocorrer fraturas sérias, tais
como, concussão e fraturas maxilares.
Segundo Westerman; Stringfellow; Eccleston (1995) os protetores bucais têm a função
de absorver e distribuir as forças do impacto e evitar a dilaceração de tecidos moles.
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Os protetores bucais podem reduzir ou até mesmo eliminar traumatismos em dentes e
tecidos moles da boca agindo como uma almofada, amortecendo e distribuindo as forças de
impacto durante o golpe (CANTO et al., 1999).
Duarte (2002) relatou que estes dispositivos diminuem ainda a possibilidade de

concussAo, hemorragia cerebral e fraturas na base do crânio.

0 protetor age como um amortecedor e redistribui as forças de um impacto direto
sobre a face, ao mesmo tempo evita dilacerações dos tecidos moles. Seu uso está indicado
para todos tipos de esporte de contato, tais como: handebol, futebol, pugilismo, basquete,
skate, entre outros. Atletas de todas as idades podem usar o protetor bucal, tomando-se o
cuidado em crianças pequenas de trocar o protetor periodicamente, para acompanhar o
crescimento dos maxilares

2.5 REQUISITOS BÁSICOS

0 protetor ideal deve promover o maior grau de proteção possível, sem interferir na
fala e respiração. Ele deve ser retentivo e permanecer no local pré-estabelecido (JOHNSEN;
WINTERS, 1991).
Segundo Miller e Truhe (1991) os protetores devem ser resistentes, confortáveis e

resilientes. Dentre os tipos de protetores, o personalizado é o que melhor preenche estes
requisitos, além de permitir que pacientes com aparelho ortodlintico também os usem.
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Scott; Burke; Watts (1994) relataram que o protetor deve ser bem adaptado as
estruturas bucais, possuir bordns lisas, permanecer no local com conforto e segurança, ser
fisiologicamente compatível com o usuário e ser facilmente higienizado. Quanto As dimensões
os protetores devem ter: 3mm de espessura na vestibular, 2mm na oclusal, 1 mm na palatal, a
borda vestibular deve se estender 2mm e a palatal 10mm acima da borda gengival, além disso
os protetores devem envolver os dentes superiores até a distal do segundo molar.
Os protetores devem ter as seguintes características: devem se adaptar a boca e

permanecer no lugar confortavelmente, fornecer proteção adequada e permitir respiração
bucal e fala (PARK et al., 1994).
Westerman; Stringfellow; Eccleston (1995) citaram que os protetores devem ter
algumas características, tais como: permitir respiração e fala, ser retido com segurança e
conforto e ter gosto agradável.
Padilha; Dorney; Balikov (1996) afirmaram que o protetor deve oferecer ao atleta
proteção, conforto, ser resiliente, inodoro, insípido, causar interferência minima na respiração

e na fala e principalmente ter retenção, adaptação e espessura suficiente em áreas criticas. As
dimensões de um protetor bucal devem ser: 3mm de espessura por vestibular, 2mm por palatal
e 3mm na oclusal.
Conforme Westerman; Stringfellow; Eccleston (1997) os materiais utilizados na
confecção dos protetores devem ter baixa absorção de água, alta resistência à rasgadura, boa
elasticidade e comportamento compressivo, sendo que o copo limero de EVA atende a maioria
destes requisitos.
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De acordo com Canto et al. (1999) os protetores bucais devem ser confeccionados em
material resistente, cobrir os dentes, preferencialmente do arco superior até o segundo molar,
não interferir na fala e respiração, não exalar odor e não deixar gosto.
A Academia de Odontologia Desportiva (ASD) aprovou em 1998 uma declaração em
que afirma que a expressão "protetor bucal" deve ser substituida pela terminologia "protetor
bucal adaptado apropriadamente". Nesta declaração a ASD ainda coloca as seguintes
propriedades, as quais este protetor deve conter:
a) adequada espessura em todas as Areas para proporcionar redução das forças de
impacto;
b) adaptação retentiva e que não se desloque sob impacto;
c) considerações sobre a fala devem se igualar as demandas do atleta;
d) o material do protetor deve ter a aprovação da U. S. Food and Drug
Administration;
e) a duração de seu uso deve ser igual a de uma temporada de jogo (RANALLI,
2000).
Segundo Dias; Maia; Coto (2002) os protetores bucais, independentemente do tipo,
devem conter algumas características básicas, tais como: encapsular os dentes da maxila até o
segundo molar; deve ter de 3 a 4mm de espessura na vestibular; 2mm na palatina e 3mm na
oclusal. Deve terminar a 3mm da gengiva marginal vestibular e 1 Omm da gengiva marginal
palatina.
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2.6 TIPOS

Lee-Knight et al. (1991) declararam que os protetores bimaxilares são obtidos com a
junção dos protetores superior e inferior. Eles são unidos aquecendo-se as superticies
oclusais. 0 protetor bimaxilar permite respiração quando a mandíbula é mantida em posição,

isto é possível através da determinação da posição maxima de respiração bucal, que nos
informa a distancia interincisal da linha média. Esta distancia é transferida para articular os
modelos do atleta em um articulador totalmente ajustável, fazendo com que a porção anterior
do protetor possua abertura suficiente para a respiração, enquanto os dentes posteriores
permanecem ocluidos.
RanaIli e Guevara (1992) concluíram que entre os 3 tipos de protetores bucais
existentes no mercado (de estoque, feito na boca, e personalizado) o personalizado
considerado o de melhor eficiência para o conforto do atleta e prevenção de traumatismos.
Os protetores feitos sob medida são os que apresentam maior conforto e proporcionam
maior segurança aos usuários, sendo considerados os mais indicados para o uso. Quanto ao
material de fabricação, o mais utilizado atualmente é o plástico vinilico (PAVARINI; GARIB,
1993).

Os tipos de protetores apontados por Scott; Burke; Watts (1994) são: de estoque,
conformados na boca e os personalizados.
0 de estoque é freqüentemente incômodo e não proporciona um grau efetivo de

proteção. Protetores bucais conformados na boca podem ser do tipo
reembasamento,

cobertura

que consiste numa cobertura externa de cloreto de polivinil com
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reembasamento com um material macio, como o gel de acrílico ou borracha de silicone e o
termoplastificado. Ambos os tipos sofrem deformações com o uso continuo e perdem em
conforto e adaptação para o personalizado. Protetores bucais personalizados são os mais
efetivos e devem, sempre que possível ser os protetores de escolha.

Os protetores são feitos geralmente de polivinilacetato, sendo adaptado a um modelo
por ar comprimido ou vácuo. Protetores bimaxilares foram inventados em 1980, eles são
feitos unindo-se dois protetores personalizados. Neste tipo de protetor é necessário determinar
previamente a posição dos dentes na respiração bucal e transferir a abertura oclusal anterior
para o protetor. Os atletas devem ser avaliados previamente, desta forma problemas como ma

oclusão ou o uso de aparelhos ortodõriticos podem ser contornados.
Os tipos de protetores encontrados são: de estoque, ferve e morde e o personalizado
que pode ser feito a vácuo ou laminado. Os dois primeiros tipos de protetores são
desaconselhados, visto que são desconfortáveis, volumosos e não oferecem proteção
adequada, proporcionando ao atleta uma falsa sensação de proteção (PADILHA; DORNEY;

BALIKOV, 1996).
De acordo com CANTO et al., (1999) os principais tipos de protetores bucais são:

a) protetores de estoque ou universais: são encontrados prontos em tamanhos pré-

defmidos, são desconfortáveis. Sua principal vantagem é o baixo custo;
b) protetores pré-fabricados: o protetor é aquecido em agua quente e adaptado
diretamente na boca sob pressão. São mais confortáveis do que os de estoque;

c) protetores feitos sob encomenda: são confeccionados pelo dentista ou protético a
partir de um modelo de gesso. Sao os mais confortáveis e de maior eficiência;
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apresentam o maior custo de produção e necessitam de duas idas ao dentista, por
isso é o menos utilizado pelos atletas.
Mekayarajjananonth; Winkler; Wongthai (1999) afirmaram que os protetores bucais
previnem ou reduzem a severidade da injúria contra tecidos moles, dentes e ossos da face.
Estes podem ser encontrados em 3 tipos: de estoque ou pré-fabricados, oferecem baixo nível
de proteção e conforto; feitos na boca e os personalizados; os protetores feitos na boca podem
ser do tipo, cobertura-reembasamento, que é feito com uma cobertura externa de cloreto de
polivinil, preenchida com material de reembasamento macio, e o tipo termoplástico.
Segundo a Associação Americana para Testes e Materiais (ASTM) os protetores são
classificados em 3 tipos: de estoque, adaptados na boca e personalizados. Protetores bucais de
estoque estão disponíveis em tamanho único e não se adaptam adequadamente a dentição do
atleta, não promovem proteção efetiva e são desconfortáveis. Sua única vantagem é o seu
baixo custo.
Protetores bucais adaptados na boca podem ser do tipo cobertura reembasamento ou
ferve e morde. 0 tipo cobertura reembasamento

é obtido colocando etil-metacrilato

recentemente misturado sobre uma cobertura dura, e então é inserido na boca do paciente,
onde se aguarda que tome presa. Este tipo de protetor está em desuso, pois o reembasamento
deve ser refeito periodicamente. 0 protetor ferve e morde é colocado na água quente e
adaptado na boca do atleta. Embora se consiga uma adaptação superior a dos protetores de
estoque, os protetores adaptados na boca podem apresentar falhas na espessura oclusal e na
periferia dos dentes.
Protetores personalizados são obtidos a partir de um modelo de gesso. São os que
oferecem maior proteção e conforto ao atleta. Para sua obtenção duas técnicas têm sido
utilizadas, técnica a vácuo e técnica da pressão quente laminada. A diferença entre elas está
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na pressão exercida sobre o modelo, enquanto a máquina a vácuo usa latm, a máquina
pressão quente laminada usa 1 Oatm e possibilita que múltiplas camadas de plástico EVA
sejam fusionadas, proporcionando maior estabilidade dimensional ao protetor (RANALLI,
2000).
Segundo Andreasen et al. (2000) os tipos de protetores bucais são: protetores prontos,
protetores feitos na boca e protetores feitos sob medida.
De acordo com Guevara; Hondrurn; Heichel (2001), existem atualmente 3 tipos de
protetores bucais: o de estoque, adaptado na boca e o personalizado. 0 objetivo deste trabalho
foi comparar a eficácia de 3 marcas comerciais de protetor do tipo ferve e morde com o
personalizado.
0 protetor personalizado foi obtido de forma padrão a partir de um modelo de gesso e
confeccionado utilizando-se placa de 3mm de EVA. As marcas testadas dos modelos
adaptados na boca foram: Shock Doctor V 1.0, Tm-Fit Jaw Zone e o EZ Gard Multisport.
Estes modelos foram selecionados por serem os mais comuns nas lojas de material esportivo.
Os protetores foram divididos em grupos, adaptados a modelos de gesso idênticos e
sobre eles foi aplicado impacto através de um pêndulo. Foram avaliados o teste de retorno,
espessura na região incisal e dureza Shore A.
0 protetor personalizado não obteve o resultado esperado e se mostrou inferior, quanto
ao grau de proteção oferecido, em relação aos protetores ferve e morde, isto aconteceu,
provavelmente, devido 5. pequena espessura oclusal apresentada pelo protetor personalizado
na regido incisal, onde foi dirigido o impacto. A espessura original da placa de EVA foi de
3mm, entretanto após a confecção do protetor a espessura ficou e 2mm. Apesar do protetor
personalizado não ter apresentado o resultado esperado nos testes, eles são superiores no
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conforto e aceitação dos atletas. Quanto As marcas testadas, não houve diferença significativa
entre os protetores.
Para Dias; Maia; Coto (2002) os tipos de protetores bucais encontrados são: aquece e

morde, que como o próprio nome diz, é aquecido em Agua e moldado na boca; o préfabricado, que já vem pronto e os feitos sob medida, fabricados pelo cirurgião-dentista.

Duarte (2002) mencionou que existem 3 tipos de protetores bucais. 0 pré-fabricado,
encontrado em lojas de materiais esportivos, é de baixo custo, porém de eficácia duvidosa e
desconfortável. 0 "aquece e morde" é superior em proteção em relação ao pré-fabricado. 0
feito sob medida é o que oferece maior proteção, ele é confeccionado a partir de um molde da
arcada superior.

2.7 CONFECÇÃO

Ranalli; Guevara (1992) propuseram um novo tipo de material para a confecção deste

protetor, o diacrilato de uretano fotopolimerizivel (LD Caulk Co), produto utilizado para

reembasamento de dentaduras. Depois de obtido o modelo de gesso, o limite externo do
protetor é marcado sobre o modelo, então é aplicada uma fina camada de material separador
de moldagem e em seguida uma camada de 3 a 4mm de diacrilato, sendo este

fotopolimerizado, uniformemente, de 4 a 5min. 0 protetor, após acabamento e polimento,
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deve permanecer em contato com o ar por um período de 6 a 8h, para que o odor residual do
diacrilato seja removido.
0 cloreto de polivinil e o polivinilacetato polietileno são os materiais mais usados para
a confecção de protetores bucais.
0 protetor bucal pode ficar com algumas áreas afinadas devido a características
anatómicas dos modelos de gesso, neste caso a termoplastificação de outra lâmina é
desaconselhada, pois é dificil a união da primeira com a segunda.
Para solucionar este contratempo os autores recomendaram um procedimento laminar,
onde 2 lâminas sobrepostas são colocadas em um forno com temperatura entre 65°C e 70°C
por 30min. Estas lâminas se tornarão pegajosas e com leve pressão manual irão se fundir. Elas
podem ser usadas imediatamente ou armazenadas para uso posterior (MIL WARD; JAGGER,
1992).
Warenuk e Willinson (1993) descreveram em seu trabalho a técnica para confecção de
protetores bucais personalizados no consultório.
Depois de obtido o modelo de trabalho, desgasta-se este, até que reste 20mm da incisal
até a base. 0 modelo então é colocado em água corrente, que age como separador. Enquanto
isto o aquecimento da máquina termoplastificadora é ligado. Depois de 3min o modelo é
retirado da água, remove-se o excesso de Agua com jato de ar, e então colocado na máquina
onde uma lâmina de 3mm de material protetor, já termoplastificada é moldada sobre o
modelo. Após o resfriamento, remover o protetor e proceder com desgaste e acabamento com
tesouras grandes e brocas carbide em peça de mão e roda de pano em baixa rotação,
respectivamente.
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Se o paciente requer uma tira, para prender ao capacete, basta aplicar spray isolante na
tira de ligação e modelar sobre uma peça de papel alumínio na plataforma da unidade
termoplastificadora.

Em casos de pacientes que usam aparelho fixo basta promover alívio no local do
aparelho e espaços interprwdmais com gel compósito Triad VLC. Para permitir a
movimentação dentária, termoplastificar lmm de espagador Copyplast não adesivo sobre o
modelo, depois disto proceder normalmente como anteriormente descrito.
Quanto ao tipo de material usado para sua confecção, os protetores podem ser de
copolimero de etileno-vinil acetato (EVA), cloreto de polivinil, borracha natural, resina
acrilica macia e poliuretano.

Protetores bucais feitos na boca perdem a maioria de sua espessura na superficie
oclusal, chegando a até 99% de perda, já os personalizados perderam mais de 25% de sua

espessura original. Isto é um fato extremamente preocupante, uma vez que a eficácia em
absorver impactos está diretamente relacionada com a espessura do protetor. Este trabalho
investigou a eficácia de aplicar um material de reforço sobre a superficie oclusal.
0 material de reforço deve se aderir quimicamente ao material da matriz deve ter uma
alta temperatura de amolecimento e ser mais duro do que o material da matriz, para resistir a

deformação durante a modelagem.
Após vários testes, chegaram a conclusão que: um protetor com 4mm de espessura é o

mais eficaz para a absorção de impacto. Os resultados poderiam ser melhorados se o protetor
fosse fabricado fazendo sanduíche de folhas com material mais duro , o que diminuiria a
redução de espessura que o protetor sofre com o uso prolongado. 0 material utilizado para

teste foi o EVA, variando em dureza e espessura (PARK et al., 1994).
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Westerman; Stringfellow; Eccleston (1995) demonstraram que a força transmitida
através do material do protetor bucal foi inversamente proporcional a sua espessura, sendo
assim o protetor que possuia 5 mm de plástico EVA foi o que apresentou melhores resultados
na absorção do impacto. Entretanto, o aumento exagerado da espessura proporciona
dificuldades na fala e desconforto ao usuário. Os autores ressaltaram ainda, para a forma
como é fabricado o protetor bucal personalizado, para que não se formem áreas finas,
principalmente sobre as cúspides, não prejudicando assim a eficiência do protetor.
Segundo Croll e Castaldi (1996) os protetores bucais personalizados em pacientes com
aparelho ortodlintico, devem ser substituidos com freqüência, para permitir a movimentação
dentária. Alguns ortodontistas recomendam a seus pacientes que eles usem protetores bucais
de estoque ou do tipo aquece-e-morde,

limn

vez que estes protetores, por serem na maioria das

vezes mal adaptados, permitem um tempo maior de uso do que o personalizado. Este trabalho
descreveu uma técnica de confecção de protetores personalizados para pacientes com aparelho
ortodóntico que permite um tempo maior de uso, variando de 6 a 8 meses, antes da
necessidade da troca.
Depois de obtido o modelo de gesso, este deve ser desgastado de modo que a base seja
afinada e os lados convertam para a parte de baixo do modelo. Após, todas as áreas com
futura movimentação, erupção dentária, ou ambos, devem ser preenchidas com um composto
selador de janelas Mortite cinza. Sobre o Mortite deve-se aplicar algum isolante, como o
spray de silicone, para que o vinil aquecido não se misture com o Mortite, o que tornaria sua
separação bastante dificil. Depois disso segue-se com os procedimentos normais de fabricação

e acabamento do protetor.
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Segundo os autores, pacientes ortodõnticos têm relatado que o uso de protetores
obtidos a partir desta técnica, possibilita maior conforto do que os protetores de estoque ou
feitos na boca.
O Mortite pode ser substituído por gesso odontológico ou cimento amido, para o
preenchimento do modelo, entretanto esta modificação ocasiona maior tempo de laboratório.
Padilha; Domey; Balikov (1996) relataram que para uma proteção eficiente os atletas
deveriam ser submetidos a exames odontológicos pré-temporada, onde a necessidade de cada
um deveria ser investigada, desta forma informações como história médica e de traumatismos,
relação maxilo-mandibular, tipo de esporte praticado, presença de caries e dentes em erupção,

entre outros, forneceriam dados importantes ao dentista, para que ele possa indicar qual o
melhor tipo de protetor para cada situação.
0 material mais utilizado para a confecção de protetores bucais personalizados, que é

o EVA, sofre perda de dimensão no processo de fabricação a vácuo, desta forma se uma
lamina de 3mm de espessura é utilizada, devemos considerar uma perda de aproximadamente
25% na espessura oclusal. Para corrigir este problema os autores sugeriram a confecção de
protetores através da laminação, onde o material é colocado em camadas, que são unidas
através da temperatura elevada em ambiente pressurizado. Este processo exige máquinas
especiais, porém o resultado final é um protetor com espessura uniforme e conhecida, o que
vai proporcionar um grau de proteção maxima ao atleta.
Para Yamada; Sawaki; Ueda (1997) um grande problema para atletas que devem usar
protetores bucais é o uso de aparelho ortodiintico. Neste trabalho, os autores, sugeriram uma

técnica para confecção do protetor bucal em pacientes que usam aparelho ortodemtico.

26

O aparelho ortod6ntico é coberto com uma borracha de silicone, para protegê-lo e dar
espaço entre o aparelho e o protetor. Após é feita a moldagem com alginato e obtido o modelo
de trabalho, então um material dobrável ao calor feito de Poliolefin é aquecido e pressionado
sobre o modelo de trabalho. Após o resfriamento, o protetor é recortado com faca aquecida ou
broca carbide e então é dado acabamento.
0 espaço livre ao redor do aparelho é preenchido com um condicionador de tecidos
que é usado como material de reembasamento provisório quando dentaduras não são
toleradas. Após este condicionador é recoberto com Fluoropolimero em 8% de etilacetato,
para melhorar sua qualidade, tornado-o mais liso e resistente à abrasão e a umidade.
O material de reembasamento é macio e facilita a adaptação e estabilidade do protetor.

0 protetor deve ser ajustado a cada 2 ou 3 semanas para permitir a movimentação ortod6ntica.
0 condicionador de tecido deve ser substituído quando endurecer ou perder suas
características originais.

Protetores bucais podem ser confeccionados em resina virnlica, borracha natural,
resinas acrílicas, poliuretano e copolimero de polivinilacetato-polietileno (EVA), sendo este
Ultimo material o mais utilizado. Quanto maior a espessura do plástico EVA, maior a sua
capacidade de absorção de impacto, entretanto o aumento excessivo da espessura torna o
protetor desconfortável (WESTERMAN; STRINGFELLOW; ECCLESTON, 1997).
Maroosis (1999) relatou que a eficácia dos protetores bucais personalizados depende
da qualidade do laminado e da intimidade da adaptação deste laminado com os dentes. Para
confeccionar estes protetores muitos clinicos usam modelos Amidos em máquinas a vácuo de
pressão quente que custam aproximadamente U$4000. Este trabalho apresenta uma técnica de
confecção, que usa modelo seco em uma máquina que custa aproximadamente U$600.
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0 modelo é obtido a partir de uma moldagem com alginato. Este modelo é desgastado
até que um pequeno buraco no palato apareça, se o palato for raso pode ser usada uma broca
para fazer o buraco. A periferia do modelo deve ser eliminada, para criar um padrão livre para
a sucção. Este modelo preparado deve ser posto de lado para secar a noite toda.
Um gral de borracha, com borda ligeiramente menor que o modelo deve ser preparado
com água gelada. 0 modelo é posicionado na máquina a vácuo e o laminado adaptado. Logo
após esta adaptação, o modelo é colocado na água fria, com a parte do laminado voltada para
baixo, sem umedecer o modelo.
Desgastes iniciais são dados no laminado ainda no modelo, o que vai permitir
adaptação mais precisa. Após, o modelo pode ser totalmente imerso em água para facilitar a
separação com o laminado. 0 acabamento final é dado com roda de pano.
Esta técnica, segundo o autor, possibilita uma menor extensão do protetor na periferia,
uma vez que a retenção é dada pela adaptação intima dos dentes.
De Wet; Heyns; Pretorius (1999) desenvolveram um estudo com o objetivo de obter
um design ótimo dos protetores bucais, para aumentar sua capacidade de absorção de impacto.
Foram testados 5 tipos de protetor, a saber:

— Tipo 1: uma camada de 2mm de Bioplast.

— Tipo 2: uma camada de 2rnm de Bioplast, seguida por 3mm de material Proform.

— Tipo 3: uma camada de 2mm de Bioplast, seguida por um arco pré-contornado de
aço inoxidável e uma segunda camada de 3inm de Bioplast.

28

— Tipo 4: 2mm de Bioplast, seguido por uma camada de esponja (de pré-molar a prémolar) e uma camada de 3mm de Bioplast.

— Tipo 5: 2mm de Bioplast, uma camada de esponja seguida por 3mm de Proform.
Estes protetores foram submetidos a impactos iguais em um crânio artificial.
0 estudo revelou que o tipo 1 absorveu a menor quantidade de impacto (23%),
enquanto que o tipo 5 absorveu 55% da força de impacto. Isto ocorreu devido a maior
espessura do protetor tipo 5, somada ainda a camada de esponja colocada entre as camadas de
material. Este protetor se mostrou superior ainda ao que continha urna placa de ago

inoxidável.
Mekayarajjananonth; Winkler; Wongthai (1999) descreveram uma técnica para

confecção de um protetor bucal personalizado, que é mais efetivo para proteção e conforto,
com um design que otimiza estas características.
A diferença da técnica convencional consiste em obter um modelo do protetor em
cera, perfeitamente adaptada ao modelo superior da arcada, e ajustada em articulador no
sentido oclusal. Posteriormente este modelo de cera é incluído em uma mufla, onde a cera é
substituida pelo material do protetor. 0 material utilizado para a confecção do protetor 6 o
Coe Super Soft, da GC América Inc.

29

2.8 VANTAGENS E DESVANTAGENS

De acordo com Johnsen e Winters (1991) os protetores bucais apresentam inúmeras
vantagens, tais como: proteção dos dentes e estruturas intrabucais, evitam fraturas dos
maxilares e áreas edêntulas através da absorção da energia de impacto, diminuem a
possibilidade de injúrias na cabeça e pescoço evitando concussões, hemorragia cerebral e
inconsciência. Os protetores ainda aumentam a confiança do atleta e apresentam uma relação
custo-beneficio muito boa, quando comparado o custo para a confecção de um protetor e o
custo para reparar uma injúria provocada por um trauma. Dentre as desvantagens, os atletas
apontam o desconforto, dificuldade na respiração e fala e a necessidade de manutenção e
cuidados permanentes.
A maioria dos atletas (86,1%) preferiu o protetor personalizado. Entretanto o custo
referente a este protetor, desencorajou mais da metade dos homens, enquanto a maioria das
mulheres a firmou não se importar em pagar entre $20 e $30 dólares pelo protetor, os atletas
do sexo masculino preferiam pagar de $1 a $5 dólares pelo protetor auto-adaptado. Isto
demonstra que a maioria dos atletas tem consciência de que o protetor personalizado é melhor
que o auto-adaptado, entretanto seu custo impede que mais atletas tenham acesso a eles
(DEYOUNG; ROBINSON; GODWIN, 1994).
Dentre os problemas associados ao uso do protetor Yamada et al. (1998) afirmaram
que os mais comuns foram: dificuldade na fala e respiração e desconforto.
Mekayarajjananonth; Winkler; Wongthai (1999) afirmaram que ao utilizar a sua
técnica de confecção, o protetor bucal personalizado se tornará altamente efetivo e
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confortável, oferecendo inúmeras vantagens sobre o protetor personalizado obtido de forma
convencional, tais como: macio e confortável, adaptável aos tecidos duros e moles da boca,
pode ser facilmente confeccionado com um mínimo de tempo de cadeira, de laboratório e
equipamento, não interfere com a respiração, não deteriora após o uso prolongado, não tem
gosto ruim, a temperatura bucal do atleta tende a amolecer levemente o material para
melhorar o conforto, o modelo original é reutilizável no caso de dano ou perda do protetor,
existe interferência minima com as trocas de ar e a ingestão de fluidos durante o seu uso,
permite que a mandíbula seja estabilizada numa posição que aumenta o grau de proteção
contra fraturas e injúrias da ATM, torna o usuário menos susceptível a concussão subseqüente
a um impacto e orificios para respiração entre o protetor bucal e a extensão mandibular podem
ser feitos se necessário para aumentar o conforto.

2.9 CUIDADOS COM OS PROTETORES BUCAIS

Segundo Miller e Truhe (1991) os atletas devem ser orientados quanto aos cuidados
com os seus protetores. Estes devem ser limpos com água fria e sabão, armazenados em
recipientes fechados e enxaguados antes de serem guardados e imediatamente antes de serem
reutilizados.
Quanto aos cuidados com os protetores, eles devem ser checados regularmente para
verificar a presença de distorções, perfurações ou quebra, devem ser limpos com Agua fria ou
morna e creme e escova dental (RANALLI, 2000).
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Para Dias; Maia; Coto (2002) 6 importante que o usuário tenha alguns cuidados com
seu protetor, tais como: o protetor bucal deve ser higienizado com escova e creme dental,
armazenado em recipientes apropriados e principalmente em crianças e adolescentes em fase
de crescimento sua adaptação deve ser constantemente observada. Sua durabilidade 6 em
média de 1 ano.

Conforme Duarte (2002) os protetores bucais devem ser guardados em caixas
perfuradas, ser higienizados com escova e creme dental e enxaguados em agua fria. Devem
ser substituidos sempre que apresentarem distorções ou má -adaptação aos dentes.
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3 DISCUSSÃO

Miller e Truhe (1991), Pavarini e Garib (1993) comentam que pacientes com máoclusão Classe II divisão 1 são mais susceptíveis a traumatismos nos maxilares.

Alguns autores como Mcnutt et al. (1989), Johnsen e Winters (1991) afirmam que os
acidentes mais freqüentes acontecem na prática de esportes de contato. Gutmann e Gutmann
(1997) acrescentaram as causas de traumatismos a violência doméstica, também chamada de
síndrome da criança espancada.

Os protetores bucais têm como mecanismo de ação prevenir laceração de tecidos
moles, absorver e distribuir forças de impacto, prevenir injúrias no pescoço e concussão de
acordo com McNutt (1989), Lee-Knight et al. (1991), Miller e Truhe (1991), Pavarini (1993).
Duarte (2002) ainda acrescentou prevenção de hemorragia cerebral e fraturas na base do
crânio.

Os protetores bucais promovem um maior grau de proteção a traumatismos, não
interferem na respiração e na fala, devem permanecer no local com conforto e segurança, ter
bordas lisas, gosto agradável, boa elasticidade, inodoro, cobrir bem os dentes de acordo com
Johnsen e Winters (1991), Miller e Truhe (1991), Park et al. (1994), Westerman; Stringfellow;
Eccleston (1995) e Canto et al. (1999).
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Em relação as dimensões há divergências entre os autores. Padilha; Domey; Balikov
(1996) preconizam que os protetores bucais devem ter 3mm de espessura por vestibular, 2nun
por palatal e 3mm na oclusa!, entretanto, Scott; Burke; Watts (1994) relataram que os
protetores bucais devem ter 3mm de espessura na vestibular, 2mm na oclusal, lmm na palatal,

e por fim, Dias; Maia; Coto (2002), independente do tipo de protetor bucal, afirmaram que
devem encapsular os dentes da maxila até o 2° molar com dimensões de 3 a 4mm por
vestibular, 2mm na palatal e 3mm na oclusal.
Apesar de haver uma certa divergência na nomenclatura Ranalli; Guevara (1992),
Scott; Burke; Watts (1994), Canto et al. (1999), Mekayarajjananonth; Winkler; Wongthai

(1999), Andreasen et al. (2000) dividem os tipos de protetores bucais em 3: de estoque,
conformados na boca e personalizados. Por outro lado Lee-Knight et al. (1991) apresentam
um outro tipo denominado bimmdlar, que é obtido através da junção dos protetores superior e
inferior.

Com relação à confecção dos protetores bucais personalizados o material mais
utilizado é o EVA segundo Westerman; Stringfellow; Eccleston (1995), Padilha; Domey;
Balikov (1996). Entretanto, Ranalli e Guevara (1992) propuseram um novo tipo de material, o
diacrilato de uretano fotopolimerizavel; Milward e Jagger (1992) propuseram o cloreto de
polivinil e o polivinilacetato polietileno e Park et al. (1994) recomendam ainda borracha
natural, resina acrilica macia e poliuretano.
Segundo Johnsen e Winters (1991) os protetores bucais apresentam as seguintes
vantagens: protegem os dentes, evitam fraturas e distribuem a força dos impactos. Entre as
desvantagens podemos citar desconforto, necessidade de manutenção, dificuldades na

respiração e fala de acordo com Johnsen e Winters (1991) e Yamada et al. (1998). Deyoung;
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Robinson; Godwin (1994), entretanto, apresentam uma desvantagem dos protetores bucais
personalizados que é o custo que impede que muitos atletas tenham acesso a ele.

Os autores concordam que devemos ter certos cuidados com os protetores bucais,
como ser limpos com água fria ou morna, ser armazenados em recipientes adequados, ser
observados quanto a distorções, adaptação conforme Miller e Truhe (1991), Ranalli (2000) e
Duarte (2002).
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4 CONCLUSÃO

Com base na revisão da literatura concluiu-se que:
1) É necessário maior conhecimento a respeito da importância do uso dos protetores
bucais por parte dos dentistas, pais, atletas e treinadores esportivos.
2) É recomendável que se faça uma campanha de incentivo do uso dos protetores
bucais em escolas, academias e clubes ressaltando a importância da utilização
destes protetores na prevenção de traumatismos dentários tão comuns entre
crianças, adolescentes e praticantes de esportes.
3)

Os protetores bucais personalizados são os que apresentam maiores vantagens em
relação aos de estoque e feitos na boca, sendo que qualquer tipo de protetor bucal é
melhor do que nenhum.
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