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Prevalência de distúrbios osteomusculares relacionado ao trabalho em 

cirurgiões-dentistas atuantes na rede do Sistema Único de Saúde do município 

de Caçapava-SP. 

 

Resumo 

 

Com as crescentes queixas de distúrbios musculoesqueléticos relacionados ás Lesões 

por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares Relacionado ao Trabalho (LER/DORT) 

em cirurgiões dentistas há necessidade de um estudo de prevalência dessas disfunções. O 

presente estudo tem como objetivo principal identificar a região anatômica mais acometida 

por desordens musculoesqueléticas nos odontologistas no município de Caçapava-SP. Os 

dados serão coletados através da aplicação de um questionário semi-estruturado e o do 

diagrama de Corlett  em 20 cirurgiões dentistas da rede publica de saúde.      
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Introdução 

 

Com o crescimento do número de cirurgiões-dentistas nos últimos anos, e pela 

escassez de estudos abrangentes de prevalência de queixas musculoesqueléticas na região do 

Vale do Paraíba, a odontologia tem sido uma das profissões com o maior risco de lesões e na 

maioria das vezes, sem o cuidado adequado à ergonomia relacionado ao trabalho. A jornada 

de trabalho excessiva e a postura frequentemente inadequada no ambiente de trabalho estão 

entre as causas.  

Segundo Santos e Barreto (2001), a profissão de cirurgião-dentista é considerada 

cansativa em relação a sua postura. Um ambiente com condições de trabalho anti-

ergonômicas associado a problemas físicos e emocionais tendem a  afetar a saúde do 

profissional. Suas atividades são consideradas intensas e são realizadas por longos períodos, 

exigindo uma postura estática e realização de movimentos repetitivos. Muitas vezes não há 

intervalo entre os pacientes, o que torna o trabalho exaustivo, causando problemas a saúde. 

Rasch & Burke (1987), afirmam que os odontologistas durante o desempenho da 

atividade profissional adotam posturas estáticas e rotinas repetitivas, que podem gerar 

problemas de ordem física, principalmente desconforto em diferentes regiões do corpo.  



As Lesões por esforços repetitivos (LER) ou Distúrbios Osteomusculares 

Relacionados ao Trabalho (DORT), são lesões resultantes de atividades ocupacionais 

atingindo principalmente os membros superiores. Dentre as consequências estão às condições 

posturais exercidas durante o exercício da atividade profissional e o ritmo de atendimento 

(LANGOSKI, 2001). 

Os Distúrbios Osteomusculares relacionados ao trabalho vêm sendo uma das 

principais causas de afastamentos dentre os trabalhadores devido às dores, causando um 

baixo rendimento na sua jornada de trabalho.  

 BIANCHI (2006) afirma que, uma das profissões de maior risco quanto ao 

aparecimento das LER/DORT é a do dentista, em consequência das extensas jornadas de 

trabalho, sob vários tipos de pressão e muitas vezes sem as devidas precauções relacionadas à 

ergonomia de seu ambiente de trabalho e à sua postura física durante os atendimentos. 

Portanto, o cirurgião-dentista está rodeado de riscos à saúde, ocasionando problemas 

resultando na maioria das vezes o afastamento do seu local de trabalho, devido ao baixo 

rendimento e qualidade do seu serviço.  

 

Objetivos 

 

 Investigar a incidência de distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho e 

identificar a região anatômica mais acometida em cirurgiões-dentistas da rede municipal de 

saúde de Caçapava-SP, decorrentes da prática de atividade clínica e cirúrgica durante sua 

atuação profissional. 

 

Metodologia  

 

A pesquisa será realizada com 20 cirurgiões-dentistas atuantes na rede municipal de 

saúde de Caçapava. Não haverá distinção de sexo e idade, porém só participarão do trabalho 

os profissionais que possuem mais de um ano de trabalho na prefeitura.  Foi realizada uma 

entrevista com o coordenador da saúde bucal, sobre o ambiente de trabalho dos cirurgiões-

dentistas, sua jornada e se houve afastamento decorrente de dor. Todos os cirurgiões, 

preencherão um termo de consentimento livre e esclarecido explicando a finalidade do 

projeto, os riscos e benefícios. 

 

 



 

Desenvolvimento 

 

 Após a entrevista com o coordenador do departamento de Saúde Bucal do 

município de Caçapava-SP, foram apresentados os objetivos da pesquisa, a orientação sobre 

o desenvolvimento do projeto e a solicitação da autorização por escrito (anexo junto ao 

projeto).  

 Aos cirurgiões dentista foram esclarecidos sobre o objetivo do projeto e 

receberam o termo de consentimento livre e esclarecido e o questionário semi-estruturado 

com um diagrama de Corlett (Corlett e Manenica,1980). Foi estabelecido um  prazo de 

entrega de 30 dias.   

Os dados serão apresentados por estatística descritiva, com utilização de tabelas de 

frequência e gráficos. 

 

Resultados Preliminares 

 

Através do trabalho, espera-se encontrar através dos dados obtidos, as regiões 

anatômicas mais acometidas nos cirurgiões-dentistas. Através das informações coletadas será 

possível orientar os responsáveis a minimizar a incidência dos problemas encontrados. 
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