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 Resumo 

Com as modernidades na área da odontologia com a conquista de novos instrumentos 

e técnicas que irão simplificar o trabalho dos dentistas, entretanto estão deixando de 

lado a sua saúde física ocasionando problemas musculoesqueléticos que resultam em 

afastamento de seu ambiente de trabalho, déficit de qualidade no serviço. Os dados 

mostraram que as mulheres como as mais acometidas com algum tipo de lesão 

musculoesquelética, referindo desconforto ou dor, principalmente em membros 

superiores. Métodos como ergonomia, ginástica laboral, pausa entre atendimentos e 

hábitos saudáveis e alimentação e pratica de exercícios são sugeridos como métodos 

preventivos que minimizem dores ou desconforto já presentes. 

Palavras-Chave: Dentista, Lesões Musculoesqueléticas, Ginástica Laboral, 

Ergonomia.   

 

1. Introdução  

A atividade profissional dos dentistas vem se tornando cada vez mais inovadora, onde 

sempre surgem novas técnicas, e equipamentos. E com tudo isso o mercado de trabalho 

fica cada vez mais competitivo e ambicionado pelos próprios profissionais onde o 

dentista trabalha mais de 8 horas diárias atendendo o máximo de pacientes que 

conseguir, sem intervalos entre as consultas, adotando posturas inadequadas 

ocasionando distúrbios musculoesqueléticos que acometem músculos, tendões, 

sinovias, articulações, vasos e nervos. Podendo ocorrer em vários locais do corpo 

como região cervical, lombar, membros superiores sendo os mais acometidos. 

Portanto, esta pesquisa traz o seguinte problema que distúrbios musculoesqueléticos 

que acometem os profissionais de odontologia. Ao examinar a atividade profissional 

do dentista observamos que é uma das classes mais acometidas pelos distúrbios 

musculoesqueléticos relacionados ao trabalho. Portando esta pesquisa tem como 

objetivo geral: identificar distúrbio musculoesquelético em profissionais de 

odontologia, e específico: estudar os distúrbios musculoesqueléticos mais comuns, 

decorrentes de atividades laborais, identificarem os principais distúrbios 

musculoesqueléticos que acometem os profissionais de odontologia, identificar a 

prevalência dos distúrbios musculoesqueléticos entre homens e mulheres, planejar 

futuras intervenções organizacionais na profissão do odontologista. Medidas de 

prevenção devem ser adotadas para corrigir e conscientizar os dentistas, e importante 

se preocupar com a sua saúde, e como é bom estar de bem com o corpo tendo uma 

melhor qualidade de vida. 

Este trabalho tem como justificativa observar o que leva o dentista a não se preocupar 

com a sua própria saúde, e quais são os fatores que afetam na sua vida profissional e os 

problemas futuros que poderão atrapalhar a sua saúde.  
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No Brasil os dentistas são os mais acometidos pelos distúrbios musculoesqueléticos, 

com a sua exaustiva rotina de trabalho, ao realizarem suas atividades laborais de 

qualquer modo sem prevenções, e tentando manter a demanda de muitos pacientes 

devido o mercado de trabalho competitivo levando acometimentos no seu estado 

físico. Onde atrapalhara no seu rendimento profissional que o deixara estressado 

desmotivado, o que deve ser feito para melhoria desses profissionais, seria propor 

uma melhor condição de trabalho no contexto ergonômico para uma melhor 

qualidade de vida. 

 

2. Desenvolvimento 

A coluna vertebral e mecanicamente perfeita suporta as estruturas e ao mesmo tempo 

se mantém móvel. A coluna vertebral possui 7 vértebras cervicais unem a coluna á 

base do crânio elas formam o pescoço e dão suporte para cabeça. Os músculos do 

pescoço estão localizados em duas regiões triangulares denominados trígonos cervical 

anterior e posterior. Os principais músculos anteriores são esternocleidomastóideo e 

escaleno, os principais músculos posteriores são trapézio, longuíssimo da cabeça, 

semi- espinhal da cabeça e esplênio da cabeça. Os músculos do pescoço são 

responsáveis, principalmente pela sustentação e pelos movimentos da cabeça. Os 

movimentos da cabeça são flexão (inclinação da cabeça para frente), extensão 

(inclinação da cabeça para trás) flexão e extensão lateral (inclinação lateral da cabeça 

para cima e para baixo) e rotação. Como estão dispostos em pares direito e esquerdo 

todos os músculos estão envolvidos nos movimentos de flexão e extensão lateral. As 

12 vértebras torácicas se articulam com as costelas, propiciando o suporte posterior da 

caixa torácica. Os ossos que compõem a articulação do ombro são úmero, escapula, e 

clavícula. Portanto uma função importante dos músculos da região superior das costas 

e do tórax e fixar a escapula e a clavícula á caixa torácica e á coluna vertebral 

fornecendo uma plataforma estável para os movimentos dos braços e do ombro. Os 

músculos posteriores são serrátil anterior (realizam também a protação, abdução), 

trapézio (realiza também a retração, abdução) levantador da escapula (realiza também 

protação) responsável pela elevação. Latíssimo do dorso (realiza também a retração, e 

rotação medial, adução, extensão), peitoral maior (também realiza a rotação medial, 

adução, flexão), peitoral menor, subclávio responsáveis pela depressão. Rombóides 

realizam a retração. Deltóide (realiza também rotação medial, abdução, flexão, 

extensão), Infa-espinhal (realiza também adução), redondo menor (também realizam 

adução, extensão) realizam a rotação lateral. Subescapular realiza a rotação medial. O 

músculo supra- espinhal, trapézio (realiza também a retração e elevação) realizam 

abdução. Coracobraquial (também realiza a flexão), redondo maior (também realiza a 

rotação medial, extensão) realizam a adução. Bíceps braquial realiza a flexão. Tríceps 

braquial realiza a extensão. Na região lombar entre o tórax e quadril há 5 vértebras as 

maiores da coluna vertebral, muito resistentes que suportam o peso do corpo. No 

adulto a região sacrococcígea é formada por 9  vértebras unidas. As 5 primeiras 

constituem o sacro, um osso triangular que faz parte do cíngulo dos membros 

inferiores, unindo o esqueleto axial ao apendicular, as 4 ultimas formam o cóccix. Os 

músculos espinhal do tórax, iliocostal do lombo, interespinhais, longuíssimo do tórax, 

multífido (também realiza a rotação lateral do tronco), rotadores (também realizam a 

flexão lateral do tronco) realizam a extensão do tronco. Ilíaco, obliquo externo, interno 

(realizam também a flexão lateral do tronco), psoas maior, quadrado do lombo 

(realizam também a flexão lateral do tronco), reto do abdome realizam a flexão do 

tronco. Intertransversários realizam a flexão lateral do tronco. A anatomia funcional 

descrita acima normal de um individuo saudável sem nenhum tipo de restrição, mas 
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alguma alteração nessas estruturas ocasionara algum tipo de desconforto e depois 

evoluindo para um estado mais grave na saúde do dentista. 

Segundo (FERREIRA,1997) apud (SIMÕES et al, 2008) as desordens 

musculoesquelética relacionadas ao trabalho correspondem a um conjunto de afecções 

heterogenias que atingem músculos, tendões, articulações, vasos sanguíneos e nervos, 

de que podem ser vitimas trabalhadores submetidos a determinadas condições de 

trabalho, que podem ocorrer em qualquer área do aparelho locomotor, embora as 

regiões dorsais (cervical e lombar), pelos motivos referidos, e os membros superiores 

sejam os mais acometidos. Para (ECCLES,1967) apud (SIMÕES et al, 2008) as 

desordens musculoesquelética afetam varias partes do corpo do profissional de saúde 

oral, como, punho, mãos, extremidades inferiores  coluna lombar, pescoço, coluna 

cervical, ombros e braços. 

De acordo com (GRAÇA,2006) e outros fatores como ambientais e físicos, entre os 

quais a temperatura, que influencia no vasoconstrição ou vasodilatação, podendo gerar 

desconforto ao individuo através do calor ou frio excessivo; a iluminação insuficiente, 

mal distribuída ou geradora de pontos de reflexos, que pode gerar posturas viciosas; 

equipamentos vibratórios; a pressão mecânica localizada decorrente do contato físico 

de cantos rectos ou pontiagudos de um objeto ou ferramenta, e todos os outros fatores 

que de uma maneira geral, podem agravar sobrecargas decorrentes do trabalho. 

Segundo (KUORINKA; FORCIER, 1995) apud (SIMÕES et al, 2008) os fatores de 

risco das desordens musculoesquelética relacionadas com o trabalho podem ser 

agrupadas com base nos seguintes critérios: grau de adequação do posto de trabalho à 

zona de atenção e a visão; frio, vibração e pressões mecânicas localizadas nos tecidos; 

posturas inadequadas; carga musculoesquelética; carga estática; invariabilidade da 

tarefa; exigências cognitivas e fatores organizacionais e psicossociais ligados ao 

trabalho. 

Para (TRINDADE; ANDRADE, 2003) LER/DORT é a sigla para Lesão por Esforço 

Repetitivo e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho. Segunda maior 

causa de afastamento do trabalho no Brasil, segundo o Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS), a LER/DORT resulta da super utilização do sistema 

musculoesquelético sem tempo para recuperação dessas estruturas, causando 

sofrimento e dor. Pode incapacitar as pessoas para o trabalho em alguns casos, se for 

tratada adequadamente. Quando o profissional apresentado pelo menos um dos fatores 

descritos abaixo por um período continuado, significa que esta começando a 

desenvolver os primeiros sintomas de LER/DORT: sensações de dor, desconforto, 

peso dormência em áreas especificas, que podem ir e voltar durante o trabalho; 

inchaço, dificuldade de movimento e cansaço. E essas sensações passam após descanso 

de horas ou dias. Em seguida, o incomodo inicial vira uma dor mais persistente e com 

a localização mais precisa, sentem-se formigamentos e sensações de calor na área 

afetada mesmo com descanso a dor pode permanecer ou reaparecer subitamente em 

alguns casos surge nódulos. (BIANCHI, 2006) apud (LIMA, 2001) afirma que as 

Lesões por Esforços Repetitivos (LER) representam uma síndrome de dor nos 

membros superiores, com freqüência queixa de incapacidade funcional, causada 

primariamente pelo uso das extremidades superiores em tarefas que envolvem 

movimentos repetitivos ou posturas forcadas. Quando a origem da lesão por esforço 

repetitivo for resultante de uma atividade ocupacional, denominam-se Distúrbios 

Osteomusculares Relacionado ao Trabalho. 

(BIANCHI, 2001) apud (BIANCHI  et al, 2006) afirma que atualmente, uma das 

profissões de maior risco quanto ao aparecimento das LER/DORT é a do dentista, em 

conseqüência das extensas jornadas de trabalho, sob vários tipos de pressão e muitas 
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vezes sem as devidas precauções relacionadas à ergonomia de seu ambiente de 

trabalho e à sua postura física durante os atendimentos. 

Segundo (CARNEIRO, 1998) fatores ligados à organização do trabalho ao ritmo 

acelerado exigência de tempo, falta de autonomia, fragmentação das tarefas, cobrança 

de produtividade, entre outros, fatores biomecânicos (mobiliário inadequado, forca e 

repetitividade), exacerbação da competição no mercado de trabalho, fatores 

relacionados com o crescimento da informação sobre a doença e melhor 

aperfeiçoamento das técnicas ligadas à área de saúde do trabalhador, identificando 

casos, são alguns dos fatores aos quais é atribuído o crescimento do numero de casos 

de desordens musculoesquelética no país. 

 De acordo com (PEREIRA e JACOB, 2006) realizaram uma pesquisa entre homens e 

mulheres dos quais, quem era mais acometido pelos distúrbios musculoesquelético, os 

dados mostraram que as mulheres como as mais acometidas com algum tipo de lesão 

musculoesquelética, referindo dor ou desconforto, principalmente em membros 

superiores. (RUNDCRANT, JOHNSSON e MORITZ 1990, 1991) apud (LOGES, 

2004) constataram que as mulheres apresentam uma freqüência de dor ou desconforto 

mais alta do que os dentistas homens. Para (DURANTE, VILELA, e SATO, 2001) 

apud (ARAUJO e PAULA, 2003) verificaram que vários são os fatores predisponentes 

para o desenvolvimento destas lesões nas mulheres tais como: tarefa domestica após o 

trabalho, musculatura mais frágil, uso de anticoncepcionais, menor densidade e 

tamanho ósseo, porem ainda não houve um estudo profundo sobre o assunto. 

Segundo (TRINDADE; ANDRADE, 2003) as lesões descritas podem afetar o 

cirurgião dentista devido à característica do trabalho que ele executa com as mãos, 

mas envolve todo o corpo, com reflexos nos movimentos e nas posturas exigidos em 

suas tarefas diárias são elas: 

 Síndrome do Túnel do Carpo – Fisiopatologia: resulta de qualquer lesão, que reduz 

significativamente o tamanho do túnel do carpo. A retenção de liquido, infecção e 

exercício excessivo dos dedos podem causar tumefação dos tendões ou de suas 

bainhas sinoviais. O nervo mediano é a estrutura mais sensível do túnel do carpo e, 

conseqüentemente, o mais afetado. Este nervo possui dois ramos sensitivos terminais 

que suprem a pele da mão por esta razão, parestesia, hipoestesia (sensação 

diminuída) ou anestesia podem ocorrer nós três dedos laterais. Perdia progressiva da 

coordenação e a forca no polegar (devido a fraqueza dos músculos abdutor curto do 

polegar e oponente do polegar) podem ocorrer se a causa da compressão do nervo 

mediano não for eliminada. As pessoas com compressão do nervo mediano são 

incapazes de opor o polegar. À medida que a condição avança, mudanças sensitivas 

irradiam-se para o antebraço e a axila. 

Sintomas parestesia nas mãos, déficit na realização de pinça e apreensão, causadas 

por movimentos repetitivos de flexão e extensão com punho, principalmente se 

acompanhados por realização de forca. Ex: dirigir, fazer montagens, indústrias, 

empacotar. 

 Síndrome do Desfiladeiro Torácico – Fisiopatologia: unicamente o fato de que o 

feixe vásculo- nervo, ao sair do tórax para penetrar nos membros superiores, percorre 

um verdadeiro túnel onde a clavícula representa o seu teto, a primeira costela do 

assoalho e suas paredes laterais as bordas dos músculos escalenos. Este arranjo 

ósteo-músculo-fibroso em muito se assemelha a uma tesoura, quando essas estruturas 

ósseas, muscular ou fibrosa exercem um mecanismo de cisalha, podem determinar 

uma compressão permanente ou intermitente. A localização e a intensidade desta 

compressão determinam uma grande variedade de sintomas. Esta compressão quer 

permanente, quer intermitente, pode ser relativa, isto é, ocasionando os sintomas 
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vasculares, neurais, ou mistos. Além da presença das estruturas ósseas, musculares 

ou fibrosas um fator determinante da SDT e a diminuição do tônus da musculatura 

elevadora do ombro, causando o chamado “ombro caído” e que favorece a 

compressão do feixe vásculo- nervoso no já citado túnel, ou ainda no traumatismo na 

região cervical do tipo “chicote”, que levaria a compressão das estruturas do feixe 

vásculo- nervoso por espasmo da musculatura dos escalenos. 

Sintomas parestesia em membro superior, causadas por compressão no ombro, flexão 

lateral de pescoço, elevação de braço. Ex: fazer trabalho manual ou sobre veículos, 

apoiar o telefone entre o ombro e a cabeça. 

 Síndrome do Canal de Guyon – Fisiopatologia: ocorre a compressao do nervo ulnar 

ao nível do punho no canal descrito Guyon. Limite: medial psiforme e origem 

tendinosa do abdutor do dedo mínimo; lateral hámulo do hamato e expansão da 

fascia do palmar longo; teto ligamento carpal volar (piso- hamatico); assoalho pelos 

ossos do carpo. 

Sintomas: desvio ulnar combinado à preensão exagerada e mantida, compressão da 

borda ulnar do punho. Ex: carimbar.  

 

 Síndrome do Pronador Redondo – Fisiopatologia: mesmo sendo nominada como 

síndrome do pronador não é apenas a compressão do nervo pelas cabeças umeral e 

ulnar desse músculo a causa dessa síndrome. Outras possíveis causas de compressão 

do nervo mediano dessa região são a persistência da artéria mediana, lacerto fibroso 

do bíceps e a arcada dos flexores superficiais dos dedos. 

Sintomas parestesias e déficit de pinça apreensão. (Principais fatores; esforço manual 

do antebraço em pronação (movimentos das mãos) de fora para dentro, em que o 

polegar fica junto ao corpo e a palma da Mao voltada para baixo). Ex: carregar pesos, 

praticar musculação, apertar parafusos. 

 Síndrome do Canal Cubital – Fisiopatologia: o nervo cubital é muito vulnerável a 

lesão por trauma direto, pressão ou traumatismo crônico repetitivo, já que esta 

localizada superficialmente e fixado pelo arco aponeurotico. 

Sintomas formigamento na face lateral do antebraço e quarto e quinto dedos da mão; 

causados por compressão do nervo ulnar; flexão extrema do cotovelo com ombro 

abduzido; vibrações. Ex. apoiar cotovelo na mesa. 

 Tenossinovite dos Extensores dos Dedos do Carpo – Fisiopatologia: são causados 

por uma inflamação aguda ou crônica nos tendões extensores (que esticam) os dedos 

e as bainhas que recobrem, ocasionando dor no local. 

Sintomas: inflamação. Dor e déficit na manutenção do punho em posição neutra na 

pinça e preensão da mão causada por falta de alongamento e resistência dos 

músculos extensores pinça e apreensão exagerada de objetivos; fixação 

antigravitacional do punho, movimentos repetitivos de extensão dos dedos. Ex. 

digitar operar o mouse. 

 Tenossinovite dos Flexores dos Dedos e do Carpo – Fisiopatologia: os tendões 

flexores dos dedos estão presentes na parte da palma das mãos. Esses tendões estão 

recobertos por uma bainha chamada sinovial, que faz com que a contração do 

músculo fique mais macia. Quando ocorre a inflamação dessa bainha sinovial, usa-se 

o termo tenossinovite, no caso dos tendões que fazem a flexão dos dedos. 

Sintomas: inflamação, dor na face ventral do antebraço e punho, causados por 

movimentos repetitivos de flexão dos dedos e da mão e movimentos repetitivos de 

flexão dos dedos. 

 Tenossinovite de Quervain – Fisiopatologia: estabelece que na tenossinovite de 

Quervain os tendões dos músculos abdutor longo do polegar e extensor curto do 
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polegar se inflamam em virtude do atrito ou dos movimentos repetitivos dos 

mesmos, que excedem a capacidade dos tendões de deslizar dentro da bainha 

comum, dentro do primeiro compartimento dorsal. 

Sintomas: inflamação e dor entre o punho e o polegar, causados por desvio ulnar 

acentuado, déficit de alongamento e forca dos extensores, estabilização do polegar 

em pinça e seguida de rotação ou desvio ulnar do carpo, principalmente se 

acompanhado de realização de forca. Ex. torcer roupas, apertar botão com o polegar. 

 Tendinite do Supra- espinhoso – Fisiopatologia: o fator que dispara a metaplasia 

não foi elucidado, embora a hipoxia do tecido seja considerado o possível fator 

primário. O tendão do músculo supra espinhal é considerado zona critica de 

hipovascularização do manguito rotador. 

Sintomas: inflamação e dor na região posterior e lateral do ombro (razão ombros 

projetados á frente e suspensos), déficit muscular. Ex. carregar pesos sobre o ombro, 

jogar vôlei ou peteca. 

 Tendinite de porção Longa do Bíceps – Fisiopatologia: ao passar através do sulco 

bicipital pode inflamar devido a traumas repetitivos como, por exemplo, em 

indivíduos envolvidos em atividades de arremesso devido ao movimento 

desaceleração do bíceps. Nesta situação o bíceps age como um estabilizador 

importante do ombro tracionando a cabeça do úmero para dentro da fossa glenóide. 

Se os outros estabilizadores estiverem enfraquecido (manguito rotador) o bíceps será 

mais exigido. A dor pode ser aguda, porem usualmente é crônico e é relacionada ao 

pinçamento do bíceps pelo acrômio.  

Sintomas: inflamação e dor na região anterior e proximal do ombro (normalmente 

combinado á tendinite do supra- espinhoso) causada por manutenção da flexão do 

punho, antebraço pronado e braço em abdução (afastamento do corpo) sem apoio 

manutenção do antebraço supinado e fletido sobre o braço. Ex. carregar pesos. 

 Epicondilite – Fisiopatologia: a degeneração do tendão associada a esforços de 

tração do músculo provoca rupturas microscópicas nas fibras do tendão, que sofrem 

necrose devido à falta de irrigação sanguínea, que é deficiente nesta região. 

Sintomas inflamação dor na faixa lateral ou medial do cotovelo, causado por 

sobrecarga músculos extensores/ flexores dos punhos e dos dedos, movimentos com 

esforços estáticos e preensão prolongada de objetos, principalmente com o punho 

estabilizado em flexão dorsal e nas pronossupinacoes com utilização de forca. Ex. 

apertar para fusos, jogar tênis, desencapar fios, tricotar, operar motosserra. 

 Dedo em Gatilho – Fisiopatologia: ocorre a constrição da bainha tendinosa 

geralmente associada à superfície áspera do tendão. Resulta na interferência com o 

deslizamento macio normal do tendão dentro da bainha. Pode-se apresentar como 

uma dor discreta ao nível da articulação metacarpofalangiana e falange proximal, 

volamente, como ou sem fenômeno de gatilho, até deformidade fixa em flexão. 

Sintomas: ressalta do tendão extensor na polia inflamada das falanges ocasionando 

por estresse repetitivo sobre a polia por encurtamento dos extensores dos dedos, 

compressão palmar associada á realização de força. Ex. uso de alicates e tesouras. 

 Cervicalgia – Fisiopatologia: a maioria das condições de cervicalgia não e 

esclarecida. Existem evidencias de distúrbios do metabolismo oxidativo e níveis 

elevados de substancias que provocam a dor na região cervical, que sugerem que a 

circulação ou o metabolismo deteriorado do músculo local podem fazer parte da 

fisiopatologia. A dor cervical ou cervicalgia se associa também com a alteração da 

coordenação dos músculos cervicais e a deterioração da propriocepção do pescoço e 

dos ombros. As evidencias sugerem que estes fenômenos são ocasionados pela dor, 

mas também podem agravar a condições. 
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Sintomas: dor e perda de amplitude do pescoço e compressão de nervos e vasos. 

 Síndrome Dolorosa Miofascial – Fisiopatologia: liberação de Ca+ 2, inflamação 

neurogênica, abertura das comportas, desfacilitacao do fuso, modificação no SNC, 

reflexos viscerossomaticos e somatoviscerais e dor referida e sinais de SNA e a 

memória. Das teorias mais aceita é a liberação de Ca + 2 e se afirma que os pontos 

ativos podem ser iniciados por um trauma que localmente abre o reticulo 

sarcoplasmático, liberando Ca+ 2. Este Ca+ 2 combina-se com o ATP para 

continuamente ativar mecanismos locais de contração, gerando deslizamento e 

interação de actina e miosina com encurtamento do feixe muscular afetado. Isto 

causa uma contratura local (banda tensa), ou seja, a ativação de miofilamentos sem 

atividade elétrica e controle neurogênico. Esta atividade gera alto gasto genético e 

colapso de microcirculação local. O consumo energético sob condições de isquemia 

leva à depleção de ATP o que impede a recaptação do Ca+2 pelo retículo – ciclo 

vicioso autosustentado. 

Sintomas espasmos e tensão muscular, mialgia (dor muscular) causas desequilíbrio 

funcional entre os músculos durante gestos e posturas. 

Para (BLAIR FILHO, 2000) a fisiopatologia das chamadas LER / DORT (lesões por 

esforço repetitivo/ distúrbios osteo-musculares relacionados ao trabalho) são 

processos inflamatórios agudos ou crônicos atingindo os tendões (tendinite), bainhas 

(tenossinovite) e nervos periféricos causados por esforços continuo ou repetitivo 

realizado no trabalho, cujo diagnostico diferencial deve excluir as tendinites e 

tenossinovites secundarias e outras patologias como reumatismo, esclerose sistêmica, 

gota, infecções gonocócitas traumáticas, osteartrite, e outras. Os processos 

inflamatórios foram descritos desde a época de Cícero no Império Romano cerca 50 

anos a. C. Na Idade Media tivemos, por exemplo, a “Doença dos Escribas” que nada 

mais era que uma tenossinovite, que desapareceu com a invenção da imprensa. 

Devido os esforços continuo repetitivo e intenso, durante a contração, a perfusão fica 

diminuída ou ausente, causando um déficit no aporte do oxigênio e nutrientes, 

conseqüente acumulo de metabólicos, uso da via anaeróbia, acumulo de acido lático 

e outros catabólicos causando processos inflamatórios reacionais locais da dor.  

De acordo com (PORTO, 2003) as principais lesões por esforços repetitivos são: 

Síndrome do Túnel do Carpo: onde o seu tratamento baseia no uso de 

antiinflamatórios, como o ibuprofeno, para aliviar a dor bem como a inflamação das 

estruturas envolvidas, também o uso de munhequeiras ajuda a manter a articulação 

dos punhos fixa, aliviando assim a dor. O repouso é uma das melhores formas de 

tratamento e muitas vezes o paciente deve ficar alguns dias sem trabalhar as 

articulações para haver a diminuição completa da inflamação. Também pode ser 

administrada a vitamina B6 para melhorar as condições do nervo. Em casos mais 

severos, poderão ser utilizados corticóides injetados diretamente nas articulações 

afetadas. Nos casos que há grande comprometimento do nervo mediano esta indicada 

à cirurgia para a descompressão do mesmo, essa cirurgia leva a uma melhora dos 

sintomas em 95% dos casos. 

Epicondilite Lateral: em geral é feito com repouso da articulação em questão e com o 

uso antiinflamatório. São úteis também os exercícios de alongamento do antebraço e 

músculos das mãos. Poderá ser usado um suporte para o antebraço, para reduzir a 

pressão na área afetada. Em casos mais graves, podem ser injetados corticóides no 

local afetado. Caso não haja melhora, poderá ser indicada cirurgia para alivio dos 

sintomas. 

Tendinite dos Extensores dos Dedos, Tenossinovite dos Flexores dos Dedos, 

Tenossinovite Estenosante (Dedo em Gatilho), Doença de Quervain e indicado para 
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o tratamento antiinflamatório para aliviar a dor, e repouso nas articulações 

envolvidas. 

(BLAIR FILHO, 2000) relata que para o tratamento de LER/DORT, principalmente 

quando o diagnostico é precoce e o tratamento é iniciado de imediato estabelece-se o 

seguinte critério de tratamento: afastamento do trabalho ate o término da 

sintomatologia, com retorno gradual ao serviço, a principio em serviço combativo, 

somente retornando para a função original quando totalmente recuperado da lesão. 

Imobilização: quando o quadro álgico é por demais intensos, usamos orteses, talas 

que são feitas de material leve e fácil colocação. Infiltração: são formalmente contra- 

indicadas, pois causam degeneração distrófica de tecido sinovial, tendinoso e 

musculares. Cirurgia: genericamente é conta- indicada, com exceção para a 

Síndrome do Túnel do Carpo, Dedo Gatilho (critério muito cuidadoso para não 

ocorrer nenhum risco de iatrogenia). Fisioterapia indispensável na recuperação 

adota-se como, contudo inicial repouso usa-se Ultra-som, Laser, Exercícios de 

Alongamento, Infravermelho, Fortalecimento muscular, Crioterapia, Propriocepção. 

Para (LECH et al., 1998) apud (ARAUJO e PAULA, 2003) a conduta de tratamento 

inicia-se com um tratamento conservador, afastando o profissional da atividade de 

esforço repetitivo, medicação analgésica e antiinflamatória, fisioterapia, reforço 

muscular, orientações preventivas e gerais sobre organização do trabalho. E, em 

alguns casos, o tratamento cirúrgico é indicado. O prazo médio para o tratamento e 

cura da doença, não pode ser determinado, pois depende da resposta individual ao 

tratamento, que deve ser intensivo, com uma equipe multidisciplinar para que o 

problema não se torne crônico. 

Segundo (HAMILTON et al, 2009) o tratamento da LER/ DORT tem inicio após um 

diagnostico correto e deve buscar uma abordagem integrada, ao invés de tratar 

somente a sintomatologia. 

1- Medidas ergonômicas visam à melhoria do espaço físico e dinâmico de trabalho 

que não induzam ao desenvolvimento da LER-DORT. Por vezes, pequenas 

adaptações fazem grandes diferenças. As pausas programadas podem ser 

consideradas ergonômicas atitudes ergonômicas benéficas. 

2- Exercícios físicos são benéficos e incluem tanto exercícios aeróbicos, como 

exercícios de alongamento. 

3- Fisioterapia é muitas vezes empregada na redução da dor e na recuperação da 

função e dos movimentos do membro afeado pela LER/ DORT. 

4- Medicamentos antiinflamatórios e analgésicos são utilizados com cautela e 

recomendação médica. 

5- Medicamentos corticóides são antiinflamatórios mais potentes, porem com mais 

efeitos colaterais, merecendo atenção medica redobrada. 

6- Medicamentos antidepressivos e outros agentes com ação no sistema nervo 

central são utilizados em quadros de dores crônicas provocadas pela LER- DORT 

ou quando associadas a sintomas de humor e/ ou ansiedade. 

7- Intervenção cirúrgica é indicada para casos associados e más formações e 

deformidades ósteo- musculares irreversíveis ao tratamento medicamentoso. 

De acordo com LAR’BELLE (2009) o tratamento para essas patologias baseia-se 

no repouso, que não precisa ser completo, mas o suficiente para não desencadear 

dor. Analgésicos em dose adequada também devem ser ministrados, a fisioterapia 

e educação física (ginástica laboral) são importantes para reforçar a musculatura, 

que freqüentemente fica atrofiada, porem nem sempre o paciente tolera os 

exercícios devido a dor e a fraqueza. Em casos de dor refrataria devem ser 

individualizados e muitos pacientes melhoram com uma combinação de 
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acupuntura, quiroprática, e medicamentos para a dor crônica. Não esta definida o 

papel dos antiinflamatórios no tratamento da LER/DORT. O beneficio é 

geralmente pelo efeito de analgésico presente em todos os antiinflamatórios 

comuns, embora tenha inúmeros efeitos colaterais. Para os casos mais graves, 

injeções inta- articulares de corticóides ou cirurgia podem ser indicados, no 

entanto, esta ultima não apresentam bons resultados em pacientes de LER/ 

DORT. Embora a ginástica laboral não seja de suma importância para o 

fortalecimento dos grupos musculares, o retorno ao posto de trabalho é em geral 

catastrófico, todos os fatores para desenvolver a doença continuam presentes 

acrescidos do maior risco de desemprego e discriminação, a convivência com 

uma doença incapacitante e o lima da tensão gerando pericias, audiências, medo 

de ficar sem o único sustento do beneficio e a discriminação para arranjar novo 

emprego gera ansiedade e depressão em muitos casos.  

Para (SESC, 2000) apud (ZUFFO, 2006) a ginástica adaptada para as 

necessidades impostas para o tipo de trabalho, realizadas sem sair do posto, em 

breves períodos de tempo, ao longo de todo o dia de trabalho, pode produzir 

resultados positivos para os funcionários e para a empresa. 

Segundo (LATTERZA, 2008) a ginástica laboral visa principalmente à 

prevenção e a conscientização corporal, prevenindo doenças osteomusculares, 

aliviando tensões e promovendo uma maior integração no local de trabalho. Não 

precisamos esta com a dor para começar a nos preocupar com tudo isso, portanto, 

nada melhor do que prevenir. A pratica de exercícios de 15 ou 10 minutos todos 

os dias promove grande bem – estar, garantindo aos profissionais um descanso ao 

corpo, diminuindo as patologias e os casos de LER (Lesão por Esforço 

Repetitivo) e DORT (Distúrbios Osteomuscular Relacionado ao Trabalho). Não 

existe uma regra. A ginástica laboral pode ser feita a qualquer momento e 

quantas vezes forem necessárias, pois precisamos aprender a ouvir nosso corpo e 

a respeitá-lo. 

De acordo com (NELSON e KOKKONEN, 2007) que uma boa flexibilidade tem 

efeitos benéficos sobre os músculos e articulações, ajudando a evitar lesões 

reduzindo ao mínimo as dores musculares e aumentando o nível de eficiência em 

todas as atividades físicas.  

Um programa regular de alongamento proporciona os seguintes benefícios: 

 Aumento da flexibilidade, resistência e forca muscular. O grau de beneficio 

depende do estresse exercido sobre o músculo. Recomendam-se alongamentos 

moderados ou intensos. 

 Diminui as dores e desconfortos musculares. Se os músculos estiverem 

doloridos, faça apenas alongamentos suaves. 

 Boa mobilidade muscular e articular. 

 Movimentos musculares mais eficientes e fluidos. 

 Aumento da capacidade de exercer força máxima por meio de uma maior 

amplitude de movimento. 

 Prevenção de alguns problemas lombares. 

 Melhora a aparência física e imagem pessoal. 

 Melhora o alinhamento e postura corporais. 

 Melhor aquecimento e desaquecimento em uma sessão de exercícios. 

Lembrar que o alongamento excessivo traz mais danos que benefícios. As vezes o 

músculo fica contraído porque foi alongado em excesso. O alongamento pode 

reduzir o tônus muscular e, quando isso ocorre, o corpo compensa isso contraindo 

ainda mais o músculo. 
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3. Discussão 

Segundo (FILHO et al, 2003) dentista no exercício de sua profissão fica em certas 

ocasiões em posturas inadequadas, para melhor visualizar e realizar o tratamento do 

elemento dentário. Assim, como um dos fatores de risco para o desenvolvimento da 

LER/DORT são as posturas inadequadas. O dentista deve evitar ao máximo trabalhar 

em posições ergonomicamente incorretas, como forma de prevenção das LER/DORT.  

(BIANCHI, NETO e VELLOSO) apud (SEIXAS, 2001) o cotidiano dos dentistas tem 

se tornado cada vez mais tenso tornando-se mais tenso e estressante, devido, 

principalmente, à solidão própria do trabalho, ás incertezas do futuro, ao desgastes 

físico que a ocasião proporciona e à competitividade do mercado. 

Para (GARBIN, GARBIN e DINIZ, 2009) a consolidação e a aplicação de normas e 

diretrizes ergonômicas que indiquem, apontem e modifiquem as inadequações posturais 

se fazem necessária sendo uma maneira eficaz de se garantir a salubridade, segurança, 

alto desempenho, motivação e a satisfação na pratica odontológica. (KLEIN et al, 2006) 

A posição da cabeça e do pescoço é fator determinante do momento de força existente 

na articulação de C7/T1, uma vez estando o pescoço mais inclinado para frente, o centro 

de massa da cabeça se desloca anteriormente aumentando este momento, como também 

a inclinação da cabeça em relação ao pescoço, porém esta última interfere em menor 

intensidade. 

De acordo (PEREIRA, GRAÇA, 2008) os profissionais de odontologia relataram sentir 

algum tipo de dor/ desconforto após suas rotinas de trabalho, sendo que alguns dentistas 

referiram já ter recebido diagnóstico de DORT. O dentista ainda adota posturas anti-

ergonômicas durante seu trabalho, realizando movimentos considerados repetitivos, sem 

pausas entre as consultas, associadas à inexistência de atividade física, propiciando o 

surgimento de sintomas tais como: tensão muscular, impaciência, dor irradiada e 

formigamento. 

Para (ZUFFO, 2006) a orientação de uma atividade física e de posturas ocupacionais 

adequadas poderá levar a uma capacitação dos dentistas realizarem atividades 

laborativas que melhorem as suas condições de saúde. 

Segundo (ARAUJO e DE PAULA 2006) apud (FERREIRA e JACOB 2006), os 

distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) são a segunda causa de 

morbidade na população adulta em vários países, inclusive no Brasil, onde há uma 

situação epidêmica com relação as DORT´S. 
 

 

4. Conclusão 

As alterações musculoesqueléticas é um agravo na vida do profissional de odontologia 

onde interferem na funcionalidade e na saúde do trabalhador. Seria necessária a 

conscientização do cuidado com o corpo, principalmente para as mulheres por serem 

mais acometidas. 

Medidas imediatas devem ser realizadas na vida do profissional afim de não sofrerem 

maiores danos a sua saúde. Com muitas horas de trabalho devido à competitividade do 

mercado aumenta o desconforto em seu ambiente de trabalho. 

Para mudar o ambiente de trabalho destes profissionais deve-se realizar um 

planejamento ergonômico, pausas entre um atendimento e outro, boa alimentação, 

tomar bastante água, pois e importante estar hidratado, exercícios físicos, ginástica  
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laboral para melhorar a qualidade de vida e estar a cada dia mais disposto e motivado 

para realizar suas atividades profissionais. 

Diante dos fatos expostos, faz-se necessária a produção de estudos mais aprofundados 

acerca dos distúrbios ocupacionais que acometem essa categoria profissional, a fim de 

conscientizar os próprios odontólogos que muitas vezes tem pouco conhecimento 

quanto a cuidados e medidas ergonômicas. Medidas preventivas como pausas durante as 

consultas auto- alongamento entre os atendimentos e posturas adequadas durante o 

trabalho, devem ser adotadas com o objetivo de diminuir os malefícios causados pelo 

exercício da profissão. 
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