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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia e exequibilidade na aplicação de 

um protocolo de treinamento teórico-prático de ergonomia específico para os 

Cirurgiões-Dentistas (CD) na profilaxia de LER/DORT, devido à alta prevalência de 

dor musculoesquelética na prática clínica odontológica. Para tanto, foi tomada uma 

amostra de 91 Cirurgiões-Dentistas formada por duas Instituições de Ensino de 

Odontologia situadas no Estado do Rio de Janeiro, a saber, a Universidade Federal 

Fluminense, Campus do Valonguinho e a Universo, Campus Niterói entre os meses 

de Abril e Outubro de 2015. Testes de hipóteses de inferência estatística foram 

realizados sobre as diferenças entre médias para amostras independentes, bem como 

testes de diferenças entre médias para amostras relacionadas. Os dados foram 

obtidos através da utilização de um questionário de percepção de regiões corporais 

dolorosas (Diagrama de Corlett), antes e após sessenta dias, para avaliação de sua 

eficácia. Os resultados estatísticos foram significativos na correlação entre a redução 

de dor musculoesquelética entre Cirurgiões-Dentistas com relação a dois fatores 

avaliados; a presença de auxiliar odontológico e o conhecimento adquirido sobre 

pausa e micro-pausas na prática clínica odontológica. A aplicação do protocolo 

mostrou-se eficaz na redução de dor musculoesquelética após sessenta dias. 

 

 
Palavras-Chave: Transtornos Traumáticos Cumulativos, ler/dort, Odontólogo, 
Cirurgião-Dentista, Protocolo, Ergonomia. 
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ABSTRACT 
 

 

The objective of this study was to evaluate the efficacy and feasibility of applying a 

theoretical and practical training protocol specific ergonomics for Dentists (CD) in the 

prevention of MSD due to the high prevalence of musculoskeletal pain in the dental 

practice. To that end, we take a sample of 91 Dentists formed by two dental education 

institutions located in the state of Rio de Janeiro, namely, the Federal Fluminense 

University, Campus Valonguinho and the Universe, Campus Niterói between the 

months of April and October 2015 Testing hypotheses of statistical inference were 

carried out on the differences between means for independent samples and tests of 

differences between means for related samples. Data were obtained using a 

questionnaire of perception of painful body regions (Diagram Corlett) before and after 

sixty days, to evaluate its effectiveness. Statistical results were significant in the 

correlation between the reduction of musculoskeletal pain among Dentists in relation 

to two factors evaluated; the presence of dental assisting and knowledge acquired on 

break and micro-breaks in the dental practice. The application of the Protocol was 

effective in reducing musculoskeletal pain after sixty days. 

 

Keywords: musculoskeletal disorders, Dentists, Protocol, Ergonomics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em uma proporção cada vez maior, muitos indivíduos são afetados por seus 

ambientes de trabalho devido à ocorrência de acidentes e a emergência de doenças 

provenientes das condições ambientais e organizacionais, onde são exercidas suas 

atividades. Além das consequências para os trabalhadores, a atividade de trabalho e 

as condições nas quais é realizada implicam também em diversos efeitos para a 

produção e seus meios de trabalho. 

 Neste contexto, surge a Ergonomia para tratar das condições singulares de 

trabalho, surgindo com algumas abordagens. No que concerne à biomecânica 

ocupacional, por exemplo, os autores Grandjean (2005) e Iida (2005) tratam de 

diversas questões como trabalho estático versus dinâmico; trabalho em pé versus 

sentado e citam trabalhos de outros autores como o registro de posturas através do 

sistema OWAS, do diagrama das partes dolorosas e do questionário nórdico, e a 

fadiga dentre outros assuntos. Dejours (1994) se dedicou ao estudo da organização 

do trabalho, que foi definida como “a divisão do trabalho, conteúdo da tarefa, o sistema 

hierárquico, as modalidades de comando, as relações de poder, as questões de 

responsabilidades etc”. 

 O estudo de uma organização do trabalho é bem relevante, em virtude do 

conhecimento de que, nem todo trabalho definido (prescrito) é executado da forma 

planejada. Este distanciamento é considerado como sendo uma regulação 

(variabilidade), podendo ocorrer com o operador, fatores ambientais e da organização 

como um todo, ou simplesmente apresentar variações na própria tarefa em seu modo 

operatório. 

A atividade deve ser bem avaliada, possibilitando futuras modificações no 

ambiente de trabalho, reduzindo, por exemplo, erros, monotonia e fadiga. A 

abordagem da psicodinâmica do trabalho frisa a importância em realizar esta análise 

em conjunto com os próprios trabalhadores, já que eles são os maiores sabedores de 

suas tarefas e, consequentemente, dos riscos inerentes a ela. (VIDAL, 2002; 

DEJOURS, 1994). 
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1.1 ERGONOMIA APLICADA A ODONTOLOGIA 

 

 Nos estudos de racionalização do trabalho surgiu a ergonomia na odontologia, 

com foco na redução da execução de uma mesma tarefa, prevenção da fadiga e 

melhores condições de trabalho para a equipe de trabalho. A ISO (International 

Organization for Standartization) e a FDI (Federation Dentaire Internacionale), 

homologaram normas e diretrizes oficiais há alguns anos atrás, sendo catalogados os 

principais conceitos ergonômicos aplicados nas empresas (SAQUY & PECORA, 

1996).  

A prática odontológica gera a seus praticantes, uma grande prevalência de 

lesões por esforços repetitivos/distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho 

(LER/DORT), por características inerentes ao seu exercício, sobretudo pelo maior 

nível de especialização (repetitividade) dos cirurgiões-dentistas (CD) (NOGUEIRA, 

1983). 

Neste contexto é necessário que tais profissionais ao iniciarem suas práticas 

clínicas tenham à sua disposição um protocolo de ergonomia específico para ser 

aplicado antes, durante e após os atendimentos dos pacientes, visando a profilaxia 

das LER/DORTs, sobretudo pela redução da fadiga muscular, melhor organização do 

trabalho, gerando ganhos em eficiência operacional. Protocolos de gestão e 

segurança em ergonomia para postos de trabalho odontológicos precisam ser 

desenvolvidos, através da racionalização do trabalho, além de tornar esta atividade 

mais profissional pelos CD. 

Esta racionalização é necessária, para tornar a prática clínica odontológica 

mais eficaz, produtiva. Racionalizar é produzir mais na mesma unidade de tempo, sem 

piora na qualidade. Deve-se planejar no projeto, todo o posto de trabalho, para reduzir 

os riscos inerentes ao seu uso, além dos tempos operatórios, considerando os 

intervalos de tempo e mudanças por atividade e/ou procedimento, assegurando a 

todos os profissionais, treinamento adequado e compartilhamento das informações 

difundidas (ALEXOPOULOS, STATHI, CHARIZANI, 2004). 

Inicialmente podemos dizer que produzir bens e serviços envolve uma gama 

de diferentes tarefas que precisam ser divididas entre os colaboradores, em seus 

respectivos setores e subsetores. Diferentes abordagens de projeto de posto de 
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trabalho de CD os levam a diferentes alocações de tarefa. Em sua grande maioria, os 

postos de trabalho odontológicos centralizam a atividades operacionais nestes, 

levando a um maior desgaste tanto físico, como psíquico, o que pode prejudicar a 

eficácia dos resultados esperados pelos pacientes. 

A proposta desta pesquisa é voltada para a categoria de CD, o que possibilitará 

a disseminação de conhecimentos ergonômicos específicos inerentes às boas 

práticas no setor odontológico. Parte-se do princípio que estes podem atuar de forma 

racionalizada, com discernimento de que seu corpo é o principal instrumento para sua 

atividade laborativa, com suas potencialidades e limitações físicas. Neste contexto, 

podemos entender a importância na criação de um projeto de posto de trabalho e 

ambiente organizacional favorável a estas aplicabilidades, sem deixar de mencionar 

na profissionalização dos CD, tornando-os de fato, mais eficientes em seus serviços 

sob a ótica da ergonomia. 

Segundo Biswas (2012) em revisão bibliográfica realizada, “treinamentos 

direcionados de CD de ergonomia através de programas de intervenção ergonômico 

podem aumentar a consciência de boas práticas nas atividades laborais”. Com esta 

medida reduzem os níveis de estresse e fadiga muscular, sobretudo na carga global 

de trabalho nos músculos e tendões.  

 A maximização da eficiência e da assimilação de um protocolo pode ser 

alcançada aplicando-se primeiramente, um treinamento ergonômico direcionado, 

baseado no princípio metodológico de Forssell (1981). Esta autora desenvolveu um 

programa para populações específicas, composto por aulas teóricas e práticas, cujo 

enfoque é preventivo e curativo. Este expõe potencialidades e riscos inerentes às 

atividades do cotidiano de pacientes com queixas dolorosas na coluna vertebral. 

Sendo assim, o uso de tais procedimentos aplicados à prática de CD fornece 

conhecimentos indispensáveis para o resguardo das estruturas osteomioarticulares, 

bastante acometidas devido à repetitividade, o que assegura mais eficácia e 

produtividade, ao mesmo tempo em que se reduz a fadiga. 

 Recentes pesquisas têm abordado a importância de um 

treinamento/programas preventivos, inclusive com recursos audiovisuais, para 

promover estilos de vida saudáveis tanto no ambiente acadêmico quanto na vida 

profissional dos CD, ratificando inclusive sobre a realização de exercícios físicos 

direcionados antes da prática odontológica (CABALLERO, PALENCIA, CÁRDENAS, 
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2010; GARBIN, DINIZ 2011; OSAZUWA, 2012; POLAT, 2007; MORSE, 2010; TEZEL, 

2005; ALEXOPOULOS, STATHI, CHARIZANI, 2004; KUMAR, 1998).  

 

   

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA  

 

De acordo com Ferreira (1997), corroborado pelos autores Doorn (1995) e 

Santos Filho e Barreto (2001), os profissionais de odontologia estão entre os primeiros 

lugares em afastamentos do trabalho por incapacidade temporária ou permanente, 

respondendo por cerca de 30% das causas de abandono prematuro da profissão por 

LER/DORT. Para Thorthon et al (2004), 62% dos CD afirmam não ter recebido 

treinamento ergonômico adequado na Instituição de Ensino. 

Outro fator preponderante que agrava o cenário atual do profissional 

odontológico consiste na menor sedimentação do conhecimento de ergonomia ao 

longo do tempo, em grande parte pela falta de exigência das disciplinas curriculares 

(PORTO, 1994, LORETTO, CATUNDA, TEODORO, 2012). 

Esta concepção do protocolo também pretende reduzir os gastos públicos e 

privados com assistência à saúde, além de fornecer aos pacientes uma maior 

resolutividade nos tratamentos, uma vez que os CD terão níveis reduzidos de fadiga 

e desconforto físico, irritabilidade no emprego, redução do gasto energético na 

execução das tarefas e na melhora na qualidade de vida, o que somadas o tornarão 

mais eficientes, sobretudo com baixo índice de erro humano. 

 

1.3 OBJETIVO 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Este estudo tem como objetivo avaliar eficácia e exequibilidade na aplicação 

de um protocolo de ergonomia na profilaxia de LER/DORT de CD, devido à alta 

prevalência de desordens musculoesqueléticas na prática clínica odontológica. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Avaliar a eficácia da aplicação de um protocolo de treinamento teórico-prático 

de ergonomia específico para os CD através do diagrama de Corlett, capaz de 

proporcionar melhorias qualitativas e quantitativas nas atividades de trabalho, 

promovendo redução de dores musculoesqueléticas; 

 Avaliar a independência do desconforto e dores em relação a cada variável do 

questionário autoaplicável aos pesquisados.  

 

 

1.4 HIPÓTESES 

 

 A aplicação do protocolo reduzirá a dor musculoesquelética dos CD em 

curto/médio prazo. 

 Haverá diferença estatisticamente significativa sobre a intensidade de dor para 

amostras independentes de CD de duas Instituições de Ensino e Odontologia 

no Estado do Rio de Janeiro por diferentes condições de trabalho. 

 Haverá diferença estatisticamente significativa de dor antes e após o protocolo 

de treinamento teórico-prático de ergonomia para amostras dependentes 

(pareadas) de CD de duas Instituições de Ensino e Odontologia no Estado do 

Rio de Janeiro por diferentes condições de trabalho. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo é apresentado o referencial teórico da literatura sobre as questões 

relacionadas nesta pesquisa, com a exposição de citações de diversos autores 

devidamente referenciados sobre a ergonomia e suas aplicações para as atividades 

dos CD, assim como sobre os materiais e métodos utilizados no presente estudo. 

 

2.1 ERGONOMIA 

 

Conforme Iida (2005), etimologicamente o termo ergonomia significa regras, 

leis naturais (nomos) do trabalho (ergon). O termo foi criado por Wojciech 

Jastrzebowski em 1857 no seu artigo intitulado “Ensaios de ergonomia ou ciência do 

trabalho, baseados nas leis objetivas da ciência sobre a natureza”.  

De acordo com a “International Ergonomics Association” (IEA), Ergonomia é: 

A disciplina científica que trata da compreensão das 
interações entre os seres humanos e outros 
elementos de um sistema, e a profissão que aplica 
teorias, princípios, dados e métodos, a projetos que 
visam otimizar o bem-estar humano e a 
performance global dos sistemas. 

 

Em consoante com a definição da IEA, a Associação Brasileira de Ergonomia 

(ABERGO) reforça no objetivo singular de modificar os sistemas de trabalho para 

adequar as atividades nele existentes às características, habilidades e limitações das 

pessoas com vistas ao seu desempenho eficiente, confortável e seguro. 

A passagem dos fisiologistas até os engenheiros como agentes ergonômicos 

foi caracterizada pela virada do século XIX para o século XX. Com a 2ª Guerra Mundial 

(19391945), novos aparatos tecnológicos surgiram, tornando-os indispensáveis nas 

batalhas territoriais. Entretanto, da mesma forma obrigou uma maior habilidade 

técnica para os operadores deste aparato militar que, em decorrência de sistemas e 

comandos complexos, somados a grande tensão de guerra, ocasionou falhas 

operacionais culminando com mortes que poderiam ter sido evitadas. Esta 

complexidade exigia de seus operadores o raciocínio e tomada de decisões rápidas 



19 
 

em condições adversas, demonstrando grande distanciamento entre a interação 

homem-máquina. 

Vidal (2002) expõe a evolução desta adaptação durante este período crítico de 

guerras conforme descrito: 

Os aviões, por exemplo, passaram a voar mais alto 
e mais rápido. Os pilotos, porém, sofriam da falta 
de oxigênio nas grandes altitudes, perda de 
consciência nas rápidas variações de altitude 
exigidas pelas manobras aéreas, e vários outros 
"defeitos" no subsistema fisiológico. Os projetistas 
não consideraram o funcionamento do organismo 
em diversas altitudes e submetidos a acelerações 
importantes. Como consequência, muitos aviões se 
perderam. A perda do material bélico era 
importante, vultosa e por si só justificaria esforços. 
No entanto, dado que o treinamento de um piloto 
levava dois a quatro anos, a perda de um piloto 
treinado se constituía em perda irreversível na 
duração da guerra. Nessas novas circunstâncias 
foram formados, tanto na Inglaterra como nos 
Estados Unidos, novos grupos interdisciplinares, 
agora com a participação de psicólogos somados 
aos engenheiros e médicos. Os objetivos eram os 
de "elevar a eficácia combativa, a segurança e o 
conforto dos soldados, marinheiros e aviadores". 
Os trabalhos desses grupos foram voltados para a 
adaptação de veículos militares, aviões e demais 
equipamentos militares às características físicas e 
psicofisiológicas dos soldados, sobretudo em 
situações de emergência e de pânico. E o que nos 
interessa particularmente, é que estes estudos se 
baseavam na análise dos materiais que retornavam 
e no relato de seus problemas operacionais. Assim 
sendo, em seu nascedouro, a Ergonomia se 
alimentou profundamente de dados e estudos de 
manutenção bélica. 

 

Segundo nos relata Iida (2005), os cientistas que haviam participado deste 

esforço de guerra decidiram continuar a empreitada voltando-se para a produção civil, 

utilizando os métodos, técnicas e dados obtidos para a indústria, numa precursora 

forma de extensão universitária. 

Posteriormente a este fato é formada em 1947 a primeira sociedade de 

Ergonomia do planeta, a “Ergonomics Research Society”. Nasce a corrente de 

ergonomia chamada de fatores humanos “Human Factors Engineering ou HFE”, como 

uma continuidade da prática acima mencionada em operações civis. Em suas 

interfaces com o operador humano a HFE, até o presente, tem sido baseada em 

procedimentos experimentais que vão do laboratório clássico para o estudo de fatores 
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humanos em si mesmo, até às modernas técnicas de simulação, buscando uma 

melhor conformação das interfaces entre pessoas, máquinas e sistemas de trabalho. 

É notório relatar que os principais tratados de ergonomia foram produzidos nos anos 

sessenta, tendo como dominante a abordagem HFE. 

 A definição hoje internacionalmente aceita pela ABERGO chama a atenção 

para três aspectos: o tipo de conhecimento e suas inter-relações, o foco nas 

mudanças e os critérios da ação ergonômica. Estes aspectos definem 

contemporaneamente a ergonomia como uma disciplina de síntese entre vários 

aspectos do conhecimento sobre as pessoas, a tecnologia e a organização. Numa 

boa ergonomia, a antropometria física (as dimensões estáticas e dinâmicas do corpo) 

e a fisiologia do trabalho (o funcionamento de nossos sistemas fisiológicos em 

diversos regimes) contribuem com a adequação da tecnologia e organização do 

trabalho.  

Na figura 1 são definidos os campos de atuação da ergonomia. Entretanto, 

apresentamos neste capítulo somente a definição da ergonomia física, por estar 

diretamente relacionado ao tema. Ainda assim, nos capítulos subsequentes os três 

enfoques serão relacionados aos CD.  

 

Figura 1- Campos da ergonomia contemporânea. 

Fonte: VIDAL, (2002). 

 

2.1.1 Ergonomia Física 

 

 A ergonomia física está relacionada aos aspectos físicos de uma situação de 

trabalho, engajando o corpo do trabalhador a exigências físicas ao longo da jornada 

de trabalho. Assim, visa à adequação das condições de trabalho às exigências sob a 
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ótica física. Esta ciência tem por objetivo adequar as exigências dos sistemas de 

trabalho relacionados com a interação homem-máquina; as interfaces de informação 

e de acionamentos (controles). Logo, o domínio do conhecimento da situação real da 

atividade de trabalho é imprescindível, através do sistema sócio técnico; homem-

máquina-organização do trabalho (VIDAL, 2002). 

 A ergonomia física busca adequações nas situações ditas problemáticas no 

ambiente laboral. Deste modo, é necessário um conhecimento sobre a fisiologia 

muscular. O sistema musculoesquelético realiza movimentos e se mantêm em 

determinadas posições, que pode ser comparado a um conjunto de cabos extensores 

em oposição. Este tem a propriedade de poder se contrair e, inversamente se 

distender, gerando para tanto, a necessidade de consumo de energia, provida ao 

corpo pelo metabolismo. O desconhecimento da fisiologia produziu problemas para 

os aviadores, mineiros, empregados em linhas de montagem e mais recentemente no 

pessoal de escritório (FOX; BOWERS; FOSS, 1991).  

 O sistema musculoesquelético é dotado de um mecanismo de transformação 

de energia, com um metabolismo interagindo com o ambiente em que se encontra, 

realizando uma homeostase, isto é, suando no caso de temperaturas elevadas, sendo 

facilitado ou dificultado nessa integração pelas qualidades acústicas e lúminicas de 

um determinado ambiente. Neste sentido, podemos identificar um esquema global 

proposto por Grandjean (figura 2). Os temas mais frequentemente estudados pela 

ergonomia física têm sido: (a) posturas desfavoráveis (b) força excessivamente 

demandada (c) movimentos repetitivos (d) transporte de cargas  

 

 

 

 

 

 
Figura 2- O “caldeirão” da fadiga de Grandjean 

Fonte: GRANDJEAN, (2005). 
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2.2 ERGONOMIA NA ODONTOLOGIA 

2.2.1  Conceitos e Aplicações 

A história da Odontologia é bem definida por Barros (1999):  

Como as demais ciências da área da saúde, 
percorreu várias etapas no decorrer de sua 
evolução, iniciando com o empirismo, na Idade 
Antiga, passando pelo pré-cientificismo, nos 
séculos XVI e XVII, até o surgimento de escolas 
especializadas na prática odontológica, chegando 
assim à fase Científica. A história da Odontologia, 
em seus primórdios, não pode ser traçada 
separadamente, uma vez que está interligada com 
o desenvolvimento das ciências médicas. O 
exemplo das cadeiras de pilotos de avião de 
bombardeios, utilizadas por ocasião na Segunda 
Guerra Mundial, o CD americano Albert Tompson, 
construiu a primeira cadeira do tipo “relax”. As 
possibilidades a partir de então, conceitos na época 
quanto a postura, posições e filosofia de trabalho, 
automaticamente ampliaram as possibilidades de 
novas e melhores acomodações para toda a equipe 
de trabalho. 

 

O avanço tecnológico e a globalização, assim como as mudanças sociais e 

econômicas ocorridas nas duas últimas décadas, repercutem no mercado de trabalho 

e nas expectativas dos trabalhadores, que devem adaptar-se à nova realidade. Como 

resultado deste processo de adaptação, surgem novas exigências e condições para o 

exercício profissional. Pesquisas que investigam o trabalho odontológico apontam 

para um número crescente de CD que se queixam de dor e/ou desconforto 

musculoesquelético, resultante do exercício profissional. (KOSMAN, 2000). 

Os agravos à saúde, tanto de ordem física como psíquica estão frequentemente 

associados com a Odontologia, sendo compreendida como uma profissão 

desgastante com elevado nível de estresse. Estudos sistemáticos sobre os distúrbios 

musculoesqueléticos em CD vêm sendo realizados desde a década de 50, e são 

responsáveis pelas primeiras propostas de modificações no processo de trabalho, 

sobretudo pela mudança no trabalho da posição ortostática para a posição sentada 

(RUNDCRANTZ ET AL, 1991a). 

A odontologia vem caminhando para a conquista de novas técnicas que 

facilitam o trabalho do profissional da área, mas deixa em segundo plano a relação da 
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postura no trabalho diário, acarretando, na maioria das vezes, problemas na coluna 

vertebral, que somados ao estresse, acabam interferindo no desempenho clínico. Em 

estudo de Gaspar e Reges (1999), verificou-se que o aumento das dores nas regiões 

dos ombros e na coluna cervical está diretamente relacionado ao tempo de profissão 

dos CDs, além de estar associado aos hábitos e vícios posturais.  

A Norma Regulamentadora NR17 de Segurança e Medicina do Trabalho sobre 

ergonomia, visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de 

trabalho às características psicológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar 

um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. O atendimento 

odontológico planejado de forma estratégica é indispensável para que um profissional 

ou uma organização possa atingir suas metas, o que garante sua sobrevivência e 

desempenho social. O estabelecimento de metas e objetivos pressupõe uma criteriosa 

avaliação interna no ambiente em que se insere o profissional ou a organização, 

permitindo estabelecer diretrizes de atendimento mais adequadas e eficazes.  

Couto (1995) definiu algumas regras básicas de ergonomia para organização 

biomecânica de trabalho conforme abaixo:  

1) O corpo deve trabalhar, de forma desejável, com 
torque zero; 2) deve-se escolher a melhor postura 
para se trabalhar de acordo com a exigência da 
tarefa; 3) as bancadas de trabalho devem ser 
estruturadas de tal forma que o corpo trabalhe na 
vertical, sem curvamento do tronco e sem elevação 
dos membros superiores; e 4) eliminar os esforços 

estáticos.  

 

 Conforme avaliação de Rucker e Sunnell (2002), os profissionais ao adquirirem 

novos equipamentos, muitos destes com grande avanço tecnológico, não conseguem 

integrá-los corretamente ao ambiente odontológico devido ao pouco conhecimento 

dos princípios básicos de ergonomia. 

Para Freeman (1995a), as Lesões por Esforços Repetitivos (LER) ou Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) são a segunda causa de 

morbidade na população adulta em vários países, inclusive no Brasil. Segundo 

Luduvig (1998) “Os cirurgiões-dentistas estão entre os profissionais mais acometidos 

por estas doenças, assim como os bancários, jornalistas, digitadores, enfermeiros, 

secretários, laboratoristas, escritores”. Comumente já relacionado, por atividades 
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inerentes a sua profissão, os profissionais da Odontologia trabalham constantemente 

em posturas inadequadas, sem períodos de repouso e forte tensão emocional.  

Segundo Lazeris (1999), as principais LER/DORT, que estão mais associadas 

ao exercício da Odontologia, são: Cervicobraquialgia, Ombro Doloroso, Síndrome do 

Desfiladeiro Torácico, Epicondilite Lateral, Síndrome do Túnel do Carpo, 

Tenossinovite de Quervain.  

Para Regis Filho & Lopes (1997), o interesse crescente pelo assunto, na 

realidade, é a constatação contemporânea de um fenômeno antigo. Atualmente, 

tornou-se um problema de saúde pública, devido ao aumento significativo do número 

de casos. 

A profilaxia deste grupo de lesões musculoesqueléticas consiste no 

conhecimento adequado acerca de princípios ergonômicos na prática odontológica, 

tal como uma melhor organização de modo racionalizado do fluxo de atendimento dos 

pacientes, bem como dos procedimentos a serem realizados, além da prática de 

programas de condicionamento físico (ginástica laboral), isto é, utilizar de parte do 

intervalo entre as consultas para a realização destas atividades, visando aliviar as 

tensões musculares presentes em uma jornada diária de trabalho.  A preocupação 

com o bem-estar do CD, durante e após sua prática clínica, já vem sendo estudado 

há muito tempo. O desconforto e a má postura do profissional são fatores 

determinantes para o aparecimento de doenças profissionais, que por vezes, 

impedem de forma preponderante o seu desempenho laboral (SAQUY E PÉCORA, 

1996).  

Podemos citar ainda os acréscimos ao tema descritos por Ulbricht (2000): 

 

A ergonomia pode ajudar na melhoria das 
condições de trabalho dos CD, através do desenho 
de equipamentos e postos de trabalho ergonômicos 
(ergonomia de concepção), ou em intervenções de 
situações já existentes. Com uma avaliação 
detalhada das interações entre o trabalho e o 
trabalhador, podendo propor melhorias para o 
posto de trabalho quanto às condições ambientais, 
condições organizacionais e quanto ao método de 
trabalho utilizado pelo profissional.  
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2.2.2 Fisiologia Muscular 

 O corpo Humano é capaz de se mover graças ao seu sistema muscular 

distribuído em todo o corpo, representando aproximadamente 40% do peso corporal. 

Cada músculo compõe-se de um grande número de fibras musculares que podem ter 

entre 5mm e 140mm de comprimento, conforme o tamanho do músculo. O diâmetro 

de uma fibra muscular é de aproximadamente 0,1mm. Um músculo contém entre 100 

mil e 1 milhão de fibras. Em cada extremidade do músculo as fibras se combinam 

formando os tendões, resistentes e pouco elásticos, que por sua vez, estão fortemente 

fixados nos ossos (GRANDJEAN, 2005). 

A característica mais importante dos músculos é a sua capacidade de contrair-

se até a metade do seu comprimento normal em repouso, fenômeno denominado 

contração muscular. O trabalho do músculo em uma contração completa aumenta em 

função de seu comprimento, ou seja, o trabalho é tanto maior quanto maior for seu 

comprimento do músculo. Deste modo, existem dois tipos de contração muscular de 

acordo com a natureza da ação ser estática ou dinâmica. 

Na contração estática, o tamanho do músculo não é alterado, gerando em 

contrapartida um aumento na tensão dos músculos (exemplo: sustentar uma carga 

com a mão, enquanto o braço permanece estendido). Já na contração dinâmica, o 

tamanho do músculo é alterado, mas não há um aumento de tensão em sua parte 

interna (exemplo: fletir o antebraço sobre o braço). Tal classificação é muito 

importante, pois as diferentes contrações implicam num consumo diferenciado de 

oxigênio pelos músculos (TRIBASTONE, 2001).  

Assim, a contração dinâmica implica em maior consumo de oxigênio, mas 

possibilita um fluxo sanguíneo facilitado aos tecidos musculares, pois neste tipo de 

contração, há períodos intercalados de contração e relaxamento dos músculos. Já na 

contração estática, há um aumento de pressão muscular externa sobre as artérias e 

vasos capilares, deixando-os parcial ou totalmente fechados, diminuindo muito o fluxo 

sanguíneo, sem que haja relaxamento durante a atividade. Com esta diminuição do 

fluxo sanguíneo, a taxa de oxigênio nos tecidos cai e, ao mesmo tempo, aumenta a 

taxa de ácido lático, que é responsável por dores musculares. Dependendo do tempo 

de duração da contração, para realizar-se a atividade, haverá também a presença de 

tremores musculares, que prejudicam a precisão dos trabalhos (GRANDJEAN, 2005). 
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 De acordo com Zilli (2002), no trabalho estático não há descontração da 

musculatura, permanecendo em estado de contração. Durante a contração estática, 

a tensão das fibras e, em consequência, a pressão intramuscular aumenta, diminuindo 

efetivamente o diâmetro dos pequenos vasos sanguíneos, principalmente nas 

vênulas. Esse prejuízo no retorno venoso impede, assim, a efetiva participação de 

estímulos químicos locais, que atuam aumentando o suprimento sanguíneo dos 

músculos. Deste modo, no trabalho muscular estático, a irrigação sanguínea é 

diminuída em proporção inversa à quantidade de força aplicada, ou seja, se a força 

representa 60% da capacidade de força total, a irrigação sanguínea fica quase 

totalmente interrompida. Portanto, fica claro que atividades ocupacionais que geram 

contrações musculares de natureza estática, dependendo de sua intensidade, 

acarretam em fadiga muscular (FOX; BOWERS; FOSS, 1991). 

Quanto maior a especialização do profissional, maior a frequência de execução 

de uma mesma tarefa, o que se resume ao CD adotando contrações musculares de 

natureza estática para manter o tronco ereto na posição profissional, 

concomitantemente com contrações musculares de natureza dinâmica nos membros 

superiores para a execução dos procedimentos técnicos laborativos, conforme figura 

3 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3- Postura profissional do cirurgião-dentista 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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 Durante o trabalho dinâmico, o músculo aumenta sua necessidade de energia, 

gerando de forma concomitante a necessidade adicional de suprimento sanguíneo. 

Com isso, o coração aumenta o debito cardíaco, a pressão arterial sobe, e os vasos 

sanguíneos são dilatados. Entretanto, o desempenho de um músculo declina com o 

aumento da força, até que o estímulo não produza mais uma resposta.  

Para Grandjean (2005), “o fenômeno de redução de desempenho do músculo 

após estresse é denominado ‘Fadiga Muscular’, não sendo apenas caracterizado pela 

redução de força, mas também pela redução da velocidade de movimento. Por isso, 

recai a explicação para os problemas de coordenação e aumento dos erros e 

acidentes de trabalho que se seguem à fadiga muscular” (figura 4). Estudos 

epidemiológicos definem a repetição, sobrecarga estática e a relação dos movimentos 

de esforço com a prevalência de muitas desordens musculoesqueléticas. As 

contrações contínuas e o aumento da pressão intramuscular, com a limitação do 

aporte sanguíneo, sobretudo pela compressão de feixes nervosos são mecanismos 

fisiopatológicos com maior participação nestas causas. Assim estes conceitos são 

aplicados nas atividades laborais dos CD, que permanecem com o tronco em postura 

estática e membros superiores em atividades dinâmicas (PICOLI; GUASTELLI, 2003).  

Para Filho & Barreto (2001), estas condições parecem explicar tanto a 

associação com a exposição no trabalho, como outras atividades que envolvam 

esforço semelhante. 

 Em recente artigo, Books e Klemm (2012) relembram que por décadas a dor 

nas costas foi relatada pela maioria dos CD, segundo eles, os esforços não devem 

ser aplicados apenas na modificação da postura de trabalho, mas sim com exercícios 

adequados e equipamentos ergonomicamente projetados, para que o foco seja na 

verdade a eliminação da estática do trabalho muscular, ao invés de modificar a 

postura, evitando assim a dor, fadiga e lesões.  

Quando um músculo está relaxado, é quando processos bioquímicos estão 

acontecendo, como por exemplo, a restauração dos ATPs (trifosfato de adenosina) 

gastos no momento da atividade muscular, logo as reservas de energia dos músculos 

são regeneradas. Se a demanda de energia excede o poder de regeneração, o 

equilíbrio metabólico é alterado, resultando em uma perda da capacidade de 

desempenho muscular (FOX; BOWERS; FOSS, 1991). 
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Figura 4- Manifestações físicas de fadiga de um mesmo músculo isolado da perna de um sapo. (I) 

contração e relaxamento de um músculo relaxado. (II) após moderado estresse. (III) Após forte 

estresse. (IV) Após violento estresse. 

Fonte: GRANDJEAN, (2005). 

 

Após o músculo ser fortemente estressado (principalmente em decorrência de 

posturas sustentadas comuns em CD) no trabalho por muito tempo, as suas reservas 

de energia, principalmente glicose, ficam reduzidas, enquanto que os principais 

resíduos como o ácido lático e monóxido de carbono multiplicam-se, tornando o tecido 

muscular mais ácido. Este cenário causa o surgimento da fadiga precoce e dor 

associada (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5- Três seções de um eletromiograma do abdutor do braço, após ter sido fatigado por uma série 

prolongada de contrações de igual intensidade. De cima para baixo: o eletromiograma após 2,4 e 16 

minutos de trabalho. 

Fonte: SCHERRER, (1967). 
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2.3 LER/DORT RELACIONADOS AO TRABALHO DE CIRURGIÕES-DENTISTAS 

 

2.3.1 Definições e Conceitos  

 

 A definição aplicada por Helfenstein & Feldman (2001) representa o cenário 

atual de forma didática, conforme a seguir: 

 

 

Lesões por esforços repetitivos (LER) não são uma 
doença ou uma entidade nosológica. Na realidade, 
as LER representam um conjunto heterogêneo de 
afecções do sistema musculoesquelético que estão 
relacionadas ao ambiente de trabalho. Há uma 
vasta nomenclatura na literatura para intitular as 
LER: Distúrbios ou Desordens por Trauma 
Cumulativo, Síndrome da Sobrecarga Ocupacional, 
Síndrome do Esforço Repetitivo, Distúrbios 
Musculoesqueléticos Ocupacionais, Síndrome 
Ombro-Braço, Síndrome do Membro Superior, 
Síndrome Cervicobraquial Ocupacional, Síndrome 
da Hipersolicitação, Síndrome da Dor Crônica do 
Membro Superior, Injúrias por Uso Repetitivo, 
Lesões de Sobrecarga Ocupacional, Injúrias 
Ocupacionais de Esforço de Repetição, Distúrbios 
do Membro Superior Relacionados ao Trabalho.  
 
 
 

 O termo DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho) foi 

adotado recentemente no país em substituição do termo LER, em virtude de o primeiro 

englobar vários outros estados dolorosos, sem a necessária presença da lesão 

tecidual; porém ainda não é satisfatório, pois as afecções ósseas ocupacionais são 

quase todas exclusivas dos "acidentes" de trabalho, excluindo os distúrbios 

ligamentares e as neuropatias periféricas.  

 A questão da denominação contém aspectos diversos relacionados a 

abordagem social/política da questão, tendo havido um movimento da Previdência 

Social em 1998 para evitar o termo LER, passando a utilizar a sigla DORT. A 

terminologia DORT tem sido preferida por alguns autores em relação a outros tais 

como; Lesões por Traumas Cumulativos (LTC), Lesões por Esforços Repetitivos 

(LER), Doença Cervicobraquial Ocupacional (DCO) e Síndrome de Sobrecarga 

Ocupacional (SSO), por evitar que na própria denominação, já se apontem causas 

definidas. Para fins de atualização, conforme Instrução Normativa INSS-DC 98 de 05-
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12-2003, foram utilizados os termos Lesões por Esforços Repetitivos-Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (COUTO, 2007). 

 A DORT é uma síndrome dolorosa caracterizada por processo inflamatório 

associado à organização do trabalho e às tecnologias utilizadas. A doença, que não é 

psicológica, quando não tratada, é de característica evolutiva e incapacitante. Esse 

perfil tem preocupado os estudiosos em saúde do trabalhador, porque ocorre na idade 

mais produtiva do profissional. De acordo com a doença o quadro clínico é específico 

a cada uma dessas afecções, como, por exemplo, tendinite, bursite, sinusite etc. Os 

casos não específicos são enquadrados nos seguintes estágios conforme Anvisa 

(2001): 

 

 GRAU I: sensação de peso e desconforto nos 
membros afetados; dor espontânea, às vezes com 
pontadas, que aparece durante o trabalho e não 
interfere na produtividade; melhora com repouso; 
sinais clínicos ausentes. 

 GRAU II: dor persistente e intensa; dor 
tolerável, mas com redução da produtividade; 
sensação de formigamento, calor e distúrbio de 
sensibilidade; pode haver irradiação; sinais clínicos 
ausentes. 

 GRAU III: dor persistente; irradiação mais 
definida; perda de força e parestesia; queda da 
produtividade; sinais clínicos: edema, hipertonia 
muscular constante; alteração da sensibilidade; dor 
na mobilização da musculatura e nervo; repouso só 
atenua a intensidade da dor; prognóstico 
reservado. 

 GRAU IV: dor forte, contínua e insuportável; 
perda de força e do controle dos movimentos; 
capacidade de trabalho anulada; invalidez pela 
impossibilidade de trabalho produtivo regular; sinais 
clínicos: edema persistente, podendo aparecer 
deformidades, alterações psicológicas como 
depressão, ansiedade e angústia; prognóstico 
sombrio. 

 
 
 
 

2.3.2 Histórico e Etiologia 

 

 Desde o início do século XVIII, através da contribuição histórica do Dr. 

Bernardino Ramazzini, considerado pai da medicina ocupacional, síndromes 

neurológicas comportamentais, doenças inflamatórias tendíneas e dores musculares 

relacionadas à sobrecarga mecânica no trabalho têm sido relatadas na literatura. Este 
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por sua vez, realizou a primeira contribuição histórica em 1713, escrevendo o livro “DE 

MORBIS ARTIFICUM DIATRIBA” (versão inglesa: Doença dos Trabalhadores), 

baseado em estudo de 54 profissões de sua época, identificando distúrbios e traçando 

uma causa ocupacional para eles. Na época acreditava-se que lesões encontradas 

em escreventes eram causadas pelo uso repetitivo das mãos, pela posição das 

cadeiras e pelo trabalho mental excessivo.  No início do século XIX, essa condição 

ficou conhecida como "paralisado escrivão" e, posteriormente, como "câimbra do 

escrevente". Nesse período, surgiram várias outras "câimbras ocupacionais" para 

justificar o quadro de dor, parestesias, sensação de peso e fadiga nos braços, 

acompanhados de dor lombar e cervical. Em 1833, foi documentada a primeira 

epidemia de "câimbra do escrevente" no serviço britânico civil, tendo sido atribuída à 

introdução de uma pena de aço. Entre 1960 e 1980, houve uma epidemia de LER no 

Japão. Na Austrália, no início da década de 70, apareceram descrições periódicas de 

sintomas, ocorrendo um grande e progressivo aumento do número de diagnósticos 

ocupacionais (COUTO, 2007). 

 Já o termo "tenossinovite" passou a ser utilizado por muitos como dor ou 

desconforto nos membros superiores relacionados ao ambiente de trabalho, sendo 

considerada na década de 80 como uma “epidemia australiana” (HELFENSTEIN; 

FELDMAN, 2001). 

 A partir da década de 90, com a evolução da prevalência dos DORT, sendo 

considerado universal, um número incontável de artigos científicos foi escrito. Neste 

período, a classe científica em todo o mundo estava preocupada com a epidemia de 

LER na Austrália. Em uma meta-pesquisa, Bammer e Maritn (1992) apresentaram 

novos fatores causais para a elevada prevalência das desordens 

musculoesqueléticas, tais como biomecânicos (conhecidos), mas também fatores de 

natureza psicológica, sociais, e também fatores organizacionais, o que dificultou 

bastante para a elaboração de explicações acerca da origem dos distúrbios.  

 

 

2.3.3 Principais Riscos Inerentes ao Cirurgião-Dentista 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou em 2006, o 

documento “Serviços Odontológicos”: Prevenção e Controle de Riscos, considerando 

como riscos ocupacionais a possibilidade de perda ou dano, e a probabilidade de que 
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tal perda ou dano ocorra. Na probabilidade de ocorrências de um evento adverso, os 

riscos mais frequentes a que estão sujeitos os profissionais que atuam na assistência 

odontológica são: 

 

 Os físicos: ruído, vibração, radiação ionizante 

e não ionizante, temperaturas extremas, iluminação 

deficiente ou excessiva, umidade e outros. São 

causadores desses riscos: caneta de alta rotação, 

compressor de ar, equipamentos de RX, 

equipamento de laser, fotopolimrizador, autoclave, 

condicionador de ar, etc. 

 Os químicos: poeiras, névoas, vapores, gases, 

mercúrio, produtos químicos em geral e outros. Os 

principais causadores desses riscos são: 

amalgmadores, desinfetantes químicos (álcool, 

glutaraldeído, hipoclorito de sódio, ácido 

peracético, clorexidrina, entre outros) e os gases 

medicinais. 

 Os ergonômicos: postura incorreta, ausência 

de profissional auxiliar e/ou técnico, falta de 

capacitação do pessoal auxiliar, atenção e 

responsabilidade constantes, ausência de 

planejamento, ritmo excessivo, atos repetitivos, 

entre outros. Oliveira et al (1998) afirmam que o 

DORT é o resultado do uso abusivo dos músculos 

e tendões, por movimentos rápidos, repetitivos e de 

força, em ações estáticas e posturas inadequadas. 

 Por ausência de conforto no ambiente de 

trabalho: sanitário em número insuficiente e sem 

separação por sexo falta de produtos de higiene 

pessoal, como sabonete líquido e toalha 

descartável nos lavatórios, ausência de água 

potável para consumo, não fornecimento de 

uniformes, ausência de ambientes arejados para 

lazer e confortáveis para descanso, ausência de 

vestiários com armários para guarda de pertences, 

entre outros. 

 Os biológicos: a probabilidade de ocorrência 

de um evento adverso em virtude da presença de 
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um agente biológico. Sabe-se que as exposições 

ocupacionais a materiais biológicos potencialmente 

contaminantes constituem um sério risco aos 

profissionais da área da saúde nos seus locais de 

trabalho. Estudos desenvolvidos nesta área 

mostram que os acidentes envolvendo sangue e 

outros fluidos orgânicos correspondem às 

exposições mais frequentemente relatadas.  

 

 

 As atividades dos CD utilizam de forma intensa os membros superiores de 

forma dinâmica e a coluna vertebral de forma estática, podendo gerar patologias 

específicas de acordo com a sua complexidade, sobretudo se houver o estresse, 

como componente potencializador das patologias ocupacionais. Aliado a isto, também 

se encontram as características hereditárias e o estilo de vida adotado por cada um 

(RASIA, 2004). 

A instrução normativa INSS-DC 98 de 05-12-2003 do INSS (citada no subitem 

2.3.1) estabelece a relação entre entidades nosológicas e causas ocupacionais 

conforme Tabela 1. 

 

 

Tabela 1- Relação entre Lesões de membros superiores e suas causas ocupacionais. 

  

Lesões Causas Ocupacionais 

Bursite do cotovelo Compressão do cotovelo contra superfícies duras 

Contratura da fáscia palmar Compressão palmar associada á vibração 

Dedo em gatilho Compressão palmar associada á realização de força 

Epicondilite do cotovelo Movimentos com esforços estáticos e preensão prolongada de 

objetos, principalmente com o punho estabilizado em flexão dorsal 

Síndrome do canal cubital Flexão extrema do cotovelo com ombro abduzido. Vibrações 

Síndrome do canal de guyon Compressão da borda ulnar do punho 

Síndrome do Desfiladeiro 

Torácico*1 

Compressão sobre o ombro, flexão lateral do pescoço, elevação do 

braço. 

Síndrome do pronador 

redondo 

Esforço manual do antebraço em pronação 

Síndrome do Túnel do 

Carpo*2 

Movimentos repetitivos de flexão, mas também extensão com o 

punho, principalmente se acompanhados por realização de força. 
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Síndrome do interósseo 

anterior 

Compressão da metade distal do antebraço 

Tendinite do supra-

espinhoso 

Elevação com abdução dos ombros associada a elevação de força 

Tenossinovite de De 

Quervain 

Estabilização do polegar em pinça seguida de rotação ou desvio 

ulnar do carpo, principalmente se acompanhado de força 

Tendinite da porção longa 

do Biceps 

Manutenção do antebraço supinado e fletido sobre o braço ou do 

membro superior em abdução 

Tenossinovite dos 

extensores dos dedos 

Fixação antigravitacional do punho. Movimentos repetitivos de 

flexão e extensão dos dedos. 

Fonte: INSS, (1998). 

 

*1 Segundo pesquisa realizada por Rundcrantz, Johnsson, Moritz (1991a), dos 143 CD avaliados, 67% apresentavam sinais de 

transtornos cérvico-braquiais. 

*2 Em estudo recente Régis Filho, Michels, Sell (2006), concluiu que seriam necessários 17 anos e uma rotina de trabalho de 6 

horas diárias para que até 10% dos CD desenvolvessem alguma patologia associada à vibração transmitida para a mão/braço 

como a Síndrome do Túnel do Carpo. 

 

 

 
2.3.4 Perfil Epidemiológico 

 

Conforme Mito & Fernandez, (2002), a Occupational Safety and Health 

Administration (OSHA) estimou que entre 45 e 60 bilhões de dólares são gastos todos 

os anos em patologias músculos-esqueléticas com custos em remuneração de 

trabalhadores afastados, despesas médicas, sobretudo pela diminuição da 

produtividade.  

Michalak-Turcotte, (2000) evidenciou que os CDs perdem cerca de 41 milhões 

de dólares anuais por doenças músculos-esqueléticas e que 1.3 milhões de pacientes 

necessitaram cancelar suas consultas. Os custos referentes a pagamento, 

afastamentos do trabalho, perdas na qualidade dos serviços, na satisfação em 

trabalhar e de energia têm influência direta das doenças osteomusculares 

relacionadas ao trabalho (GRAHAM, 2002). 

  De acordo com Michalak-Turcotte (2000), os CD apresentam dores 

musculoesqueléticas mais do que outros profissionais, enquanto que a prevalência de 

desconforto e dores osteomusculares atingem um índice de 62% da população em 

geral, se comparado com o percentual médio alcançado por um CD de 93%. Nas 

pesquisas de Lindfors; Thiele; Lundberg (2006), ao avaliar 945 CD do sexo feminino 
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da University Stockholm-Sweden, 81% destas apresentaram queixas dolorosas em 

membros superiores, como elevadas taxas de fadiga muscular e problemas cardíacos. 

Em estudo similar, Leggat e Smith (2006) avaliaram 400 CD (sendo 73,3% do sexo 

masculino) com a incidência de 87,2% de queixas de dor em membros superiores, 

sendo as regiões mais relatadas; pescoço 57,5% e ombros 21,8%. 

 Matta & Zacaron (1997) relataram que um em cada dois CD tem alguma 

patologia na coluna lombar, decorrentes de problemas posturais ocupacionais, 

sobretudo pela identificação das diferentes posturas de trabalho adotadas por estes 

profissionais ao longo dos anos. Inicialmente a posição de trabalho ortostática foi a 

utilizada, ao lado da cadeira, com o paciente sentado. Nesta posição, há uma 

sobrecarga nos tendões, ligamentos, músculos e articulações, pois o peso do corpo 

fica distribuído de maneira desigual, fazendo com que o profissional adote posições 

incorretas que ocasionam sérios danos à coluna vertebral. Com o advento do mocho 

(cadeira auxiliar), o CD passou a adotar a posição sentada, porém ainda em condições 

desfavoráveis, pois o equipamento odontológico não era ergonomicamente 

adequado. Com o aperfeiçoamento das cadeiras e dos equipamentos, os CD 

alcançaram a postura de trabalho mais adequada, diminuindo os esforços musculares 

nos membros superiores e na coluna vertebral 

Em pesquisa publicada na Suécia, Jonker et al (2013), avaliaram 12 CD durante 

06 anos, analisando suas posturas e principais movimentos através de gravações de 

vídeo, concluindo que o risco de LER/DORT foi estabilizado com a racionalização do 

trabalho. A definição da profissão do CD é bem definida por Osazuwa (2012): 

A odontologia vem sendo considerada uma 
profissão “estressante”, frequentemente associada 
a agravos à saúde, tanto do aspecto psíquico e 
social. As lesões musculoesqueléticas (Lesões por 
esforço repetitivo - LER e Distúrbio Osteomuscular 
Relacionado ao Trabalho - DORT) apresentam uma 
grande incidência nos profissionais da área 
Odontológica; embora poucos estudos tem focado  
este problema. Trata-se de uma afecção 
multicausal decorrente de uma série de fatores que 
atuam de forma combinada e resultam na principal 
causa de perda de improdutividade e afastamento 
precoce do trabalho. Estudos na Nigéria 
corroboram com elevados problemas de origem 
musculoesquelética, estando à frente de perigos 
biológicos, necessitando de intervenção educativa 
urgente. 
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 Segundo Harutunian, Gargallo, Figueiredo (2011), as manifestações 

musculoesqueléticas em CD foram consideradas elevadas em pesquisa realizada em 

Barcelona, representando 79,8% destes sintomas, tanto para alunos de pós-

graduação quanto para professores.  

 Segundo Caldeira-Silva, Barbosa, Frazão (2000), os distúrbios ósseos, 

musculares e das articulações se transformaram numa verdadeira epidemia nas 

últimas décadas do século XX. Em pesquisa realizada pelos autores no 18° 

Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, em 1998, a dor e as 

incapacidades funcionais foram as queixas mais comuns. Dos CD entrevistados, 

31,9% referiram algum sintoma, sendo que desses, 17% indicaram diagnósticos 

relacionados às LER/DORT. As regiões mais acometidas foram membros superiores 

e coluna vertebral, o que está de acordo com a maioria dos estudos epidemiológicos.  

Em pesquisa realizada por Puriene et al (2008), 2449 CD lituanos foram 

avaliados, concluindo que 94,7% relataram dor e fadiga, 91% dor nas costas nos 

últimos 12 meses. Para Santos Filho e Barreto (2001) pesquisas na área descobriram 

que lesões musculoesqueléticas são a causa mais frequente de aposentadoria 

prematura em CD. Portanto, a redução da exposição a fatores de risco pode prolongar 

a sua carreira profissional. Murphy (1997) sintetizou as pesquisas realizadas ao longo 

de 40 anos segundo o público alvo e a região afetada pela dor ou desconforto, 

concluindo que os fatores de risco para o desenvolvimento de DORT podem ser 

demonstrados pela não adoção dos princípios ergonômicos, incluindo, dentre diversas 

causas, o posto de trabalho, as ferramentas, o paciente, as técnicas de trabalho, a 

organização e o ambiente de trabalho. 

 Dentro de um contexto global, Saquy e Pécora (1996) afirmam; “o trabalho 

torna-se mais dependente da técnica, o que aumenta de forma assustadora o número 

de acidentes e doenças profissionais. Há um grande risco de incidência das 

LER/DORT em CD devido ao uso e dependência de técnicas para que possam 

exercer sua profissão, tornando-o competitivo”. Em pesquisa de revisão de literatura 

realizada por Biswas et al (2012), os sintomas de LER/DORT foram na média de 50% 

para a região cervical para CD e auxiliares odontológicos. Para a região da cintura 

escapular a predominância foi de 40% para CD e 50% para auxiliares odontológicos.  

 Na tabela 2 podemos verificar 29 pesquisas realizadas pelo mundo sobre as 

principais áreas corporais acometidas nos CD, no tange aos aspectos dolorosos. 

http://www-sciencedirect-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0003687001000606#BIB4
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Embora as metodologias aplicadas sejam distintas entre si, é possível estabelecer três 

principais regiões do corpo como sendo as mais acometidas; cervical (57,9%), ombros 

(44,6%) e lombar (54,5%). 

 

Tabela 2: Principais Regiões Corporais acometidas nos cirurgiões-dentistas por autor, 

tendo como parâmetro a sintomatologia dolorosa.   

  

Autor Ano 
Coluna 

Cervical 
Ombros Coluna Lombar 

País 

 Milerad, E 1990 44.0% NA NA Suécia 

Letho, T. et al 1991 NA 42.0% NA Índia 

Doorn, J 1995 NA NA 46.5% Holanda 

Filho, Barreto 1997 77.0% 69.0% 80.0% Brasil 

Tagliavini, R 1998 23.0% 16.0% 55.0% Brasil 

Finsen et al 1998 65.0% 65.0% 59.0% Suécia 

Akesson et al 2000 57.0% 57.0% 19.0% Suécia 

Pereira et al 2002 50.0% 33.0% 42.0% Brasil 

Szyamanska, J 2002 69.80% 64,5% 62,5% Brasil 

Loges, K 2004 20% 20% 50% Brasil 

Alexopoulos et al 2004 26% 26% 46% Grécia 

Kotliarenko, A 2005 69.9% 64.7% 62.5% Brasil 

Pallister, H. et al 2005 63.0% 49.0% NA Nova Zelândia 

Tezel et al 2005 46.0% 78.0% 56.0% Turkia 

Graça, C. et al 2006 44.0% 42.0% 57.0% Brasil 

Leggat, P 2006 64.5% 61.8% 53.9% Austrália 

Regis Filho et al 2006 17.2% 39.4% NA Brasil 

Gijbels, F. et al 2006 NA NA 54.0% Bélgica 

Aguirre et al 2006 75.0% 40.0% 70.0% Peru 

Polat et al 2007 81.6% 11.8% 11.8% Turkia 

Macedo, C. 2008 39.1% 43.4% 60.8% Brasil 

Shrestha et al 2008 58.8% 47.0% 80.0% Nepal 

Thorthon et al 2008 48.0% 31.0% NA EUA 

Hayes, Cockrell, Smith 2009 37.5% 44.6% 46.4% Austrália 
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Paula, Guimaraes 2009 54.5% 18.2% 9.1% Brasil 

Morse et al 2010 73.0% 65.0% NA Holanda 

Afonso, T 2011 61.8% 73.5% 77.9% Brasil 

Lin, T. et al 2012 72.0% 76.0% 66.0% Taiwan 

Akesson 2012 69.5% 65.0% 35.5% Suécia 

MEDIA    57.9% 44.6% 54.5%  

 

Fonte: NATAL, FERRAZ (2014). 

 

 

 

2.4 O TRABALHO DO CIRURGIÃO-DENTISTA 

 

2.4.1 Posto de Trabalho 

Segundo Iida (2005), o posto de trabalho (PT) é a configuração física do 

sistema homemmáquinaambiente. É uma unidade produtiva envolvendo um homem 

e o equipamento que ele utiliza para realizar o trabalho, bem como o ambiente que o 

circunda. Para Rio & Rio (2000), o PT do CD é constituído pelos seguintes elementos: 

Cadeira odontológica; Mocho do CD; Refletor; Equipo; Unidade suctora (sugador e 

cuspideira) e Unidade auxiliar. 

 As principais técnicas de trabalho possuem princípios da ergonomia na 

odontologia estabelecidos basicamente em pesquisas de três escolas conforme 

Barros (2006): 

 Americana- Década de 30, com os estudos 
dos tempos e movimentos – Time and Emotion 
(T.M) onde se criou a Four Handed Dentistry 
(F.H.D.) – Odontologia a Quatro Mãos, enfocando 
a produtividade a partir do trabalho conjunto entre 
odontólogo e auxiliar. 

 Alemã- Década de sessenta, como estudo de 
“uma distribuição sistemática e racional dos 
procedimentos do trabalho, com vistas ao tempo, 
eficiência e custos”; que levou á criação da T.T.M., 
técnica a três mãos de Shön, enfocando melhor 
odontologia aos pacientes a partir de adaptações 
no posicionamento de trabalho do CD com visão 
direta do foco da boca do paciente. 

 Japonesa- Década de sessenta, com o estudo 
de uma nova posição e postura de trabalho 
fisiologicamente correta, com o odontólogo 
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posicionado em “12 horas”- atrás da cabeça do 
paciente, trabalhando com visão indireta (uso do 
espelho bucal) em metade das intervenções 
odontológicas. 
 

 

A descrição do sistema de trabalho para atividades odontológicas foi 

desenvolvida pela  ISO e a “Federation Dentaire Internacionale” (FDI). Nela o CD atua 

por meio de um esquema (figura 6) que se baseia em um relógio imaginário colocado 

sobre o posto de trabalho  odontológico,  de  maneira  a  possibilitar  a indicação  da  

posição  a  ser  adotada  pelo  profissional  e  seu  respectivo auxiliar  durante  o  

atendimento  ao paciente (CUSTÓDIO, 2011). 

 A posição de 12 horas é sempre indicada pela cabeça do paciente e, a de 06 

horas para os pés; dividindo assim a sala em duas áreas: à direita devendo ser 

ocupada pela a cadeira do CD, e à esquerda pela cadeira do auxiliar. A partir do centro 

traçam-se três círculos concêntricos com raios de respectivamente 0,5; 1,0; e 1,5 

metros, que estabelecem zonas de alcance. A área limitada pelo círculo de raio 0,5m 

denominada de zona de transferência, que abrange tudo que se transfere à boca do 

paciente; a área de 1,0m de raio delimita a área útil de trabalho que pode ser 

alcançado com o braço esticado, devem ser posicionadas as mesas auxiliares e 

armários fixos, prevendo as gavetas aberta; e a área do raio de 1,5m de largura seria 

o limite do consultório como um todo.  

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Esquema Gráfico (ISO/FDI) do posto odontológico. 

Fonte: PORTO (1994). 
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No esquema do gráfico do posto odontológico se unem a coordenada dos 

círculos e a coordenada das horas para facilidade de indicação, identificação e 

classificação dos elementos do equipamento no local de trabalho do consultório, 

considerando o centro do marcador do relógio sendo a boca do paciente onde são 

realizados os procedimentos odontológicos.  

 Para Barros (1999), o melhor acesso ao campo operatório, com visão direta as 

duas arcadas dentais do paciente são com o CD na posição de 09 horas e a auxiliar 

às 03 horas. A área limitada pelo círculo A é chamada zona de transferência onde 

está a bandeja auxiliar e os instrumentos e pontas de equipo a serem transferidos à 

boca (campo operatório bem como os mochos). 

 Normalmente, o CD destro posiciona-se em 07, 09 ou 11 horas. Está indicado 

que na maioria das situações de atendimentos ao paciente, os autores consideram a 

posição de 09 horas como a posição básica de trabalho do CD com um auxiliar às 03 

horas, podendo o CD com visão direta em todos os quadrantes, sendo que a sua 

ligeira inclinação para frente é fisiologicamente normal (CUSTÓDIO, 2011). 

 Para a FDI, a posição de 11 horas é bastante útil para trabalhos nas faces 

vestibulares de dentes anteriores, assim como para faces linguais dos dentes 

anteroinferiores durante os procedimentos de raspagens (PORTO,1994).  

 Barros (2006) inseriu em seus estudos o conceito prático de Posto de Trabalho 

Odontológico (PTO), com enfoque no Círculo Funcional de Trabalho (CFT) e no Plano 

Horizontal (PH), importantes para a distribuição dos componentes individuais do 

consultório, para que fique nivelado ao cotovelo do CD (sentado com apoio lombar, 

com as pernas em relação às coxas respeitando ângulos de 87º a 89º) ou levemente 

acima e ao alcance do antebraço, evitando movimentos longos e demorados de 

braços (Figura 7). 

 

 

 

 

 

Figura 7- Círculo Funcional de Trabalho no Plano Horizontal. 
Fonte: BARROS (2006). 
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2.4.2 Equipamentos do Posto de Trabalho  

 

 O círculo funcional do trabalho descrito na página anterior permite aos dois 

operadores sentados, de modo ergonômico, o alcance as ferramentas necessárias à 

sua atividade sem imprimir esforço físico adicional às atividades inerentes ao trabalho. 

O equipamento odontológico classifica-se de acordo com a pessoa que o utiliza, 

sendo usual denominá-lo como elemento. Desta forma, o elemento do paciente é a 

cadeira odontológica, o elemento do CD é constituído pelo mocho e pelo clínico, 

também denominado equipo e, por fim, o elemento auxiliar compõe-se da Unidade 

suctora, seu mocho, todos os armários e a mesa auxiliar (RIO & RIO, 2000). 

 

2.4.2.1 Cadeira Odontológica 

 

Todas as cadeiras odontológicas devem estar acordo com a NBR ISO 

6875/1998, a qual preconiza que esta deve ser ajustável na altura e na postura, usada 

para suportar um paciente em uma posição sentada ou deitada e equipada com meios 

para posicionar a cabeça do paciente para um tratamento dentário. Deste modo, o 

paciente pode sentar ou deitar em uma posição relaxada e o profissional trabalhar em 

uma posição adequada (figura 8).  

 A Cadeira permite colocar o paciente na posição supina com uma inclinação 

que varia de 110° a 170° graus de flexão dos quadris, possibilitando ao profissional, 

ajustá-la da melhor forma possível, para ter um bom ponto de observação e, para 

prevenir sua postura sustentada durante os procedimentos específicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8- Cadeira Odontológica padrão do cirurgião-dentista. 
Fonte: Arquivo Pessoal. 
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Os CD não utilizam todos os recursos disponíveis nesta cadeira, sendo assim, 

sobrecarregam sua coluna. Alguns profissionais não posicionam o paciente deitado, 

pois sua boca permanece com grande quantidade de saliva ou água, tendo a 

necessidade de cuspir ou engolir. Porém, durante os procedimentos iniciais, o 

paciente não apresenta desejo de engolir, mesmo que sua boca esteja com muita 

água. Na posição supina, a língua do paciente desloca-se posteriormente a faringe, 

ocluindo a garganta, logo, a boca poderá estar completamente cheia de água, sem 

que o paciente sinta o desejo de engolir, o que gera um maior relaxamento ao paciente 

durante a consulta (BARROS, 1999). 

 

2.4.2.2 Mocho 

 

O mocho é uma cadeira giratória com encosto baixo, que possui regulagem de 

altura do assento e do encosto, sem apoio para os braços, sendo que a regulagem de 

altura é realizada por meio de uma alavanca posicionada embaixo do assento (figura 

9). As dimensões antropométricas atendem a NBR 13962/1998 da ABNT sobre 

cadeiras. A sua base deve ter preferentemente cinco rodízios, para permitir 

deslocamento sem risco de queda. A altura do assento deverá permitir que o 

profissional com variação de estatura de 1,50 m a 1,80 m possa sentar-se 

corretamente, com o fêmur paralelo ao solo, o que permitirá que a circulação 

sanguínea de retorno (hemodinâmica) se processe naturalmente, sem o risco de 

compressão das veias safenas, situadas na porção póstero-interna da coxa. O 

encosto deve proporcionar correto apoio à coluna vertebral lombar, apresentando 

regulagens em altura e profundidade de acordo com o biótipo do usuário. Os mochos 

de CD e de Assistente de Cirurgião-Dentista (ACD) devem ter características 

semelhantes (GARBIN et al, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9- Diferentes Tipos de Mochos  
 Fonte: Arquivo Pessoal. 
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2.4.2.3 Equipo/Mesa Auxiliar 

 

Este elemento pode ser de três tipos: fixo semimóvel ou móvel. Inicialmente os 

equipos eram fixos presos em uma haste, contendo as pontas de trabalho e uma 

bandeja. Atualmente ele é móvel (rodinhas) e semimóvel (braços articulados presos 

por haste apoiadas no chão ou na cadeira), possibilitando ao profissional, utilizá-lo de 

maneira mais adequada conforme suas necessidades.  

O equipo fixo está em desuso pela sua inadequação à atividade. O semimóvel 

é preso por uma haste à estrutura da cadeira do paciente e possibilita ao CD que a 

posicione próximo, produzindo ganhos em eficiência. Já o equipo móvel montado 

sobre rodízios, permite ampla mobilidade ao lado da cadeira do paciente (Barros, 

1999). O Equipo é o local onde estão presentes as pontas de trabalho, mais 

especificamente composto por: caneta de alta rotação, caneta de baixa rotação e 

seringa tríplice (figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10- O Equipo com mesa auxiliar do cirurgião-dentista 

        Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 

Inicialmente os equipos eram fixos presos em uma haste, contendo as pontas 

de trabalho e uma bandeja. A utilização de mesa auxiliar com o uso de bandejas 

previamente organizadas constitui o sistema mais eficiente para economizar tempo e 

economia de movimentos (SAQUY & PECORA, 1996). 

A Anvisa (2001) descreve a classificação do equipamento a fim de facilitar o 

entendimento a respeito da posição do equipo com relação a cadeira de operação e 

ao CD, a ISO e a FDI idealizaram um sistema aceito internacionalmente que classifica 
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o equipamento de operação e a unidade auxiliar, conforme localização em; tipo 1, 

tipo2, tipo 3 e tipo 4, de acordo com a figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11- Conceitos Básicos do Equipo e sua Representação.  

Fonte: ANVISA (2001). 

 

2.4.3       Organização do Trabalho 

A racionalização do trabalho é necessária, para tornar a prática odontológica 

mais eficaz, mais produtiva, menos fatigante, mais econômica e, sobretudo mais 

digna. Esta premissa é baseada no conceito da eficiência, isto é, produzir mais na 

mesma unidade de tempo, mantendo a qualidade. Porto (1994) define com 

propriedade o conceito de racionalização do trabalho: 

 

Racionalizar o trabalho é produzir mais na mesma 
unidade de tempo, sem piorar a qualidade. Porém, 
para que o indivíduo consiga isto, ele precisa 
delegar funções, ou seja, precisa cercar-se de 
auxiliares, pois delegar funções é transferir 
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responsabilidades, transformando outra pessoa em 
delegado de parte de nosso trabalho, 
desempenhando em nosso lugar, e orientada para 
melhor racionalizar.  

 

 

2.4.3.1     Produtividade 

 

Barros (1999) define a produtividade do CD da seguinte maneira: 

 

A produtividade aplicada em odontologia vem 
sempre ligada ao fator essencial de que o CD 
execute somente os passos irreversíveis 
(procedimentos técnicos dentro da boca do 
paciente), ao mesmo tempo em que amplia a 
delegação de poderes ao pessoal auxiliar, para 
todos os outros passos, e trabalhe 
simultaneamente em dois ou mais consultórios. O 
CD clássico é improdutivo, com isso a odontologia 
para ele é um processo caro. Ele não pode 
aumentar sua produção, que é fixa (média 8 horas 
de trabalho), atendendo até 16 pacientes neste 
período. Contudo, ele pode aumentar sua 
produtividade, através da contratação do pessoal 
auxiliar. Este profissional é extremamente 
importante, melhorando a qualidade da assistência 
odontológica e aumentando a produtividade dos 
serviços. 
 

 

2.4.3.2    Tempo Operatório 

 

 Em se tratando de odontologia, Barros (1999) define o tempo operatório do CD 

em quatro formas: 

 

 Paralelo (não operatório): Não está atuando na cavidade oral do paciente, 

podendo ser produtivo, ou improdutivo. 

 Paralelo Produtivo: Preparar, auxiliar ou concluir o trabalho direto, ações para 

um auxiliar. 

 Paralelo Improdutivo: É o tempo gasto no consultório sem estar produzindo 

(espera de pacientes, etc). 

 Tempo Operatório: São horas gastas na prestação de serviços (média de 8 

horas de trabalho). Estes são determinados: Diretos (12% do tempo), Indiretos 

(40%) e Irreversíveis (48%). 
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-Direto Irreversível – Exclusivos das técnicas do CD, exigem conhecimento 

universitário, executados na boca do cliente e considerados economicamente 

produtivos. 

-Direto Reversível – Estes podem ser delegados a pessoal auxiliar (aplicação de 

flúor). 

-Indireto –São todos reversíveis (realizados todos fora da boca do paciente), não 

há necessidade de conhecimento universitário, diminuem a produtividade e, 

consequentemente os lucros. 

-Inevitável – Tempo de espera, uma espera de tempo de uma anestesia, a presa 

de um material de moldagem, geleificação de uma porcelana, ou o ato de cuspir 

do paciente (cuspideiras).  

 

 A Anvisa (2001) diferencia as definições entre tempo profissional (1), tempo 

operatório (2) e tempo de espera (3). Em 1, e o tempo do CD no exercício de sua 

função, em 2, e o tempo dedicado ao tratamento do paciente no seu consultório, em 

3 ocorre quando tem de interromper o tratamento a espera de algo (a ação de cuspir 

do paciente) ou por troca de brocas, onde recomenda o autor que seja o mínimo 

possível.   

Tendo em vista que as ações indiretas e diretas não são executadas de forma 

concomitante, já que são realizadas por um único CD, o tempo total necessário para 

execução do trabalho é de 38 minutos. O tempo médio dispendido para a execução 

de uma restauração de resina composta, por um CD que trabalhe com auxiliar, é de 

28 min, o que representa uma redução de 10 min (26%) em relação ao tempo de 

execução da mesma restauração por outro profissional que atue sozinho, sem auxiliar.  

Nota-se, também, que ao se transferir as ações indiretas para o auxiliar, o CD 

dispende uma maior parte de seu tempo para ações diretas (62,5 %), sendo o restante 

(37,5 %) gasto em espera ao cliente, tal como aguardar o efeito da anestesia, assepsia 

das mãos, dentre outras (PORTO, 1994). 
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2.4.3.3    Regime de Pausas 

 

 Estas são intervalos de tempo entre as atividades diárias, que são adotadas de 

acordo com a necessidade de recuperação ou repouso do indivíduo. A pausa mais 

comum adotada pelas empresas é aquela para as refeições e lanches. É notório e 

relevante relatar sobre a necessidade da pausa dentro de uma jornada de trabalho 

diária como a do CD. Para Couto (1995), “as pausas se fazem mais necessárias 

quando não é possível adotar rodízio de tarefas”. Abaixo segue uma regra geral criada 

pelo autor para ser utilizada nas pausas (tabela 3). 

 

Tabela 3- Tempo de Pausa por hora trabalhada de acordo com a situação do trabalho. 

 

Fonte COUTO (1995). 

 

 

Uma definição mais efetiva e simplória das pausas é descrita por Grandjean 

(2005): 

As pausas são classificadas em quatro diferentes 
tipos; (a) pausas voluntárias: são aquelas 
declaradas, visíveis que o trabalhador utiliza para 
descansar (em geral são curtas), (b) pausas 
mascaradas: são atividades que não são 
necessárias naquele momento, mas servem como 
descanso, por exemplo: organizar a mesa ou limpar 
uma peça, (c) pausa necessária do trabalho: 
causada por todo o tipo de espera, troca de 
ferramenta, organização e andamento de trabalho, 
(d) pausas obrigatórias: aquelas determinadas pela 
empresa para alimentação e outras pausas curtas. 
 

 

Um dos maiores problemas da fisiologia do trabalho é a fadiga, que reduz a 

produtividade levando a graves distúrbios de saúde do corpo e da mente. No que se 

refere a recuperação da fadiga, sabemos que ela se processa de forma exponencial, 
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sendo rápida no início e torna-se progressivamente mais lenta até se completar. A 

recuperação, até restar 1/3 da fadiga acumulada no fim de certo período de trabalho, 

passa-se em 1/4 de tempo necessário para sua recuperação total. Esta regra é 

importante para a organização do regime de pausas. Se a pausa for inserida no 

momento adequado, o indivíduo poderá obter maiores ganhos em relaxamento 

muscular, permitindo a ele uma maior recuperação. Isto porque nas pausas há um 

fluxo normal de sangue que retira o ácido lático do músculo, possibilitam aos tendões 

um maior tempo de retorno de tensão em atividades com alta repetitividade (COUTO, 

1995; FOX, BOWERS, FOSS, 1991).  

As pausas mascaradas aceleram a produção, enquanto que as pausas 

voluntárias desaparecem. Nos trabalhos mais exaustivos como dos CD, observa-se 

uma queda na produtividade no final da jornada de trabalho, o que possibilita a 

introdução de pausas, retardando o aparecimento da fadiga, consequentemente 

gerando queda na produtividade (Tabela 4). Em estudo realizado por Rundkrantz 

Moritz (1990) com CD, um número significativo (48%) destes profissionais que 

realizam pausas entre os atendimentos não sofre com sintomas cérvico-braquiais, ao 

contrário daqueles que não realizam (52%). 

 

Tabela 4- Indicação de Pausa conforme situação do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GRANDJEAN (2005). 
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2.4.3.4    Regime de Micro-pausas 

 

 As micro-pausas são pequenas pausas realizadas por segundos ou alguns 

minutos utilizados em atividades de alta repetitividade, como por exemplo, nas 

atividades de operadores de Call Center. De acordo com Mc Lean et al (2001) as 

micro-pausas são utilizadas como medida preventiva redução/eliminação de traumas 

cumulativos. Estes autores após avaliação e comparação de três grupos escolhidos 

aleatoriamente; G1- sem pausas, G2-micro-pausas de 30s à cada 20 min., G3- micro-

pausas de 30s à cada 40 min, para quatro segmentos musculares monitorados 

(cervical, lombar, trapézio, pulso e dedos), concluíram que G2 e G3 apresentaram 

melhora no conforto muscular em todos os segmentos avaliados.   

 

2.4.3.5   Auxiliar Odontológico 

 

Princípios que visem o aumento da produtividade em consultórios de 

odontologia preconizam que os CD realizem durante sua prática clínica somente 

procedimentos irreversíveis, delegando ao pessoal auxiliar os procedimentos 

reversíveis. Sendo assim, os tratamentos odontológicos ganham o máximo de 

economia, maior eficiência e menor fadiga para toda a equipe odontológica. A correta 

organização do atendimento clínico baseada na utilização racional do pessoal 

constitui ponto básico para se obter melhoria na produtividade dentro do consultório 

odontológico. A contribuição efetiva dos auxiliares antes, durante e após o tratamento 

odontológico trará benefícios relevantes, como economia de energia do CD pelo 

trabalho simultâneo, sobretudo pela economia de tempo (ORENHA, 1998). 

 Porto (1994) realizou um trabalho de comparação de um tratamento 

endodôntico, realizado por um profissional sozinho e com auxiliar, onde todas as 

etapas foram acompanhadas e computadas (cronometradas). Os resultados da 

pesquisa trouxeram os seguintes dados conclusivos; o CD ganha 1/5 de tempo 

(20,43%), trabalhando com auxiliar e delegando funções, sendo mais lucrativo. 

Segundo Thorthon et al (2004), os CD que trabalham com um auxiliar aumentam de 

16 a 70% a eficiência com redução de estresse e fadiga. 

 Em estudo desenvolvido por Garcia, Terence, Souza (2004), ao avaliarem 110 

CD quanto ao uso de pessoal auxiliar na organização do atendimento clinico, as 

atividades mais executadas pelo pessoal auxiliar foram o agendamento de pacientes 
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(69,7%), preparo de bandejas (69,7%), sucção de campo operatório (61,6%) e manejo 

de fichas clínicas (59,8%). A responsabilidade pela dispensa do paciente e marcação 

de novo horário coube ao pessoal auxiliar em 54,5% dos casos analisados. Mediante 

a metodologia aplicada, concluiu-se que deve haver melhora na racionalização do 

trabalho por parte dos profissionais aproveitando melhor o auxiliar na equipe 

odontológica. 

 

2.4.3.6   Condições Psicosociais 

 

 Dentre os fatores principais que concorrem para um atendimento rápido, 

otimizado, de qualidade e capaz de se traduzir uma abrangência social de grandes 

dimensões, estão listados a seguir conforme Barros (2006): 

 

a)Alto grau de interação na relação 
profissional/paciente. 
b)Elevado grau de exigência, nos padrões de 
atendimento, quanto as técnicas, instrumentos e 
materiais empregados. 
c)Melhores condições de instalação e design do 
posto de trabalho, que sejam capazes de propiciar 
uma jornada prazerosa de trabalho para toda 
equipe. 
d) Utilização em grande escala, de pessoal auxiliar, 
treinado e com competência para exercer 
determinadas atividades, sem alto grau de 
complexidade. 
e)Necessidade de uma preocupação constante do 
profissional, com relação aos aspectos 
relacionados com posições de trabalho, adotadas 
por toda a equipe e a postura, acima de tudo do 
profissional, no atendimento ao paciente.  

 

 

Rio, R. e Rio, L. (2000) relatam que 96,85% dos odontólogos no universo de 

450 pesquisados consideram sua profissão estressante; 92,12% sentiram nos últimos 

12 meses, dor ou incômodo físico relacionado ao exercício da profissão. Para Cooper 

(1987), as exigências dos processos de trabalho do CD estão intimamente 

relacionadas com fatores psicossociais ligados à organização do trabalho, sobretudo 

por fatores individuais. 

 As principais causas de desordens musculoesqueléticas em CD estão 

concentradas na associação entre fatores de estresse/psicossociais e hábitos de 

postura inadequados. O estresse é fator frequente na literatura, estando relacionada 
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a horas de trabalho em excesso, além de outras questões relevantes como as 

cobranças excessivas, insatisfação financeira e o isolamento dentro do consultório 

(NOGUEIRA; BASTOS; COSTA, 2010). 

 

2.4.4 Aspectos Físicos Relacionados ao Trabalho 

 

Segundo definição de Finsen (1998): 

O trabalho do CD apresenta-se por um longo tempo 
mantendo sua postura e um alto índice de esforço 
muscular estático no pescoço e região dos ombros, 
o que provavelmente potencializa o risco de 
desenvolvimento de problemas. Presume-se que 
aumentando as variações posturais durante o 
trabalho odontológico, fazendo assim, decrescer a 
atividade muscular estática, há a possibilidade de 
diminuição do risco em adquirir distúrbios 
osteomusculares. 
 
 

A postura adotada pelo CD assinala um trabalho muscular predominantemente 

estático, de acordo com Grandjean (2005), esse tipo de trabalho caracteriza-se por 

um estado de contração prolongado da musculatura, o que geralmente exige um 

trabalho de manutenção de postura preventivamente para profilaxia das LER/DORT.  

 

2.4.4.1  Principais Movimentos Operacionais 

 

 Dentro dos princípios de racionalização e otimização dos procedimentos, 

quanto maior for o deslocamento, maior será o gasto energético e a perda de tempo 

pelo executor de uma determinada tarefa. Os movimentos são classificados, quanto à 

região do corpo do CD que entra em ação durante o procedimento, e se está dentro 

ou fora da boca do paciente. Conforme Saquy e Pecora (1996) estes são classificam 

em: 

a) Endobucais: Realizados dentro da boca do paciente. São movimentos do tipo I, II, 

III, que correspondem a utilização de apenas dedos; dedos e punhos; dedos, punhos 

e cotovelos respectivamente nesta ordem. 

b) Extraucais: Realizados fora da boca do paciente, são movimentos do tipo IV e V, 

que correspondem ao deslocamento de todo um conjunto braço antebraço e mão, e 

braço, e de todo o corpo somados as torções respectivamente nesta ordem. 
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 Esta classificação se assemelha com a definida pela Anvisa (2001), em ações 

diretas; exigindo do CD intervenção técnica na boca do paciente e que requerem 

conhecimento universitário especializado, e ações indiretas; trabalhos feitos fora e 

dentro da boca do paciente e que não requerem uma formação universitária por parte 

de quem os executa. São ações preparatórias, pois antecedem uma ação direta ou 

complementar, como por exemplo, trocar brocas, preparar amalgama e trocar 

algodão, podendo ser realizadas exclusivamente pelo auxiliar odontológico.  

 Por tanto, no estudo de Porto (1994), onde ele comparou um tratamento 

endodôntico realizado entre um CD sozinho (A), e outro com um auxiliar (B), constatou 

que (A) executa 17 vezes movimentos endobucais (tipo I e II) e 41 vezes movimentos 

fora da boca, apanhando ou largando algo (tipos III, IV, V).  Já (B), como distribui suas 

funções ao auxiliar, realiza apenas 13 movimentos fora da boca, reduzindo o gasto 

energético, o que propicia uma maior concentração na técnica a ser executada no 

paciente. 

 

2.4.4.2  Postura de Trabalho 

 

Em latim, sentar significa “sedentare” (sedentarismo). Vários autores citados na 

presente tese afirmam que a posição ideal do CD é de 90º (entre a coxa e perna), 

porém, nesta angulação, o quadril e coluna lombar perdem a lordose (ficam 

alinhadas). Para Kapandji (2001), as curvaturas vertebrais são necessárias para 

diminuir as compressões nos discos intervertebrais.  

A evolução das posturas de trabalho dos CD ao longo dos anos evolui bastante. 

Inicialmente os CD trabalhavam somente de pé, ao lado da cadeira com o paciente 

sentado. Nesta posição gerava-se uma maior sobrecarga nos tendões, ligamentos e 

articulações dos membros inferiores, o que facilitava o aparecimento de problemas 

circulatórios. O peso do corpo era distribuído de forma desigual nos apoios, vindo a 

provocar desequilíbrios sobre a coluna. Logo, os CD adotavam posturas 

compensatórias danosas às estruturas osteomusculares (MATTA; ZACARON, 1997). 

 Para Porto (1994), as inovações tecnológicas nos equipamentos ergonômicos, 

mocho com rodas, além de pesquisas que demonstraram as vantagens do trabalho 

na posição sentado, através da redução do consumo de energia em relação ao 

trabalho na posição de pé foram utilizadas como base para que a FDI definisse 

posições de trabalho padronizadas, com o CD atuando sentado no mocho. 
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 Barros (1999) em seu manual de fisiologia do trabalho demonstrou que uma 

pessoa sentada consome 4% de energia, e que de pé chega a 12%. Outros estudos 

corroboram para esta afirmação, onde houve uma mudança ergonômica significativa 

para a manutenção da boa postura do CD que migrou da posição de pé, para a 

sentada. 

A posição sentada de fato consome mais energia, porém em uma análise 

biomecânica da coluna vertebral, verifica-se que durante esta posição, os músculos 

que sustentam a coluna (durante posturas sustentadas estáticas, comuns na profissão 

do CD) ficam inativos por mecanismos neurofisiológicos. Com isso, os discos 

intervertebrais sofrem pressões com resultante ântero-posterior. Como não há um 

mínimo gasto energético para a manutenção dos músculos, os discos ficam 

sobrecarregados (TRIBASTONE, 2001). 

A posição sentada do CD é inerente a sua profissão, mais quando o quadril 

permanece em um ângulo próximo a 120º, ou seja, sentado no mocho com o quadril 

em um nível mais alto do que o nível do joelho, as curvaturas vertebrais permanecem 

inalteradas, e as pressões serão bem distribuídas, reduzindo sobrecarga entre os 

discos intervertebrais da coluna. Estudos feitos na NASA determinaram as posições 

das regiões do corpo, onde as pressões na coluna são menores. Portanto, o quadril 

estando no nível acima dos joelhos é preponderante na manutenção sadia da coluna 

lombar (figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12- Ângulos articulares com menor pressão. 
Fonte: THORNTON (1980). 
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Dul e Weerdmeester (2001) avaliam a postura sentada, como menos fatigante 

que a postura de pé, contudo recomendam a não permanência por tempo prolongado 

na posição sentada, alterando as tarefas que permitam andar e/ou ficar de pé, no caso 

de uma determinada tarefa exigir um tempo prolongado. 

O mocho do CD deve permitir regulações na postura de trabalho, com o 

propósito de retardar o aparecimento da fadiga. Se ele permanecer certo período de 

tempo sem que seja realizado regulações posturais, as distribuições de peso nos 

locais de maior contato na região glútea serão reduzidas, o que propiciará ao 

aparecimento de fadiga muscular precoce.  

 Em estudo eletromiográfico, Mathieu (2000) determinaram quais os músculos 

que ficam relaxados conforme movimento realizado, existindo certo antagonismo 

entre a boa postura para os músculos e a postura adequada para o disco 

intervertebral: a posição sentada e relaxada pode ser melhor para o músculo, mas é 

pior para o disco intervertebral. Na figura 13 observamos como a coluna vertebral se 

comporta nas diferentes variações de postura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13- Comparação Esquemática das pressões intradiscais, entre as diversas posturas.      

Fonte: NACHEMSON (1964). 

 

 

 

 Em estudo conduzido por Garbin, Diniz (2009) onde citam pesquisa realizada 

em 2008, através de filmagem de sessenta sessões clínicas de atendimento 

odontológico, verificou-se que o CD não colocou em prática os princípios básicos de 

ergonomia na maioria dos procedimentos. Houve de forma constante, a torção da 
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coluna vertebral com elevação do ombro que é uma posição inadequada de trabalho, 

podendo causar lesões nas articulações. Knoplich (2003) demonstrou através de 

pesquisas ortopédicas que a posição sentada aumenta a pressão intradiscal, 

correlacionando-a ao aumento do desajuste do disco e da coluna. Para Filho e Barreto 

(2001), “o trabalho do CD leva-o a inclinações laterais, flexões e extensões da coluna. 

Muitas vezes, o modo de realizar tais posições pode levar a alterações de origem 

postural, como, as escolioses, cifoses e lordoses”. 

Através de análise biodinâmica do CD é possível identificar as principais 

regiões corporais que permanecem sob estresse elevado, não por causa da 

angulação, pois situa-se dentro do arco de movimento funcional das articulações, mais 

especificamente da região cervical, lombar, joelhos, ombros e punhos (figura 14). Os 

principais movimentos utilizados pelos CD clínicos ocorrem de forma combinada 

conforme abaixo:  

 flexão de tronco com inclinação lateral e/ou rotação. 

 flexão de coluna cervical com inclinação lateral e/ou rotação.  

 Abdução de ombros com flexão. 

 Flexão dos punhos com prono-supinação. 

 Flexão-extensão de punhos e dedos com prono-supinação (pinça lateral). 

 

  

 

                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14- Postura característica do cirurgião-dentista. 
Fonte: Arquivo Pessoal. 
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Estudos de Finsen (1998) demonstram que CD adotam posturas de abdução 

de ombros acima de 30º, o que compromete a integridade muscular, em se tratando 

de suprimento sanguíneo para a articulação dos ombros.  

Entende-se que a postura de trabalho em pé privilegiaria o trabalho de força da 

pinça principal da mão do CD em atividades que exijam o uso da mesma. Também 

haveria uma facilitação do uso da força devido à postura em pé adotada pelo CD, 

levando em conta um ângulo de tração de aproximadamente sessenta graus em 

relação ao peito do paciente. Por outro lado, a adoção da postura sentada não 

privilegiaria a adoção de força durante as atividades dos CD. De maneira simplória, o 

posicionamento acarreta sobrecarga na coluna, devido à carga de trabalho e ao 

caráter de precisão e acesso à área de trabalho (cavidade oral do paciente). Os 

problemas posturais relacionados às práticas odontológicas estão associados a 

duração e repetição da postura adotada (RUCKER, 2002; RUNDCRANTZ, 1991b). 

As dores nas costas, decorrentes de má postura ocupacional, afetam um 

número elevado de CD no mundo. Pesquisas mostram que um entre dois CD 

apresenta patologias na coluna lombar relacionadas à postura ocupacional, realizando 

movimentos na coluna de inclinações para frente, laterais, flexões e extensões 

(ANVISA, 2001). 

A forma de tratamento destes problemas posturais tem direcionamento na 

educação e informação do CD quanto a sua postura e o uso de seu mobiliário e 

equipamentos ergonomicamente adequados. A alternância entre a postura ortostática 

e sentada contribui para a prevenção da fadiga muscular. A manutenção da postura 

de braços e cotovelos juntos ao corpo diminuem a tensão nos ombros, além de ajudar 

a otimizar a função das mãos, evitando problemas de punho (MALCHAIRE, J; PIETTE, 

A, COCK, 2001). 

Em estudo realizado por Aguirre et al (2006), foi identificado a existência direta 

entre a variação do nível do conhecimento ergonômico dos CD com suas aplicações 

práticas em relação as posturas de trabalho. Apenas 22,31% dos pesquisados da 

Universidade Peruana Cayetano Heredia adotaram posturas ergonomicamente 

corretas, através de análise fotográfica usando Autocad e Corel Draw.   

 Sobre as especificações da coluna Cervical temos; as articulações das 07 

vertebras existentes permitem de forma simples ou associada, a realização de 

movimentos de flexão, extensão, rotação e flexões laterais. Estas possuem uma 

curvatura fisiológica convexa (lordose), através de discos intervertebrais existentes 
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em cada vértebra. Esta curvatura é fundamental para a integridade da coluna 

vertebral, pois na inexistência desta, as estruturas não iriam resistir à pressão nos 

discos, acarretando em lesões discais. Deste modo conclui-se que a curvatura 

fisiológica da coluna cervical, lordose, aumenta em duas vezes a sua resistência, além 

de permitir um aumento na flexibilidade e capacidade de absorver choques 

(KAPANDJI, 2000; KNOPLICH, 2003). 

 A postura comumente adotada pelo CD altera o eixo de equilíbrio de toda a 

coluna cervical (figura 15). Segundo Kapandji (2000) a coluna cervical possui a 

seguinte classificação funcional: 

A coluna cervical possui duas partes anatômica e 
funcionalmente diferentes. (1) A coluna cervical 
superior, responsável pela realização das rotações 
puras, (2) coluna cervical inferior, responsáveis 
pelas flexo-extensão e inclinações laterais. 
Funcionalmente estas duas partes atuam de forma 
sinérgica e combinada para a realização de 
movimentos. De acordo com a figura 9, 
identificamos a alteração da curvatura fisiológica 
cervical convexa durante um movimento de flexão. 
Durante esta, a curvatura torna-se retificada, 
aumentando a pressão nos discos intervertebrais, 
exigindo esforço elevado dos músculos posteriores 
do pescoço para sustentar a cabeça. Deste modo, 
a flexão de cabeça adotada por longos períodos 
pode ser extremamente prejudicial ao CD, elevando 
o risco de lesões de disco intervertebral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: A alteração na curvatura vertebral durante a flexão funcional de um cirurgião-

dentista.  Fonte: PICOLO (2003). 
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2.5 GINASTICA LABORAL 

 

Uma sequência de exercícios laborativos visa normalizar capacidades e 

funções corporais para o desenvolvimento do trabalho, diminuindo a possibilidade de 

comprometimentos da integridade do corpo, sendo denominado como Ginastica 

Laboral (GL) (BAU, 2002). Para Nascimento e Moraes (2000) exercícios laborativos 

são séries variadas de exercícios, elaborados distintamente para trabalhadores de 

atividades profissionais diversas.  A execução de programas de GL deve cuidar pela 

livre participação dos trabalhadores, não devendo ser imposta como uma tarefa a mais 

a ser realizada na jornada de trabalho (SOARES; ASSUNÇÃO, 2006). 

 Segundo Valachi & Valachi (2003), as estratégias para prevenir este problema 

multifatorial que acometem os CD, tal como a adoção de uma boa postura, poderá 

levá-los a realizarem atividades laborativas com melhores condições de saúde. Uma 

segunda vantagem é que estes exercícios podem ser realizados no próprio 

consultório, no intervalo entre os atendimentos e, quando incorporados numa rotina 

diária, levam a uma melhor função muscular, através da redução da fadiga. 

 Segundo Lima (2007), a GL destaca-se como atividade de auxílio na prevenção 

de lesões no ambiente de trabalho, pois visam a melhora da flexibilidade muscular e 

mobilidade articular, reduzindo a fadiga precoce (causada pela repetitividade e tensão 

que acometem tendões, músculos, fáscias e nervos.  

De acordo com Howley (2000), ter a amplitude de movimento íntegra em todas 

as articulações do sistema musculoesquelético é essencial para garantir um 

movimento eficiente, sendo uma das razões pelas quais a flexibilidade é tão 

importante para o condicionamento físico. 

 

2.5.1 Origem e Histórico 

 

A GL surgiu na Polônia em 1925, sendo realizada por operários de uma 

indústria, com o objetivo de descontração no ambiente de trabalho, sendo logo 

chamada de ginástica de pausa. Alguns anos depois se expandiu para outros países 

como Holanda e Rússia, seguidos posteriormente pela Bulgária, Alemanha Oriental e 

Bélgica.  Entretanto, o seu desenvolvimento ocorreu de fato no Japão. Desde 1928 

era realizada pelos funcionários dos correis para a descontração e o cultivo da saúde. 
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Somente na década de sessenta é que a GL foi consolidada como “prática 

obrigatória”. No Japão houve grande difusão em virtude da iniciativa de um programa 

de rádio denominado “Rádio Taissô”, um tipo de “ginástica ritmada” acompanhado por 

música própria.  

Segundo Lima (2007), esta rádio era transmitida diariamente, de modo que 

todos pudessem praticar, seja nas empresas, nas ruas ou mesmo nas suas 

residências. Hoje está espalhada por todo o Japão, existindo um departamento dentro 

de uma grande rede de telecomunicações voltado exclusivamente para manter essa 

prática em vigor na sociedade japonesa.  

No Brasil, a influência chegou com os imigrantes japoneses, sendo apenas 

inserida de forma eficaz em 1973, na escola de educação Feevale durante a 

elaboração do projeto de educação física compensatória, com o propósito de 

promover o melhor desempenho, a melhora da produtividade, bem como a redução 

dos acidentes de trabalho, incluindo as LER/DORT (CAÑETE, 2001; LIMA, 2007). 

 

2.5.2 Tipos de Ginastica Laboral 

 

De acordo com Zilli (2002), a ginástica laboral pode ser intitulada segundo seu 

horário de aplicação, em:  

• preparatória ou de aquecimento (antes da jornada de trabalho);  

• compensatória ou de pausa (durante a jornada de trabalho);  

• relaxamento (após a jornada de trabalho).  

 A ginástica laboral preparatória ou de aquecimento é a atividade física realizada 

no início do expediente, antes de começarem as atividades no ambiente de trabalho. 

Este tipo de ginástica laboral ativa fisiologicamente o organismo para as tarefas 

laborativas, preparando para o trabalho físico, melhorando o nível de concentração e 

disposição. É indicada antes da jornada de trabalho, com uma duração de 

aproximadamente 10 a 12 minutos, o que previne acidentes, distensões e distúrbios 

osteomusculares e ligamentares, ao preparar o organismo para atividades de 

velocidade, força ou resistência (PICOLI, 2003).  

 A ginástica laboral compensatória ou de pausa é realizada durante a jornada 

de trabalho, em pausas de 5 a 8 minutos ou micro-pausas de 30 segundos a 1 minuto. 

Sua principal finalidade é compensar todo e qualquer tipo de tensão muscular 

adquirido pelo uso excessivo ou inadequado das estruturas musculoligamentares, 
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preparando o trabalhador para o melhor cumprir e execução do seu trabalho, com 

ganhos em seu rendimento profissional. A ginástica laboral de relaxamento é uma 

ginástica utilizada após a jornada de trabalho com uma duração de aproximadamente 

10 a 12 minutos, em que o trabalhador poderá descansar acalmar-se e relaxar antes 

de ir para casa, tendo como objetivo a redução do estresse, alívio das tensões, 

redução dos índices de desavenças no trabalho e em casa, com consequente melhora 

da função social.  
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3  METODOLOGIA 

 

Este estudo avaliou a aplicação de um protocolo de ergonomia direcionado 

para a prevenção de desordens musculoesqueléticas em Cirurgiões-Dentistas (CD). 

A pesquisa contou com uma amostra de 91 indivíduos formada por duas Instituições 

de Ensino de Odontologia situadas no Estado do Rio de Janeiro, a saber a 

Universidade Federal Fluminense Campus do Valonguinho e a Universo Campus 

Niterói. O período de coleta de dados ocorreu entre os meses de Abril e Outubro de 

2015. O levantamento de dados sobre a percepção de dores nas desordens 

musculoesqueléticas se deu através da aplicação do diagrama de dor de Corlett 

(anexo 2) antes e sessenta dias após a aplicação do protocolo de treinamento teórico-

prático de ergonomia.  

No primeiro momento da aplicação do diagrama foi preenchido também, pelos 

CD, um conjunto de perguntas para avaliar o perfil dos pesquisados de ambos os 

sexos através de questionário autoaplicável adaptado. Os participantes aceitaram 

participar por livre vontade após esclarecimento sobre o estudo e depois de garantido 

o sigilo e direitos de desistência. Estes requisitos são fundamentais para se respeitar 

os preceitos éticos de pesquisas que envolvem seres humanos.  

Em pesquisa desenvolvida nos EUA por Rucker e Sunnell (2002) foi 

estabelecido uma relação entre fatores de risco de DORT associados a odontologia 

clínica, através de análise de 425 CD na British Columbia. Além dos pesquisados 

terem confirmado os resultados esperados sobre a prevalência das desordens 

musculares em suas atividades, verificou-se que os próprios CD são capazes de 

reconhecer e identificar suas próprias posturas de trabalho, praticando as melhores 

posturas, definindo o melhor padrão de seus equipamentos através dos treinamentos 

recebidos. (RUCKER E SUNNELL, 2002; ALEXOPOULOS, STATHI, CHARIZANI, 

2004). 

 

3.1 DELIMITAÇÃO DA AMOSTRA 

 

A amostra inicial desta pesquisa consistiu em 100 profissionais de odontologia, 

professores, alunos (últimos períodos e pós-graduandos) e profissionais com idade 

entre 20 e 60 anos. Foi feito um levantamento sobre a especialidade do profissional, 
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o tempo de atuação clínica dos envolvidos, gênero, portadores de doenças 

ostemioarticulares e fraturas ósseas de membros superiores e coluna vertebral.  

Conforme corroborado com estudos científicos apresentados no capítulo 2, a 

delimitação da amostra concentrou-se em CD clínicos, isto é, profissionais que a 

princípio, realizam a maior parte dos procedimentos odontológicos, levando em 

consideração que todos os profissionais da odontologia que possuem alguma 

especialidade profissional são, antes de tudo, clínicos gerais. Deste modo, houve o 

entendimento de que não haveria interferência na pesquisa, o fato dos indivíduos 

terem ou não especialização.  

 Em relação ao tempo de atuação clínica dos indivíduos selecionados através 

da amostra, também não foi considerado uma vez que, parte dos indivíduos era de 

graduandos dos últimos períodos dos cursos de Odontologia. A proposta da pesquisa 

consistiu na verificação da eficácia na aplicação do protocolo, de como a 

sedimentação dos conhecimentos transmitidos foram absorvidos e disseminados 

após reavaliação de sessenta dias.  

Em decorrência da delimitação da amostra descrita, 09 indivíduos foram 

considerados inaptos para participação da pesquisa científica, sendo excluídos do 

presente estudo, totalizando uma amostra de 91 indivíduos aptos, de 100 previamente 

selecionados. 

 

 

3.2 ANÁLISE DE RISCOS/BENEFÍCIOS DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa científica e as Instituições Educacionais envolvidas 

corroboraram com todas as exigências contidas na Resolução 466/12 publicada pelo 

Ministério da Saúde, atendendo aos fundamentos éticos e científicos pertinentes, 

principalmente através das informações descritas nos itens III e V; aspectos éticos da 

pesquisa envolvendo seres humanos e processo de consentimento livre e esclarecido 

respectivamente. (Anexos 3, 4, 5 e 6). 

 O protocolo realizado segmentou-se em três etapas sequenciais e 

complementares, com um formato didático-pedagógico específico, através da 

realização de treinamentos direcionados com aulas teórico-práticas, totalizando 12h.  

  Os pesquisados de ambas as universidades ora mencionadas compuseram a 

amostra fruto deste projeto de pesquisa científica foi detalhando para cada um no 
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estudo, os seus propósitos, os procedimentos a serem realizadas, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes, sendo definido que a 

participação era isenta de despesas e que havia garantia do aceso aos resultados e 

de esclarecimento de dúvidas a qualquer tempo. Os pesquisados foram informados 

que sua participação seria voluntária, sendo possível a retirada do consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou prejuízo ou perda 

de qualquer benefício que possa ser adquirido. 

 Os benefícios propostos pelo estudo consistiram da sedimentação de 

conhecimentos em ergonomia para serem aplicados na prática clínica diária de CD, 

com a proposta na redução dos afastamentos de trabalho devido a transtornos 

musculoesqueléticos, dos níveis de fadiga muscular e irritabilidade, no desconforto 

físico e do gasto energético na execução das tarefas para a melhora na qualidade de 

vida, havendo, portanto, uma maior eficiência operacional em suas atividades 

laborativas. Por fim, cada pesquisado recebeu uma cartilha e um livreto encadernado 

para ser utilizado em sua rotina laborativa, contribuindo para a sedimentação do 

conhecimento adquirido. 

 De acordo com a metodologia devidamente detalhada, os pesquisados não 

sofreram qualquer tipo de constrangimento, uma vez que receberam três aulas 

expositivas em um primeiro momento em sala de aula. Nas duas aulas restantes ditas 

práticas, estes receberam treinamento direcionado nos próprios consultórios 

odontológicos. Cabe ressaltar que em todos os métodos de coleta de informações, 

não houve a opção do pesquisado se identificar, sendo classificado no estudo apenas 

como um indivíduo. 

 

 

3.3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O planejamento metodológico baseou-se inicialmente na escolha de duas 

amostras por conveniência, de forma intencional, tendo como universo de 

desenvolvimento e aplicação dos materiais e métodos em duas Instituições de Ensino 

Superior em Odontologia no Estado do Rio de Janeiro (Universidade Federal 

Fluminense Campus do Valonguinho e Universo Campus Niterói) 

Após serem efetivadas as medidas burocráticas de solicitação para a pesquisa, 

através de carta de apresentação, aos coordenadores das Instituições supracitadas, 
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para que fosse possível haver o acesso aos respectivos pesquisados selecionados, 

dois questionários foram utilizados como método de pesquisa; um questionário 

autoaplicável adaptado e o diagrama de dor de Corlett, além da aplicação do protocolo 

de treinamento teórico-prático de ergonomia. 

 

3.3.1    Questionário Autoaplicável Adaptado 

 

O questionário autoaplicável adaptado (anexo 1) foi utilizado uma única vez, 

previamente a aplicação do protocolo (foco desta pesquisa para verificar sua eficácia), 

no sentido de avaliar o perfil dos pesquisados. Este apresentava 11 questões objetivas 

aos pesquisados baseadas inteiramente em suas percepções e auto relato, 

abordando os fatores de risco associado ao CD, padrões de trabalho, dificuldade de 

adaptação aos elementos físicos do consultório, for mação da equipe de trabalho, 

percepção de controle organizacional do trabalho, bem como perguntas sobre 

sintomas de dor musculoesqueléticos de origem laboral e influência do conhecimento 

da ciência ergonômica, fornecida em sua vida acadêmica pregressa, para sua rotina 

atual de trabalho. 

 
 

3.3.2    Diagrama de Corlett  

 

O diagrama de Corlett (anexo 2) foi aplicado para verificar a incidência de dor 

musculoesquelética nos pesquisados. Este facilita a identificação e localização das 

áreas dolorosas através de um mapa no qual a imagem do corpo humano de costas 

está dividida em 24 segmentos. Após a jornada de trabalho o pesquisado é abordado 

pelo pesquisador orientando-o para que o mesmo aponte as regiões dolorosas. O 

índice de dor é classificado em 8 níveis, com variação de 0 (nenhuma dor) a 7 

(extremamente desconfortável), com base na localização feita pelo pesquisado no 

diagrama apresentado na figura 16 para os dimídios do corpo humano. 
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Figura 16 – Mapa das Regiões Corporais para Avaliação de dor 

      

FONTE: IIDA (2005). 

 

 

  O método em questão é bastante vantajoso em algumas situações de 

pesquisa, sendo esta uma metodologia simples, que dispensa interrupção do trabalho 

na coleta de dados. Entretanto seus resultados baseiam-se exclusivamente na 

colaboração do pesquisado entrevistado, podendo este omitir e/ou aumentar o índice 

de dor no momento de sua utilização (MAIA, 2008). 

 

3.3.3     Protocolo  

 

 Após definição dos métodos de pesquisa, cada pesquisado foi identificado 

apenas com o código X1, X2..., até X91, sendo divididos em três grupos (X1 a X25); 

(X26 a X49); (X50 a X91). A aplicação do protocolo de treinamento teórico-prático de 

ergonomia (materiais e métodos) foi distribuída em 03 etapas complementares (tabela 

5). A primeira e segunda etapas ocorreram nos meses de Abril (X1 a X25), Maio (X26 

a X49) e Agosto (X50 a X91) de 2015. A terceira etapa ocorreu sessentão dias depois, 

nos meses de Junho (X1 a X25), Agosto (X26 a X49) e Outubro (X50 a X91). 

Em virtude de a amostra ser composta de graduandos dos últimos períodos do 

curso de Odontologia, professores e CD pós-graduandos, buscando reduzir a 

possibilidade de faltas por parte da amostra, a aplicação das três etapas foi pareada 

conforme a aplicação das provas acadêmicas dos respectivos cursos de graduação e 
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pós-graduação. Deste modo, durante cada etapa foram necessários 02 dias adicionais 

em cada mês para que fosse possível ter a garantia da participação dos 91 

pesquisados. Cabe ressaltar que não houve a participação repetida de um mesmo 

indivíduo em quaisquer das três etapas conforme proposta metodológica do protocolo. 

 

Tabela 5- Cronograma de Aplicação do Protocolo no ano de 2015. 

 

 

Estudos realizados por Loretto, Catunda, Teodoro (2012) corroboram a 

proposta da pesquisa, no sentido de que os conhecimentos dos CDs sobre ergonomia 

perdem-se ao longo do tempo, principalmente por falta de aplicação de 

conhecimentos teórico-práticos para a manutenção das práticas ergonômicas no 

cotidiano destes profissionais. Sabe-se que a consolidação e a aplicação de princípios 

ergonômicos que identifiquem, apontem e modifiquem as inadequações posturais se 

fazem necessárias, sendo uma maneira eficaz de se garantir a salubridade, 

segurança, alto desempenho, motivação e a satisfação na prática odontológica 

(GARBIN; DINIZ, 2009). 

 A maximização da eficiência e da assimilação de um protocolo pode ser 

alcançada aplicando-se primeiramente, um treinamento ergonômico direcionado, 

baseado no princípio metodológico “Back School”, adotado pela fisioterapeuta sueca 

Mariane Zachrisson-Forssell em 1969, no Hospital de Dandeyd em Estocolmo. Esta 

autora desenvolveu um programa para populações específicas, composto por quatro 
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aulas teóricas e práticas, através da realização de um treinamento postural para a 

prevenção e tratamento de pacientes com dor lombar crônica, sendo a última 

destinada à prática do conhecimento teórico adquirido (CARDIA, 2001).  

 

 

1ª Etapa 

 Com a devida amostra obtida nas duas Instituições de Ensino aplicou-se in 

loco, o diagrama de Corlett nos pesquisados nos meses de Abril (X1 a X25), Maio 

(X26 a X49) e Agosto (X50 a X91) de 2015, juntamente com o questionário 

autoaplicável adaptado. Em seguida, estes receberam um treinamento ergonômico 

direcionado composto por três aulas semanais teóricas expositivas (sala de aula) com 

duração de 02 horas cada, totalizando nesta etapa 6 horas/aula, com o auxílio de 

equipamento audiovisual. 

 Os assuntos abordados incluíram conceitos provenientes das principais 

disciplinas da ergonomia que podem ser aplicados aos CD, tais como: fisiologia do 

trabalho, biomecânica ocupacional, LER/DORT (prevenção, fatores de risco, 

principais patologias por segmento corporal, tratamentos mais procurados), 

ergonomia aplicada ao dia-a-dia (ao uso de computadores, importância do sono e 

suas variabilidades, posição sentada, transporte e manuseio de cargas, dentre 

outros), além das principais soluções ergonômicas na racionalização do trabalho 

destes profissionais, sendo ratificadas pelas pesquisas de GARBIN (2008; 2011). 

  Em pesquisa realizada por Garcia, Campos e Zuanon (2008), ao utilizar 

imagens digitais para analisar o processo de aprendizagem no conhecimento da 

ergonomia e suas exigências físicas em 69 alunos de odontologia no Brasil, 

concluíram que durante as filmagens dos atendimentos clínicos dos CD, não foram 

colocados em prática os princípios de ergonomia. 

 

2ª Etapa 

Nesta etapa os pesquisados dos três grupos receberam mais 02 aulas, desta 

vez práticas, realizadas em consultórios odontológicos com duração total de 06 horas, 
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nos mesmos meses descritos na primeira etapa, com o auxílio de equipamento 

audiovisual, objetivando a aplicação dos conhecimentos adquiridos na etapa anterior, 

sendo orientados a utilizá-los durante a sua jornada normal de trabalho. Com o 

adequado reconhecimento dos riscos aos quais estão expostos, estes puderam 

modificar sua rotina de trabalho, retardando ao máximo o aparecimento da fadiga 

muscular, bastante comum em atividades de trabalho onde o corpo humano é exposto 

em posições sustentadas de forma continuada, prejudicando principalmente as 

estruturas osteomioligamentares da coluna vertebral e dos membros superiores. 

 Ao final desta etapa, os pesquisados receberam uma cartilha e um livreto 

encadernado de fácil visualização, contendo os exercícios laborais a serem realizados 

antes, durante e após cada atendimento (Anexos 7 E 8). Sendo assim, os exercícios 

laborativos desenvolvidos foram distribuídos em quatro fases: 

1ª Fase: Atividades preparatórias realizadas antes do primeiro atendimento, visando 

a máxima capacidade física de trabalho através de aquecimentos e alongamentos em 

tronco e membros. 

2ª Fase: Atividades realizadas durante cada atendimento (movimentos inevitáveis), 

como por exemplo, em cada ação do paciente em cuspir na cuspideira. Esta 

enquadra-se em uma modalidade de exercício-recuperação, ou seja, os músculos 

envolvidos recebem o restabelecimento do suprimento sanguíneo, através de 

alongamentos nas direções contrárias utilizadas pelos CD na prática odontológica, o 

que previne o aparecimento da fadiga precoce (FOX, BOWERS, FOSS 1991; 

GRANDJEAN, 2005).  

3ª Fase: Atividades realizadas entre cada atendimento, durante o período em que o 

profissional aguarda seu próximo paciente.  

4ª Fase: Atividades domiciliares, importantes para a manutenção adequada da coluna 

vertebral, utilizados em tratamentos preventivos e terapêuticos nas desordens da 

coluna (MCKENZIE, 2006; TRIBASTONE, 2001).  
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3ª Etapa 

 Após sessenta dias foi aplicado novamente o diagrama de Corlett nos três 

grupos da amostra para todos os pesquisados, respectivamente nos meses de Junho 

(X1 a X25), Agosto (X26 a X49) e Outubro (X50 a X91) do corrente ano. 

 
 

3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS   

 

A inferência estatística é um método científico de tirar conclusões sobre 

parâmetros da população a partir da escolha, tratamento e análise dos dados de uma 

amostra desta população. Neste estudo foram desenvolvidas duas análises de 

inferências sobre a diferença entre as médias de duas populações, sendo o primeiro 

em amostras independentes para sigmas desconhecidos e o segundo em amostras 

dependentes ou emparelhadas. 

Todos os dados coletados foram elaborados (por seleção, codificação e 

tabulação), analisados, interpretados e representados, sendo elaborado e classificado 

de forma sistemática, com o auxílio do software Office do Windows (ferramenta 

Excel®). 

 

 

 

3.4.1      Inferência sobre a diferença entre as médias de amostras independentes 

para sigmas desconhecidos 

 

Frequentemente precisamos avaliar se a proporção de um dos valores de certa 

variável em uma população apresenta uma diferença significativa da mesma 

proporção em outra população, através da comparação de duas populações 

independentes.  

 Neste contexto, através das respostas obtidas tanto no questionário 

autoaplicável adaptado, como no diagrama de Corlett (2005), ambos aplicados na 

primeira fase do protocolo (subitem 3.3.3), realizou-se o teste de hipóteses com o 

propósito de avaliar a independência de dor nas regiões corporais do diagrama em 

relação a cada variável do questionário autoaplicável. Cada uma destas  foi testada 
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para a diferença entre médias para cada indivíduo (X1 a X91), conforme seu 

respectivo grupo. 

Para cada variável foi realizada a diferença x1i – x2i = di. Onde x1i é o valor da 

variável para o indivíduo “i” relacionado para cada resposta do questionário 

autoaplicável adaptado. X2i é o valor da variável para o indivíduo “i” após a aplicação 

do diagrama de Corlett (2005), ambos na 1ª Etapa do Protocolo (subitem 3.3.3). Como 

os dois desvios padrão, σ1 e σ2 são desconhecidos, utilizamos os desvios padrão 

amostrais, s1 e s2, para estimar os desvios padrão populacionais desconhecidos. 

Deste modo, os procedimentos de estimação por intervalo e de teste de hipóteses se 

basearam na distribuição t em vez da distribuição normal padrão. 

O teste de hipóteses buscou evidências de que µ2 é menor que µ1, sendo sua 

diferença maior do que zero. A hipótese de pesquisa µ1- µ2 >0 é declarada como 

hipótese alternativa. A hipótese nula é rejeitada quando valor de p é menor que  

α=0,05. 

H0:µ1- µ2≤0 
Ha:µ1 - µ2>0      
            

Estatística de teste: t= 
( 𝑥1
̅̅ ̅̅ ̅−𝑥2̅̅̅̅  )−𝐷0 

√
S1

2

n1
+

S2
2

n2

      onde gl =   
(

S1
2

n1
 +

S2
2

n2
)2

1

𝑛1−1
 ( 

S1
2

n1
)

2
 + 

1

𝑛2−1
 ( 

S2
2

n2
)

2
    

     

 

3.4.2    Inferência sobre a diferença entre as médias de amostras dependentes 

 

Amostras pareadas são consideradas em planejamentos nos quais são 

realizadas duas medidas na mesma unidade amostral (dados pareados), onde a 

unidade é o seu próprio controle, diminuindo assim o efeito de variações individuais. 

Este tipo de planejamento é utilizado quando se deseja determinar o nível de uma 

certa medida antes e depois de uma intervenção, por exemplo, em uma dieta 

hipossódica, tratamento medicamentoso etc. Referimo-nos a observações pareadas 

também como amostras dependentes. É importante ressaltar que para uma mesma 

diferença hipotética de médias (antes e depois), desvio padrão, nível de significância 

() e poder do teste (1-), o tamanho amostral pode ser reduzido nos desenhos de 

amostras pareadas, sendo necessário um número menor de unidades para provar 
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uma mesma diferença entre médias em relação a amostras independentes (ROSNER, 

1995). 

O uso deste tipo de amostra para o teste de hipóteses sobre a diferença entre 

duas médias é usado para melhorar a eficiência do experimento, mantendo 

controlados os fatores que podem influenciar as variáveis de interesse. 

O teste de inferência da diferença entre as duas médias para amostras 

emparelhadas foi realizado através de três variáveis consideradas pelo diagrama de 

Corlett (2005), como sendo as regiões corporais mais acometidas em CDs (Cervical, 

Ombros e Lombar), conforme evidências levantadas no perfil epidemiológico obtido 

em pesquisa realizada (NATAL E FERRAZ, 2014). 

As variáveis definidas foram obtidas através de média de ambos os lados 

corporais para cada uma destas, não sendo considerado a lateralidade (unilateral) 

como registro de dados. 

Para cada variável foi avaliada a diferença x1i – x2i = di. Onde x1i é o valor da 

variável para o indivíduo “i” antes da aplicação do protocolo. X2i é o valor da variável 

para o indivíduo “i” após a aplicação do protocolo. Logo, di é a diferença entre os dois 

valores. 

O teste de hipóteses buscou evidências de que µ2 é menor que µ1, sendo sua 

diferença igual zero. A hipótese de pesquisa µ1- µ2 ≠0 é declarada como hipótese 

alternativa. A hipótese nula é rejeitada quando valor de p é menor que  α=0,05. 

H0: µd =0 
Ha: µd  ≠0      

 

Estatística de teste: 𝑡 =
đ=µd

𝑆d√𝑛
    onde:     𝑆d =

∑(√(di−đ)
2

n−1
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo inicialmente é feita uma apresentação dos resultados obtidos a 

partir da análise do questionário autoaplicável adaptado usando estatística descritiva. 

Em seguida são apresentados os resultados obtidos da Inferência estatística sobre a 

diferença entre as médias de amostras independentes com sigmas desconhecidos 

através dos testes de hipóteses relacionando os atributos do questionário 

autoaplicável com os sintomas de dor nas regiões do corpo conforme diagrama de 

Corlett (2005). Em terceiro lugar são apresentados os resultados obtidos em outra 

inferência estatística pautada na mesma sistemática, exceto pelo fato de ter aplicação 

em amostras dependentes ou emparelhadas, tendo como instrumento de pesquisa o 

diagrama supracitado. 

 

4.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA DA AMOSTRA 

 

A amostra consistiu de 91 indivíduos, sendo 64,84% do sexo feminino. A média 

de idade foi de 29,03 anos, com tempo médio de profissão em 7,9 anos. Já em relação 

ao tempo médio de horas trabalhadas por dia, a média foi de 9,05 horas. Arguidos 

sobre a dificuldade de adaptação a algum elemento do consultório odontológico, 

84,61% afirmaram de forma positiva. Destes, 78,02% relataram dificuldade de 

adaptação ao mocho. 75,8% dos pesquisados informaram que possuem dor muscular 

de origem laboram mais evidente ao término da jornada de trabalho. Em 65% dos 

indivíduos que relataram ter dor muscular de origem laboral afirmam que os sintomas 

permanecem após 03 meses. O conceito e aplicação das pausas e micro-pausas no 

ambiente de trabalho odontológico foram negligenciados por 74,7% dos pesquisados. 

Somente 34,1% dos CD possuem Auxiliar Odontológico. Perguntados sobre a média 

de horas de sono diária, 65,93% afirmaram dormir até 06 horas. Apenas 15,39% dos 

pesquisados considerou que houve em sua grade curricular uma carga horária 

suficiente para abordar as questões teórico-práticas relacionadas a Ergonomia na 

Odontologia. 
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4.2 FATORES AMBIENTAIS E ORGANIZACIONAIS IMPACTANTES 

 

Os resultados obtidos da Inferência estatística sobre a diferença entre as 

médias de amostras independentes através dos testes de hipóteses foram calculados 

através do programa Excel® da Microsoft®. Das 11 perguntas (fatores) definidas no 

questionário autoaplicável adaptado que se referem a fatores ambientais e 

organizacionais, apenas 02 (Presença de Auxiliar Odontológico e Conceito de Pausa 

e Micropausa) representaram diferenças estatisticamente significantes nas médias da 

pontuação sinalizadas pelos pesquisados no diagrama de Corlett (2005) antes da 

aplicação do Protocolo na presença ou não do fator conforme tabela 6. 

  

Tabela 6- Resultado do Teste de Hipóteses sobre a Independência da Dor em 

relação aos 02 Fatores (variáveis) do Questionário Autoaplicável Adaptado com 

Significância Estatística. 

 

SIGNIFICANTE A 5% 

NÃO SIGNIFICANTE A 1% 

FATOR 8: Existência de 

Auxiliar Odontológico 

  

FATOR 9: Conhecimento 

sobre pausas e micro-

pausas de trabalho e como 

são formadas 

Sim  (1) Não(2)   Sim  (1) Não(2) 

Amostra n= 30 61   23 68 

Média Corlett= 2.41 3.32   2.14 3.33 

Desvio Padrão (s)= 1.91 2.36   2 2.26 

s1ˆ2 3.657   3.995 

s2ˆ2 5.548   5.118 

Graus de Liberdade 69   42 

xb1= 2.41   2.15 

xb2= 3.32   3.33 

s(xb1-xb2)=  0.461   0.499 

t= 1.97   2.37 

p valor= 0.026   0.011 

A correlação entre sintomas de dor musculoesquelética e a presença de 

auxiliares odontológicos na presenta pesquisa mostrou-se significativa pelo teste de 
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hipótese estatístico, logo pode-se afirmar com 95% de confiança que a presença de 

auxiliar odontológico está relacionado com menores índices de dor 

musculoesquelética entre os CD (tabela 6). 

Este resultado segue a perspectiva de outras pesquisas sobre o assunto 

realizadas por Porto (1994), através de comparação de um tratamento endodôntico, 

realizado por um profissional sozinho e com auxiliar, tendo como resultado que o CD 

ganha 1/5 de tempo (20,43%), trabalhando com auxiliar e delegando funções, sendo 

mais lucrativo. Segundo Thorthon et al (2004), os CD que trabalham com um auxiliar 

aumentam de 16 a 70% a eficiência com redução de estresse e fadiga; e Orenha 

(1998), que buscou identificar outros benefícios relevantes na contribuição efetiva dos 

auxiliares antes, durante e após o tratamento odontológico, como economia de 

energia do CD pelo trabalho simultâneo, sobretudo pela economia de tempo.   

A correlação entre dor musculoesquelética ao conhecimento do CD sobre 

conceitos de pausas e micro-pausas mostrou-se significativa pelo teste de hipótese 

estatístico, logo pode-se afirmar com 95% de confiança que o conhecimento sobre 

pausas e micro-pausas aplicado na atividade laboral está relacionado com menores 

índices de dor musculoesquelética entre os CD (tabela 6). 

Estes resultados são corroborados por Mc Lean et al (2001), que utilizaram as 

micro-pausas como medida preventiva redução/eliminação de traumas cumulativos. 

Estes autores após avaliação e comparação de três grupos escolhidos 

aleatoriamente; G1- sem pausas, G2-micro-pausas de 30s à cada 20 min., G3- micro-

pausas de 30s à cada 40 min, para quatro segmentos musculares monitorados 

(cervical, lombar, trapézio, pulso e dedos), concluíram que G2 e G3 apresentaram 

melhora do conforto muscular em todos os segmentos avaliados.   

Segundo Luduvig (1998) “Os CD estão entre os profissionais mais acometidos 

por estas doenças, assim como os bancários, jornalistas, digitadores, enfermeiros, 

secretários, laboratoristas, escritores”. Comumente já relacionado, por atividades 

inerentes a sua profissão, os profissionais da Odontologia trabalham constantemente 

em posturas inadequadas, sem períodos de repouso e forte tensão emocional.  

Em relação aos demais fatores não foi possível estabelecer através do teste de 

hipóteses, uma correlação estatisticamente significativa de que estes teriam influência 

direta sobre a redução dos índices de dor musculoesquelética entre os CD em virtude 

dos resultados encontrados (p>0,05) 
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4.3 INFLUÊNCIA DO PROTOCOLO NA PERCEPÇÃO DE DOR  

 

Os resultados a seguir representam o objetivo principal do estudo no que tange 

a validação do protocolo de treinamento teórico-prático de ergonomia específico para 

os CD, através da utilização do diagrama de Corlett (2005), antes e após sessenta 

dias para verificação de sua eficácia. Para tal, utilizou-se o teste de hipóteses de 

diferença entre médias para amostra relacionadas (pareadas ou emparelhadas) 

conforme tabela 7. Os cálculos foram realizados utilizando-se o programa Excel® da 

Microsoft®. 

Segundo Rudio (2001), a pesquisa científica com grupo único, em que há um 

pré-teste antes da aplicação do fator experimental e um pós-teste, permitem obter 

informações da influência desse fator sobre os indivíduos do grupo. 

De acordo com o método descrito no subitem 3.4.2 (Inferência sobre a 

diferença entre as médias de amostras dependentes), somente três variáveis (regiões) 

foram consideradas pelo diagrama, como sendo as regiões corporais mais acometidas 

em CD; Cervical, Ombros e Lombar, consoante com evidências levantadas no perfil 

epidemiológico obtido em pesquisa realizada, além de ter sido criado também na 

tabela 7, uma coluna geral contemplando a média de todas as regiões definidas pelo 

diagrama de Corlett (NATAL E FERRAZ, 2014). 

A tabela 7 apresenta os valores de cada um dos 91 indivíduos da amostra em 

quatro colunas a saber, Geral, Coluna Cervical, Ombros, Coluna Lombar. 

Os valores presentes na tabela representam a diferença entre as médias nas 

amostras pareadas antes e após sessenta dias da aplicação do protocolo, através do 

somatório de todos os 24 segmentos do diagrama de Corlett. Para um dado valor 

maior do que zero, entende-se que houve redução de dor após a aplicação do 

protocolo. Para valores menores do que zero, entende-se que houve elevação de dor 

após a aplicação do protocolo. Nota-se que, em alguns indivíduos os valores de todas 

as colunas foram zerados, significando que não houve relato perceptivo de dor antes 

e após a aplicação do protocolo. 

 



76 
 

Tabela 7- Resultado do Teste de Hipóteses sobre a Diferença entre as Médias antes 

e após sessenta dias da aplicação do Diagrama de Corlett (2005) - Valores Individuais. 

 

 
Geral 

Coluna 

Cervical 
Ombros 

Coluna 

Lombar 

X01 1.17 2.50 3.00 3.00 

X02 1.38 4.00 4.00 4.00 

X03 1.29 4.50 4.00 3.50 

X04 1.42 4.00 4.50 4.50 

X05 1.21 4.00 4.00 3.50 

X06 0.58 2.00 2.00 2.50 

X07 1.17 3.50 3.50 1.50 

X08 1.33 4.00 4.00 4.00 

X09 1.29 4.50 4.00 3.00 

X10 0.71 2.00 3.00 3.50 

X11 1.21 4.50 4.00 3.50 

X12 1.46 4.50 2.50 3.00 

X13 1.08 3.00 3.00 3.00 

X14 0.92 4.00 2.50 3.00 

X15 1.17 4.00 3.00 3.00 

X16 0.96 3.50 4.00 3.00 

X17 0.54 2.00 2.00 2.50 

X18 0.83 3.50 3.50 2.50 

X19 0.88 3.00 3.50 3.00 

X20 0.04 0.00 -0.50 0.00 

X21 1.38 4.00 4.00 4.00 

X22 1.04 3.00 3.50 2.50 

X23 0.00 0.00 0.00 0.00 

X24 1.00 3.00 3.00 4.50 

X25 0.17 2.00 1.00 0.00 

X26 0.08 0.00 3.00 0.00 
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X27 -0.17 3.00 2.00 2.00 

X28 0.17 3.00 2.00 3.00 

X29 0.88 2.00 2.50 2.50 

X30 1.04 3.00 3.50 3.50 

X31 0.63 1.50 1.50 2.50 

X32 0.67 2.00 4.00 1.00 

X33 0.96 4.50 3.50 3.00 

X34 0.17 0.00 1.00 1.00 

X35 0.25 0.00 1.00 2.00 

X36 0.71 2.50 3.00 0.50 

X37 1.67 3.50 4.00 5.00 

X38 1.75 3.00 4.00 5.00 

X39 2.13 4.00 4.50 5.00 

X40 0.33 0.00 3.00 6.00 

X41 0.00 0.00 0.00 0.00 

X42 2.63 4.50 4.00 4.50 

X43 1.42 3.50 2.50 2.00 

X44 1.58 2.00 3.00 4.00 

X45 0.88 1.00 1.00 4.00 

X46 0.00 0.00 0.00 0.00 

X47 1.46 3.00 3.50 3.50 

X48 1.58 4.00 3.00 4.00 

X49 1.96 2.00 3.00 3.00 

X50 2.04 3.00 3.50 4.00 

X51 1.71 2.50 2.00 1.50 

X52 0.54 1.00 1.00 0.50 

X53 2.08 4.00 3.00 4.00 

X54 1.92 4.00 3.50 2.00 

X55 2.46 3.00 4.00 4.00 

X56 2.42 3.00 3.00 4.00 
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X57 2.71 4.00 3.50 4.50 

X58 2.25 3.00 5.50 1.50 

X59 2.42 4.00 3.00 5.00 

X60 2.17 4.00 4.00 4.00 

X61 0.83 2.00 2.00 2.00 

X62 2.21 3.50 4.50 3.50 

X63 0.25 0.50 0.50 0.50 

X64 2.25 3.00 4.00 3.00 

X65 1.54 1.50 1.50 4.00 

X66 1.92 1.00 4.00 2.00 

X67 1.83 3.00 3.50 2.00 

X68 3.50 6.00 6.00 6.00 

X69 2.13 3.00 5.00 4.00 

X70 -1.08 0.00 -1.50 -1.00 

X71 1.38 3.00 2.50 3.00 

X72 2.04 4.00 4.50 5.00 

X73 1.04 1.50 1.00 3.00 

X74 1.00 3.00 3.00 2.00 

X75 0.83 1.00 0.00 0.00 

X76 1.33 2.50 2.50 1.50 

X77 1.38 3.00 3.00 2.00 

X78 0.92 2.00 2.50 3.00 

X79 1.54 4.00 2.00 3.50 

X80 2.75 4.00 5.00 2.50 

X81 0.25 -1.00 2.00 -1.00 

X82 1.17 3.00 1.00 3.00 

X83 1.63 3.00 3.00 4.50 

X84 0.83 3.00 1.50 3.00 

X85 2.33 5.00 5.00 4.00 

X86 1.92 4.50 3.50 3.50 



79 
 

X87 1.75 1.50 4.00 1.50 

X88 -0.83 -0.50 -2.50 -0.50 

X89 -0.04 2.00 0.50 0.50 

X90 0.25 0.50 0.50 0.50 

X91 2.33 3.50 3.50 3.00 

MEDIA 1.22 2.66 2.76 2.70 

DESV PAD 0.835 1.476 1.539 1.585 

n= 91 91 91 91 

t= 13.92 17.22 17.10 16.27 

 

 

Após aplicação do teste de hipóteses para verificar a eficácia do protocolo de 

treinamento teórico-prático de ergonomia específico para os CD, pode-se afirmar com  

95% de confiança que houve redução significativa na percepção de dor nas regiões 

corporais (coluna cervical, ombros e coluna lombar) mapeadas através da aplicação 

do diagrama após sessenta dias da aplicação do referido protocolo para a amostra 

pareada utilizada na pesquisa. É notório que as regiões dos membros superiores e 

coluna lombar são as mais acometidas pelos CD, conforme os resultados 

apresentados a seguir por diferentes autores corroborando com os resultados desta 

pesquisa.  

As principais LER/DORT, que estão frequentemente associadas ao exercício 

da Odontologia, são: Cervicobraquialgia, Ombro Doloroso, Síndrome do Desfiladeiro 

Torácico, Epicondilite Lateral, Síndrome do Túnel do Carpo, Tenossinovite de 

Quervain (LAZERIS et al, 1999). Segundo pesquisa realizada por Rundcrantz, 

Johnsson, Moritz (1991a), dos 143 CD avaliados, 67% apresentavam sinais de 

transtornos cérvico-braquiais. Nas pesquisas de Lindfors; Thiele; Lundberg (2006), ao 

avaliar 945 CD do sexo feminino da University Stockholm-Sweden, 81% destas 

apresentaram queixas dolorosas em membros superiores, como elevadas taxas de 

fadiga muscular. Em estudo similar, Leggat e Smith (2006) avaliaram 400 CD com a 

incidência de 87,2% de queixas de dor em membros superiores, sendo as regiões 

mais relatadas; pescoço 57,5% e ombros 21,8%. Matta & Zacaron (1997) relataram 

que um em cada dois CD tem alguma patologia na coluna lombar, decorrentes de 

t(alfa = 5%; GL=90)= 1,662 
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problemas posturais ocupacionais, sobretudo pela identificação das diferentes 

posturas de trabalho adotadas por estes profissionais ao longo dos anos.  

Em pesquisa realizada pelos autores no 18° Congresso Internacional de 

Odontologia de São Paulo, em 1998, a dor e as incapacidades funcionais foram as 

queixas mais comuns. Dos CD entrevistados, 31,9% referiram algum sintoma, sendo 

que desses, 17% indicaram diagnósticos relacionados às LER/DORT. As regiões mais 

acometidas foram membros superiores e coluna vertebral, o que está de acordo com 

a maioria dos estudos epidemiológicos. Em pesquisa realizada por Puriene et al 

(2008), 2449 CD lituanos foram avaliados, concluindo que 91% relataram dor nas 

costas nos últimos 12 meses. Estudos de Finsen (1998) demonstram que CD adotam 

posturas de abdução de ombros acima de 30º, o que compromete a integridade 

muscular, em se tratando de suprimento sanguíneo para a articulação dos ombros.  

Uma das ações definidas no Protocolo consiste na recomendação do CD na 

alternância entre a postura ortostática e a postura de pé, tendo como propósito a 

redução da fadiga muscular tardia, por vezes denominada de dor muscular de início 

tardio conforme Fox, Bowers e Foss (1991), sobretudo pela pesquisa realizada por 

Dul & Weerdmeester (2001), onde recomendam a não permanência por tempo 

prolongado na posição sentada, alterando as tarefas que permitam andar e/ou ficar 

de pé, no caso de uma determinada tarefa exigir um tempo prolongado. 

Recentes pesquisas têm abordado a importância de um 

treinamento/programas preventivos, inclusive com recursos audiovisuais, para 

promover estilos de vida saudáveis tanto no ambiente acadêmico quanto na vida 

profissional dos CD, ratificando inclusive sobre a realização de exercícios físicos 

direcionados antes da prática odontológica, reduzindo os níveis de estresse e fadiga 

muscular, sobretudo na carga global de trabalho nos músculos e tendões  

(CABALLERO, PALENCIA, CÁRDENAS, 2010; GARBIN, DINIZ 2011; OSAZUWA, 

2012; POLAT, 2007; MORSE, 2010; TEZEL, 2005; ALEXOPOULOS, STATHI, 

CHARIZANI, 2004; KUMAR, 1998; BISWAS, 2012).  
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5 CONCLUSÃO  

 

De acordo com os resultados apresentados, corroborados por bases 

bibliográficas descritas ao longo desta pesquisa, conclui-se: 

- Pode-se afirmar que houveram resultados estatísticos significativos que, tanto 

como a presença de auxiliar odontológico, como o conhecimento adquirido sobre 

pausa e micro-pausas aplicado na atividade laborativa estão relacionados com 

menores índices de dor musculoesquelética entre os CD; 

-A aplicação do protocolo de treinamento teórico-prático de ergonomia 

específico para os CD mostrou-se eficaz na redução de desordens álgicas 

musculoesqueléticos após sessenta dias. 

-É mister considerar a dificuldade em se mensurar o sintoma dor para produzir 

dados estatisticamente relevantes. A própria definição da palavra dor por Merskey e 

Bogduk (1994) exemplifica isto, como sendo uma “Experiência sensitiva e emocional 

desagradável, associada a lesão real ou potencial ou descrita em termos de tal lesão” 

Deste modo, avaliar a dor torna-se um desafio, uma vez que, é algo de 

momento, não sendo um sinal que possamos identificar, mais sim um sintoma, que 

nada mais é, do que um relato de um indivíduo. Sendo assim, a melhora obtida na 

redução de dor musculoesquelética pode ter sido alcançada também por outros meios 

e não somente ao protocolo aplicado, tal como terapia medicamentosa, tratamento 

fisioterapêutico e outros, que não foram considerados nesta pesquisa. Outras 

pesquisas precisam ser desenvolvidas na área para aumentar e sedimentar o 

conhecimento, elaborando protocolos visando a redução de desordens álgicas 

musculoesqueléticas tão evidente na profissão de CD. 
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ANEXOS 

1- QUESTIONÁRIO AUTOAPLICÁVEL ADAPTADO 

 

1-Gênero________ 
 
2-Idade_________ 
 
3-Tempo Médio de Formado_________ 
 
4-Média de horas trabalhadas por dia__________ 
 
5 - Sente alguma dificuldade de Adaptação a algum Elemento do Consultório? 
[  ] Sim 
[  ] Não 
Caso seja Sim, Qual: 
 
[  ] Mocho 
[  ] Equipo 
[  ] Unidade auxiliar 
[  ] Outros 
 
6 –Caso o pesquisado relate dor muscular de origem laboral, ela é mais evidenciada no: 
(  )  Início da jornada 
(  ) Término da jornada 
(  ) Não se Aplica 
 
7 – Caso haja dor muscular de origem laboral, os sintomas permanecem 
(  )  até 2 meses (aguda) 
(  )  após de 3 meses (crônica) 
 
08 – Possui Auxiliar Odontológico?  
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
09- Sabe o que são pausas e micro-pausas de trabalho e como são formadas? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
 
10-Quantas horas de sono seguidas (sem interrupção) você dorme normalmente? 
(  ) menos que 6 horas 
(  ) entre 7 e 8 horas 
 
 
11-Você considera que houve (há) em sua grade curricular uma carga horária suficiente para abordar 
as questões teórico-práticas relacionadas a Ergonomia na Odontologia?  
(  ) Sim 
(  ) Não 
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2- DIAGRAMA DE CORLETT  
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3- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

                                                  
 
Dados de identificação 

 

Título do Projeto: Profilaxia de Ler/Dort em Cirurgiões-Dentistas: Proposta de Protocolo de Ergonomia  

Pesquisador Responsável: Leonardo Esteves Natal 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Mestrado Profissional em Sistemas de 

Gestão Integrado Latec/UFF 

Telefones para contato: (21) 97263-2029 - (21) 2629-5727 – MSG/UFF 

Nome do voluntário: _________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos        R.G. ____________________ 

 O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa Profilaxia de Ler/Dort 

em Cirurgiões-Dentistas: Proposta de Protocolo de Ergonomia, de responsabilidade do 

pesquisador Leonardo Esteves Natal  

DETALHAMENTO: 

Devido à alta prevalência de LER/DORT na prática clínica de cirurgiões-dentistas (CD), tendo 

em vista a importância de pesquisas na área da ergonomia para atuar na melhora do desempenho e 

conforto durante a jornada de trabalho, este estudo tem como objetivo avaliar a aplicação de forma 

analítica de um protocolo de ergonomia para CD, através de teste de inferência da diferença entre duas 

médias para amostras independentes e emparelhadas em duas Instituições de Ensino de Odontologia 

situadas no Estado do Rio de Janeiro, com ênfase na profilaxia de desordens musculoesqueléticas, 

através da utilização do diagrama de Corlett (2005), antes e após sessenta dias, para avaliar a sua 

hipotética eficácia.  

Os pesquisados não serão identificados inexistindo qualquer risco durante a realização da 

pesquisa, uma vez que se caracteriza por ser observacional. O protocolo será realizado em três etapas 

sequenciais e intercomplementares, com um formato didático-pedagógico específico, através da 

realização de treinamentos direcionados com aulas teórico-práticas, totalizando 12h.  

  Os benefícios propostos pelo estudo consistem da sedimentação de conhecimentos em 

ergonomia para serem aplicados na prática clínica diária de Cirurgiões-Dentistas, redução dos 

afastamentos de trabalho devido a transtornos musculoesqueléticos, com a redução dos níveis de 

fadiga muscular e irritabilidade, no desconforto físico e do gasto energético na execução das tarefas 

para a melhora na qualidade de vida, havendo, portanto, uma maior eficiência operacional em suas 

atividades laborativas.  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito do estudo, ficando claro para mim quais 

são os propósitos, os procedimentos a serem realizadas, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Além disso, fica claro que a minha participação é isenta de despesas e 

que tenho garantia do aceso aos resultados e de esclarecer minhas dúvidas a qualquer tempo. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que 

eu possa ter adquirido. 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 ____________________________________ 
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4- APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA DA UFF 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina – Hospital Universitário Antônio Pedro 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA  

Título da Pesquisa: PROFILAXIA DE LER/DORT EM CIRURGIÕES-DENTISTAS: 

PROPOSTA DE PROTOCOLO DE ERGONOMIA  

Pesquisador: Leonardo Esteves Natal  

Área Temática: --- 

Versão: 3  

CAAE: 40186414.0.0000.5243  

Instituição Proponente: Escola de Engenharia  

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio  

 

DADOS DO PARECER  

Número do Parecer: 996.755 - RETIFICADO 

Situação do Parecer:  

Aprovado  

Necessita Apreciação da CONEP:  

Não  

 

Considerações Finais a critério do CEP:  

Este parecer substitui o de número 996.755, publicado na Plataforma Brasil em 24 de março 

de 2015. 

Niterói, 10 de abril de 2015  

José Carlos Carraro Eduardo  
(Coordenador)  

 

Rua Marquês de Paraná, 303 - 4º andar - Prédio Anexo ao HUAP - CEP: 24.030-210 - Centro - Niterói/RJ 
Tel/Fax: (21) 26299189  

E-mail: etica@vm.uff.br 

mailto:etica@vm.uff.br
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5- APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA DA UNIVERSO 
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6- FOLHA DE ROSTO ENVOLVENDO PESQUISA COM SERES HUMANOS
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7- CARTILHA DE EXERCÍCIOS LABORAIS 

 

FASE 1: 12 Exercícios realizados antes dos atendimentos (6 min): Atividades preparatórias 

realizadas antes do primeiro atendimento, visando a máxima capacidade física de trabalho através de 

aquecimentos e alongamentos em tronco e membros. 

Exercício 1 (Aquecimento):  Encostar em uma parede e realizar movimentos pendulares. Rode a 

cabeça para à direita (olhando para o ombro). A partir daí, arraste o queixo através do seu peito até 

encostar-se ao ombro esquerdo (movimento de pêndulo), SEMPRE LENTO. Não há a necessidade de 

rodar o pescoço para trás. Lembre-se que as mãos devem estar atrás do corpo presas contra a parede. 

Realize 10 movimentos para cada lado (desta forma irá aumentar o suprimento sanguíneo para os 

músculos do pescoço). 

Exercício 2:  Alongamento dos músculos laterais do pescoço: flexionar 

lateralmente a cabeça para o lado esquerdo, apoiar a mão esquerda em 

cima do pavilhão auditivo direito e tracionar para o lado esquerdo até o limite 

do estiramento. Permaneça por 20’’, em seguida retorne à posição inicial. 

Para destros, favor realizar 2:1, ou seja, o lado direito do pescoço tem que 

ser alongado duas vezes, enquanto o lado esquerdo apenas uma (canhoto 

será o oposto). A posição sentada é melhor para este exercício, pois isola a 

área.  

 

Exercício 3: Alongar os músculos posteriores da região cervical: flexionar a 

coluna vertebral, aproximar o queixo no peito, apoiar as mãos na nuca e 

soltar o peso dos braços lentamente até um limite confortável, aproximando 

os cotovelos e apontando-os para baixo. Voltar devagar e relaxar. Realize 3 

repetições, permanecendo por 30’’ na flexão máxima do pescoço para frente 

(os cotovelos têm que estar próximos um do outro). 

Exercício 4: Alongar os músculos peitoral e deltoide: manter a posição 

com afastamento ântero-posterior das pernas, entrelaçar os dedos com 

as palmas das mãos para dentro do corpo e, com os braços atrás do corpo 

lentamente elevar os braços e estende-los até um limite confortável. 

Manter a posição por 20’’ e voltar relaxando. Repetir por duas séries este 

exercício. 

Fonte: Alter (1999) 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Fonte: Alter (1999) 



98 
 

Exercício 5: Alongar os músculos abdutores do braço: aduzir (cruzar o braço 

direito, aproximando-o ao peito, deixar o cotovelo flexionado, apoiando a mão 

direita, se possível, no ombro direito ou até o seu limite e, com a mão esquerda 

tracionar/puxar o braço direito ao peito. Manter a posição por 20’’ e voltar 

lentamente. Realizar o exercício 2 vezes para cada lado. 

 

 

Exercício 6: Alongar os extensores de punho: manter o braço direito com 

flexão inferior a 90º, estender o cotovelo, posicionar o braço em pronação 

(palma da mão para baixo) e punho em flexão. Apoiar a palma da mão 

esquerda no dorso da mão direita e empurrar levemente em direção a braço, 

não esquecendo de incluir o polegar. Manter a posição por 20’’ e voltar 

lentamente. Realizar o exercício 2 vezes para cada braço, depois inverter a 

posição e repetir o exercício com o outro braço. 

Exercício 7: Alongar os flexores dos dedos e punho; manter o braço 

direito com flexão inferior a 90º, estender cotovelo e punho. Apoiar a 

palma e os dedos da mão direita, empurrando levemente os dedos da 

mão direita em direção ao antebraço. Manter a posição por 20’’ e voltar 

lentamente relaxando. Realizar o exercício 2 vezes para cada braço, 

depois inverter a posição e repetir o exercício com o outro lado.  

Exercício 8: Alongar os flexores dos dedos e do punho: aproximar o 

cotovelo direito do tronco, manter um ângulo de 90º entre o braço e o 

antebraço e, em supinação (palma virada para cima), alongar todos os 

dedos. Realizar o exercício 2 vezes para cada braço, depois inverter a 

posição e repetir o exercício com o outro lado. 

Exercício 9: Alongar os músculos extensores curto e longo do polegar: 

manter o braço direito ao lado do corpo, flexionar a articulação do cotovelo 

e do punho e, com a mão esquerda “empurrar” o polegar em direção ao 

antebraço. Manter a posição por 20’’ até um limite confortável e voltar 

lentamente, relaxando. Realizar o exercício 2 vezes para cada polegar 

(PICOLI, 2002).  

 

Fonte: Alter (1999) 

Fonte: Alter (1999) 

Fonte: Alter (1999) 

Fonte: Alter (1999) 

Fonte: Alter (1999) 
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Exercício 10: Sente-se no mocho, vire para a direita e coloque as mãos nas 

costas da cadeira. Expire; mantendo os pés totalmente apoiados no solo e os 

glúteos no assento, empurre o quadril para frente e pressione o cotovelo contra 

o corpo. Após chegar ao limite da torção, permanecer por 20’’, em seguida 

retornar lentamente para o ouro lado. Para destros, realizar 2 vezes este 

movimento para o lado direito e apenas uma para o esquerdo (canhoto é o 

oposto).  

Obs: Nesta posição pode-se acrescentar a inclinação do tronco para a esquerda sem rotação (2 vezes 

por 20 ‘’) e par a direita (1 vez pro 20’’) 

Exercício 11: Alongar a musculatura da coluna lombar e região glútea; 

inicialmente sentar no mocho, cruzar uma perna sobre a outra, realizar uma 

flexão de tronco com as mãos deslizando a perna de apoio até o tornozelo. 

Manter no limite  por 20’’ e voltar lentamente. Realizar 2 vezes em cada membro.  

 

Obs: Nesta posição sentada, pode-se acrescentar uma flexão total de tronco 

(com as pernas apoiadas no chão) no sentido a abraçar os joelhos, cruzando 

as mãos por baixo deles. Executar por 2 repetições mantendo 20’’ na posição, 

após retornar lentamente a posição sentada habitual (ALTER, 1999). 

 

Exercício 12: Unir todos os dedos e apertar com firmeza uns contra os outros em torno do dedo médio. 

Após manter a posição, segurar por 10 segundos. Repetir na outra mão. Em seguida, fazer o 

movimento oposto, ou seja, abrir bem os dedos da mão e permanecer pelo mesmo tempo em cada 

mão (10 segundos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alter (1999) 

Fonte: Alter (1999) 

Fonte: Alter (1999) 

Fonte: 

Arquivo 

Pessoal 

Fonte: Arquivo Pessoal 



100 
 

FASE 2: Exercícios realizados entre cada um dos atendimentos: Atividades realizadas durante 

cada atendimento (movimentos inevitáveis). Enquadra-se em uma modalidade de exercício-

recuperação, ou seja, os músculos envolvidos recebem o restabelecimento do suprimento sanguíneo, 

através de alongamentos nas direções contrárias utilizadas pelos CD na prática odontológica, o que 

impossibilita o aparecimento da fadiga precoce (FOX, BOWERS, FOSS 1991; GRANDJEAN, 2005).  

Exercício 1: Durante cada vez que o paciente 

levantar da cadeira odontológica para utilizar a 

cuspideira ou não, será o momento propício para o 

dentista realizar um movimento oposto ao trabalho 

realizado: rotação para o lado direito de cabeça e 

tronco, inclinação para lado esquerdo de cabeça e 

tronco (o canhoto fará ao contrário). São poucos 

segundos, mas a importância é enorme. 

Prescrição: no mínimo 2 exercícios para cada lado durante cada atendimento. 

Exercício 2:  Alongamento dos músculos laterais do pescoço: flexionar 

lateralmente a cabeça para o lado esquerdo, apoiar a mão esquerda em 

cima do pavilhão auditivo direito e tracionar para o lado esquerdo até o 

limite do estiramento. Permaneça por 20’’, em seguida retorne a posição 

inicial. Para destros, favor realizar 2:1, ou seja, o lado direito do pescoço 

tem que ser alongado duas vezes, enquanto o lado esquerdo apenas uma 

(para canhoto será o oposto). A posição sentada é melhor para este 

exercício, pois isola a área.  

Exercício 3: Alongar os músculos posteriores da região cervical: flexionar 

a coluna vertebral, aproximar o queixo no peito, apoiar as mãos na nuca 

e soltar o peso dos braços lentamente até um limite confortável, 

aproximando os cotovelos e apontando-os para baixo. Voltar devagar e 

relaxar. Realize 3 repetições, permanecendo por 30’’ na flexão máxima do 

pescoço para frente (os cotovelos tem que estar próximos um do outro). 

Exercício 4: Alongar os músculos peitoral e deltóide: manter a posição 

com afastamento ântero-posterior das pernas, entrelaçar os dedos com 

as  palmas das mãos para dentro do corpo e, com os braços atrás do 

corpo lentamente elevar os braços e estende-los até um limite 

confortável. Manter a posição por 20’’ e voltar relaxando. Repetir por 

duas séries este exercício.  

Fonte: Arquivo Pessoal 

Fonte: Alter (1999) 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Fonte: Alter (1999) 
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Exercício 5: Alongar os músculos abdutores do braço: aduzir (cruzar o braço 

direito, aproximando-o ao peito, deixar o cotovelo flexionado, apoiando a mão 

direita, se possível, no ombro direito ou até o seu limite e, com a mão esquerda 

tracionar/puxar o braço direito ao peito. Manter a posição por 20’’ e voltar 

lentamente. Realizar o exercício 2 vezes para cada lado.  

 

Exercício 6: Alongar os extensores de punho: manter o braço direito com 

flexão inferior a 90º, estender o cotovelo, posicionar o braço em pronação 

(palma da mão para baixo) e punho em flexão. Apoiar a palma da mão 

esquerda no dorso da mão direita e empurrar levemente em direção a braço, 

não esquecendo de incluir o polegar. Manter a posição por 20’’ e voltar 

lentamente. Realizar o exercício 2 vezes para cada braço, depois inverter a 

posição e repetir o exercício com o outro braço. 

Exercício 7: Alongar os flexores dos dedos e punho; manter o braço 

direito com flexão inferior a 90º, estender cotovelo e punho. Apoiar a 

palma e os dedos da mão direita, empurrando levemente os dedos da 

mão direita em direção ao antebraço. Manter a posição por 20’’ e voltar 

lentamente relaxando. Realizar o exercício 2 vezes para cada braço, 

depois inverter a posição e repetir o exercício com o outro lado.  

Exercício 8: Alongar os músculos extensores curto e longo do polegar: 

manter o braço direito ao lado do corpo, flexionar a articulação do cotovelo 

e do punho e, com a mão esquerda “empurrar” o polegar em direção ao 

antebraço. Manter a posição por 20’’ até um limite confortável e voltar 

lentamente, relaxando. Realizar o exercício 2 vezes para cada polegar 

(PICOLI, 2002) 

Exercício 9: Sente-se no mocho, vire para a direita e coloque as mãos nas 

costas da cadeira. Expire; mantendo os pés totalmente apoiados no solo e os 

glúteos no assento, empurre o quadril para frente e pressione o cotovelo contra 

o corpo. Após chegar ao limite da torção, permanecer por 20’’, em seguida 

retornar lentamente para o ouro lado. Para destros, realizar 2 vezes este 

movimento para o lado direito e apenas uma para o esquerdo (canhoto é o 

oposto).  

Obs: Nesta posição pode-se acrescentar a inclinação do tronco para a esquerda sem rotação (2 vezes 

por 20 ‘’) e par a direita (1 vez pro 20’’) 

 

Fonte: Alter 

(1999) 

Fonte: Alter (1999) 

Fonte: Alter (1999) 

Fonte: Alter (1999) 

Fonte: Alter (1999) 
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Fonte: Arquivo Pessoal 

FASE 3: Alternância de Postura Sentado x De Pé. O CD deverão intercalar as posturas de pé com 

a postura sentado. Cada um deverá definir o revezamento destas, conforme sua rotina laborativa.  

 

  

 

 

A) DE PÉ - Procedimentos de menor complexidade, com o tempo o tempo operatório reduzido 

(Até 15 minutos) 

Obs: Sempre utilizar um calço de até 15 cm para apoiar um dos pés durante a postura, 

alternando os pés a cada 5 minutos aproximadamente. 

 

B) SENTADO - Procedimentos de maior complexidade, com o tempo operatório elevado (mais de 

15 minutos). 

 

Durante a postura sentado,  o CD irá variar sua posição na cadeira em 03 estágios, de acordo com sua 

rotina laborativa. 

 

1º estágio: Assento do mocho elevado (quadril acima da linha do joelho). 

2º estágio: Sentar encostando o tronco no mocho. 

3º estágio: Sentar na borda anterior da cadeira, mantendo a coluna ereta (no máximo 05 minutos – 

considerado apenas como uma pausa ativa). 
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Fonte: Arquivo Pessoal 

8- LIVRETO DE EXERCÍCIOS LABORAIS 

 

Exercícios realizados antes e após cada atendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alter (1999) Fonte: Alter (1999) Fonte: Alter (1999) 

Fonte: Alter (1999) 

Fonte: Alter (1999) 

Fonte: Arquivo Pessoqal 
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Alternância de Postura Sentado x De Pé 

 

A) DE PÉ - Procedimentos de menor complexidade, com o tempo o tempo 

operatório reduzido (Até 15 minutos) 

Obs: Sempre utilizar um calço de até 15 cm para apoiar um dos pés durante a 

postura, alternando os pés a cada 5 minutos aproximadamente. 

 

B) SENTADO - Procedimentos de maior complexidade, com o tempo operatório 

elevado (mais de 15 minutos). 

 

      1 estágio:                                    2 estágio:                                3 estágio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Quadril acima do 

nível dos joelhos 

Costas apoiadas no 

Mocho 

Não encostar as 

costas no mocho 

Quadril acima do 

nível dos joelhos 

Fonte: Arquivo Pessoal Fonte: Thornton (1980) 


