
XXIII Congresso Brasileiro em Engenharia Biomédica – XXIII CBEB 

1 

 

ANÁLISE CINÉTICO-FUNCIONAL EM DENTISTAS: REVISÃO DE 

MÉTODOS 
 

L. Dalmolin-Garcia*, C. A. Z. Pece**, J. M. Maia*** 

 

*PPGEB/Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, Brasil 

**PPGEB-DAELT/Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, Brasil 

***PPGEB-DAELN/Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, Brasil 

 

luciane.dalmolim@gmail.com.br 

 

 
Abstract: This study aimed to raise the ergonomic 

methods commonly used in kinetic-functional 

analysis. Among the available methods were selected 

the ones that best apply to the activity of teeth 

extraction. The purpose is to compare the results 

brought by the methods in two situations: extraction 

via conventional forceps and ergonomic forceps. The 

results show that the methods that best apply to this 

activity are the RULA and Strain Index. These two 

methods will be used to evaluate the efforts 

accomplished by surgeons dentists during the use of 

the two forceps types (conventional and ergonomic). 
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Análise cinético-funcional. 
 

Introdução 

 

Os avanços técnico-científicos na área odontológica, 

além de suprir as necessidades próprias da profissão 

devem levar em consideração aspectos ergonômicos 

relacionados ao trabalho destes profissionais [1]. Entre 

os procedimentos realizados pelo dentista, o ato 

cirúrgico é considerado o de maior desgaste e 

consequente maior causa de fadiga no profissional [2]. 

Durante a exodontia, o cirurgião dentista (CD) 

apresenta alterações biomecânicas e ergonômicas como: 

movimentos associados de flexão, rotação e inclinação 

da coluna; a cinemática de membros superiores com 

movimentos de prono/supinação de antebraço, 

abdução/adução de braço em flexão isométrica de 

ombro. Além disso, a dificuldade de visualizar o 
procedimento altera ainda mais a postura durante o ato 

cirúrgico e a utilização do trabalho muscular estático é 

avaliada como fator de favorecimento ao acometimento 

de lesões nestes profissionais [3, 4]. 

Este trabalho teve por objetivo selecionar os 

métodos de análise cinético-funcional que melhor se 

adaptam à situação do cirurgião dentista em sua 

atividade de exodontia. A finalidade é a comparação dos 

aspectos biomecânicos do CD quando utilizando o 

fórceps convencional e um fórceps ergonômico. 

 

Materiais e Métodos 

 

Para o desenvolvimento do trabalho, foi realizada 

uma revisão sistemática, através de pesquisa 

quantitativa, com o objetivo de levantar os principais 

métodos de relevância sobre o assunto 

A pesquisa, realizada no mês de março de 2012, 

levou em consideração as produções científicas no 

período de 1995 a 2012. A data de início deve-se ao fato 

da concepção do fórceps ergonômico em 1995 [3, 4]. 

As palavras-chave utilizadas nesta busca foram, 

dentre outras: ergonomia, análise cinético-funcional, 

odontologia, exodontia e análise ergonômica do 

trabalho. Entre os trabalhos científicos encontrados, 

foram excluídos os que não utilizavam os métodos de 

ergonomia, os que dentro da odontologia não 

abordavam sobre a cinemática envolvida nas atividades, 

os que não satisfaziam o objetivo da pesquisa e os 

títulos duplicados. 

Ao todo foram encontrados 77 trabalhos científicos 

relevantes dos quais 49 foram selecionados para leitura. 

Os métodos selecionados através deste estudo serão 

utilizados para analisar a postura do CD durante a 

atividade de exodontia. Para a análise cinética-funcional 

do CD serão realizadas filmagens, fotos e um 

questionário direto aos participantes. Os testes serão 

realizados na Clínica de Odontologia da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), com 10 cirurgiões dentistas 

e serão extraídos os dentes de pelo menos 20 pacientes. 

O projeto foi submetido à análise do Comitê de Ética 

em Pesquisa, via Plataforma Brasil, e após a recepção 

do parecer final, os experimentos serão iniciados 

utilizando-se o fórceps convencional e o fórceps 

ergonômico. 

 

Resultados 

 

Na exodontia, a análise da tarefa do CD mostra 

alguns pontos desfavoráveis[4]: posturas isométricas; 

paciente em postura sentada; braço do operador em 

abdução e flexão sustentada; movimentos unilaterais; 

desvio ulnar; baixa eficiência do instrumento 

convencional utilizado; dificuldade de visualização e 

iluminação prejudicada pela posição do braço do CD. 

Observando estas dificuldades, Pece e Naressi 

(1997) desenvolveram uma metodologia diferenciada 

para exodontia [3]. A morfologia do fórceps foi 

projetada desvinculando-se o "cabo" do "braço da 

haste", mediante o uso de empunhaduras 



XXIII Congresso Brasileiro em Engenharia Biomédica – XXIII CBEB 

2 

 

perpendiculares às extremidades das hastes, como 

ilustra a Figura 1. 

 

 
 

Figura 1 – Fórceps Ergonômico [3]. 

 

Para o projeto do fórceps ergonômico, foram 

realizadas as fases da intervenção ergonomizadora nas 

exodontias mediante utilização de fórceps. Visando 

amenizar os problemas encontrados, propôs-se uma 

metodologia diferenciada, que diminui a fadiga 

muscular e os esforços musculares excessivos [5]. 

Como resultado a cinemática da atividade é alterada 

(Figura 2). 

 

 
 

Figura 2- Cinemática do Fórceps Ergonômico [3]. 

 

Na metodologia proposta, a movimentação do CD 

na fase de luxação do dente é a de anteversão/ 

retroversão do braço, estando o antebraço a 90 graus. 

Observa-se ainda a ausência do desvio ulnar e a 

empunhadura com utilização de maior área da palma da 

mão. Esta posição ainda facilita a visualização do local 

de extração [4, 5]. 

Mesmo com os estudos realizados para o 

desenvolvimento do instrumental, a metodologia 

proposta necessita ainda de pesquisas que comprovem 

sua eficiência na prática clínica. 

Com este objetivo, foram levantados, na literatura 

pertinente, os principais métodos de análise da 

atividade. Posteriormente, esses métodos foram 

selecionados visando a análise cinético-funcional do CD 

durante a exodontia. 

Dentre esses métodos, os que melhor se 

enquadraram nos objetivos do trabalho foram: 

1. OWAS (Ovako Work Analysis System) – 

desenvolvido a partir de uma parceria da empresa 

siderúrgica Ovako e o Instituto de Saúde Ocupacional 

da Finlândia. Tem por objetivo avaliar as posturas nos 

ciclos de trabalhos. Ao todo são 84 posturas 

determinadas pelas combinações das posições de tronco, 

braços e pernas. Somada às posturas, a utilização de 

força ou suporte de cargas é avaliado [6, 7]; 

2. RULA (Rapid Upper Limb Assessment) - a 

aplicação deste método permite avaliar riscos 

ocupacionais como: posturas inadequadas, força 

exercida, frequência dos movimentos e cargas externas 

sentidas pelo organismo [8, 6, 9]. De acordo com 

Mcatammy e Corlett (1993), o desenvolvimento ocorre 

em três fases: gravação da postura da atividade, 

aplicação de um sistema de escore e aplicação de uma 

escala de níveis de ação [9]; 

3. REBA (Rapid Entire Body Assessment) – 

desenvolvido em 2000 por Hignett e McAtamney. 

Analisa as posturas em atividades com movimentos 

inesperados como os que ocorrem com os profissionais 

da saúde bem como em indústrias [10, 6]. Este método 

divide o corpo em segmentos individuais para serem 

pontuados, levando em consideração posturas estáticas e 

dinâmicas ou posturas instáveis e incluindo a interface 

homem-carga [10]; 

4. SUZANNE RODGERS – três fatores são 

avaliados na aplicação deste método: esforço muscular 

por segmento corporal, duração do trabalho muscular 

por segundo e a frequência do trabalho muscular por 

minuto [13]. O resultado é obtido em escala de cores 

apontando a prioridade nas alterações ergonômicas 

necessárias [11, 12]; 

5. MOORE GARG (Strain Index)– método semi-

quantitativo para a avaliar o risco do desenvolvimento 

de lesões osteomusculares em membros superiores [13]. 

Através da aplicação do Strain Index pode-se pontuar as 

seguintes variáveis: intensidade da força muscular, 

duração do esforço, número de esforços realizados por 

minuto, posição de punho e mão, velocidade da 

atividade executada, duração da tarefa durante o dia 

[13]. A pontuação destes seis multiplicadores resulta no 

produto que corresponderá a um escore final [12, 13]; 

6. QEC (Quick Exposure check) – foi desenvolvido 

no Robens Centre for Health Ergonomics em 1998 por 

Li e Buckle [14]. Neste método o trabalhador informa a 

respeito da duração da tarefa, o peso máximo 

manuseado, força manual, a exposição às vibrações e as 

exigências visuais da tarefa, além de respostas 

subjectivas a respeito de sua atividade [14]. Através da 

combinação dos fatores de risco identificados pelo 

trabalhador e pelo avaliador é calculado o índice de 

exposição da atividade [14]; 

7. VIRA – desenvolvido pelo departamento de saúde 

da Suécia, permite o registro com precisão das variações 

de cada trabalhador em um mesmo posto de trabalho 

[6]. Através da marcação de pontos anatômicos 

específicos faz-se a filmagem no plano sagital 

registrando as posturas de pescoço e ombros [6]; 

8. LUBA – desenvolvido por Kee & Karwowski em 

2001, da Universidade de Louvain, tem o objetivo de 

codificar os desconfortos das mãos, braços, ombros e 

pescoço. A pontuação final corresponde a 5 níveis de 

ação de acordo com o escorre encontrado [15, 6]. Este 

método não leva em consideração a repetitividade da 

tarefa, as cargas que podem estar envolvidas e os 

tempos relacionados [15]; 

9. POSTURE TARGETING – apresenta uma 
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representação gráfica das posturas em um diagrama 

composto por três círculos concêntricos que determinam 

as angulações 45, 90 e 135 graus no plano vertical. Já 

no plano horizontal, é representado por linhas radiais. O 

trabalhador na postura em pé representa o eixo central e 

as posições dos segmentos corporais são analisadas de 

acordo com a angulação do diagrama. [6]; 

10. OCRA (Occupational RepetitiveActions) –

apresenta uma avaliação ocupacional direcionada aos 

movimentos repetitivos de membros superiores [16]. O 

método foi introduzido por Entrio Occhipint em Milão 

em 1998 e concluído por D. Colombini da mesma 

unidade de pesquisa [16]. 

 

Discussão 

 

Ao analisar os métodos de maior incidência na 

literatura, observa-se que cada um apresenta ênfases em 

determinados fatores e limitações de aplicabilidade. 

Estas características são determinantes para a seleção 

adequada do método. 

O método OWAS permite uma avaliação superficial, 

contando com poucas variáveis. O RULA, LUBA e o 

Strain Index enfatizam os membros superiores. O 

LUBA, no entanto, não pontua as cargas e 

repetitividades envolvidas. O método QEC é o único 

que leva em consideração a opinião do trabalhador, 

porém é pouco específico. No OCRA e VIRA, os 

tempos envolvidos nas atividades são analisados de 

forma eficaz, sendo aplicáveis em linhas de produção. O 

método SUZANNE RODGERS também leva em 

consideração os esforços e as frequências das 

atividades, porém não avalia a posição das articulações. 

O método REBA analisa os movimentos inesperados, 

sendo apropriado para análise de profissionais da saúde 

em que cargas são envolvidas. Entre os métodos 

descritos o POSTURE TARGETING foi o menos 

mencionado na literatura, apresenta ainda maior 

dificuldade de aplicação. 

 

Conclusão 

 

De acordo com os resultados encontrados na 

pesquisa realizada neste trabalho, os métodos RULA e o 

Strain Índex foram considerados os mais adequados 

para a avaliar, de forma específica, os esforços 

realizados nos membros superiores de cirurgiões 

dentistas utilizando o fórceps convencional e o fórceps 

ergonômico. 

O método RULA possui vantagens quanto às 

posições angulares das articulações e o método Strain 

Index analisa de forma mais efetiva os esforços 

musculares, velocidade de movimentos e a 

repetitividade envolvida. Desta forma, quando 

utilizados de forma complementar na mesma atividade, 

podem fornecer resultados mais confiáveis, pois levam 

em consideração um maior número de variáveis. 

Estes dois métodos serão utilizados no 

desenvolvimento do trabalho em andamento. 
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