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RESUMO 

Ergonomia é a relação entre o homem e o seu ambiente de trabalho, apontada 
principalmente para a integração homem-máquina. A procura por ambientes de 
trabalho que sejam mais apropriados para a natureza humana é o principal objetivo 
deste campo da ciência, abrangendo fatores como os posturais, os de movimentos 
corporais, os ambientais, os de informação e de administração (BARROS, 1993). 
As LER/Dort estão relacionadas às atividades laborais realizadas pelos cirurgiões-
dentistas que podem desenvolvê-las durante sua vida profissional. Elas não possuem 
causa única, havendo uma série de fatores que colaboram para o seu aparecimento, 
como os movimentos repetidos, a má postura e o estresse. 
Este estudo de campo - Análise Ergonômica do Serviço de Odontologia da Rede 
Privada do Município de Jacobina-BA - se propôs a realizar a análise da atividade do 
cirurgião-dentista a fim de construir um ponto de vista desta profissão. Para tanto, foi 
aplicada a metodologia da Análise Ergonômica do Trabalho – AET, por se tratar de 
um método de abordagem ascendente, que permite compreender como o trabalhador 
age e reage nas situações de trabalho. Foi escolhido um caso para estudo, onde o 
profissional se encontra bem próximo do perfil do cirurgião-dentista brasileiro traçado 
na coleta da amostra realizada e com dados analisados perante os atributos 
ergonômicos. O estudo demonstrou haver uma inter-relação entre as ações 
intrabucais e os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho – DORT, mas 
também evidenciou um forte componente relacionado à exposição do trabalho sem 
pausas durante a jornada de trabalho, o que compromete a produtividade e a 
qualidade de vida do cirurgião-dentista. Por fim, foram feitas as recomendações 
ergonômicas para o caso e identificados os referenciais que nortearão o 
aperfeiçoamento e/ou desenvolvimento do serviço de odontologia, específico ao 
profissional da área. 
 
Palavras-chave: Ergonomia; Análise Ergonômica do Trabalho (AET); Cirurgião-
dentista; Odontologia; LER/DORT. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Ergonomics is the relationship between man and his work environment, aimed 
primarily at man-machine integration. The search for work environments that are more 
appropriate for human nature is the main objective of this field of science, covering 
factors such as postural, body movement, environmental, information and 
administration (BARROS, 1993). 
The RSIs / Dort are related to the work activities performed by dental surgeons who 
can develop them during their professional life. They have no single cause, and there 
are a number of factors that contribute to their appearance, such as repeated 
movements, poor posture, and stress. 
This field study - Ergonomic Analysis of the Dental Service of the Private Network of 
the Municipality of Jacobina-BA - proposed to perform the analysis of the activity of the 
dental surgeon in order to build a viewpoint of this profession. For that, the 
methodology of the Work Ergonomic Analysis - AET was applied, because it is an 
ascending approach method, which allows to understand how the worker acts and 
reacts in the work situations. A case was chosen for study, where the professional is 
very close to the profile of the Brazilian dental surgeon traced in the collection of the 
sample and with data analyzed before the ergonomic attributes. The study showed that 
there is an interrelationship between intra-oral actions and Work-Related 
Musculoskeletal Disorders - DORT, but also showed a strong component related to 
work exposure without pauses during the work day, which compromises productivity 
and quality of work. life of the surgeon-dentist. Finally, the ergonomic 
recommendations were made for the case and identified the references that will guide 
the improvement and / or development of the dentistry service, specific to the 
professional of the area. 
 
Key-words: Ergonomics; Ergonomic Work Analysis (AET); Dental surgeon; Dentistry; 
READ OUT / DORT. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ergonomia é a relação entre o homem e o seu ambiente de trabalho, apontada 

principalmente para a integração homem-máquina. A procura por ambientes de 

trabalho que sejam mais apropriados para a natureza humana é o principal objetivo 

deste campo da ciência, abrangendo fatores como os posturais, os de movimentos 

corporais, os ambientais, os de informação e de administração. 

A ergonomia é também conhecida como o estudo da relação entre o homem e 

o seu ambiente laboral. Podemos dizer que a ergonomia no trabalho propicia ao 

indivíduo, o conforto adequado e também atua na prevenção de acidentes e doenças 

especificas para o tipo de atividade executada. Com isso, o profissional ao apresentar 

posturas incorretas e lesões por esforços repetitivos, com o tempo, tende a danos que 

prejudicam e comprometem a saúde do trabalhador, impedindo, muitas vezes, que 

esse indivíduo permaneça e atue na mesma função, em decorrência, por exemplo, de 

uma deficiência motora.  

Segundo o Manual de Aplicação da Norma Regulamentadora nº 17 (2002), a 

análise ergonômica do trabalho é um processo construtivo e participativo para a 

resolução de um problema complexo que exige o conhecimento das tarefas, da 

atividade desenvolvida para realizá-las e das dificuldades enfrentadas para se 

atingirem o desempenho e a produtividade exigidos. 

Santos e Fialho (1997) colocam que a análise ergonômica do trabalho 

compreende três fases: análise da demanda, análise da tarefa e análise das 

atividades. Na análise da demanda define-se o problema a ser investigado com os 

atores envolvidos. A análise da tarefa coloca o que o trabalhador deve realizar e as 

condições ambientais técnicas e organizacionais. E a análise das atividades traz 

efetivamente o que é realizado pelo trabalhador, o comportamento do homem no 

trabalho. 

A AET é uma forma de direcionar melhorias nas condições de trabalho sobre 

os pontos que são evidenciados pós-análise. Esta permite identificar e avaliar as 

ações que podem interferir o trabalho na organização (FEITOSA; MOREIRA, 2005 

p.1-2). 

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada em 2013, 3.568.095 pessoas 

com mais de 18 anos declararam ter recebido diagnóstico médico de LER/Dort. Esse 
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número corresponde a 2,29% da população estimada pela pesquisa. 

(FUNDACENTRO, 2017). 

LER/DORT pode ser descrito pela Instrução Normativa INSS/DC nº 98, de 05 

de dezembro de 2003, como uma síndrome relacionada ao trabalho, que pode 

prejudicar os tendões, sinóvias, músculos, nervos, fáscias e ligamentos, caracterizada 

pela ocorrência de vários sintomas simultaneamente ou não, tais como: dor, 

dormência, sensação de peso, fadiga, de aparecimento insidioso, geralmente nos 

membros superiores, mas podendo acometer membros inferiores. 

As primeiras contribuições da ergonomia no campo da odontologia 

destinaramse a melhorar as condições de trabalho dos Cirurgiões-Dentistas, criando 

e aperfeiçoando as ferramentas, instrumentos e mobiliário utilizado por esses 

profissionais. A abordagem human factors ou anglosaxônica é muito forte nos 

estudos ergonômicos voltados para essa área. De fato, na revisão da literatura sobre 

ergonomia na odontologia ainda é incipiente os estudos com a abordagem 

francofônica, ou seja, estudos ergonômicos voltados para a análise da atividade. 

Há preocupação fundamentada na natureza do trabalho do cirurgião-dentista 

que exige interação frequente e direta com pessoas, materiais e equipamentos 

resultando em contaminação por radiação, agentes alergênicos, metais pesados e 

micro-organismos patogênicos. Embora, os avanços tecnológicos tenham contribuído 

consideravelmente para a melhoria das condições de trabalho do cirurgião-dentista 

há, ainda, uma série de doenças que ocorrem com frequência nestes profissionais 

como: cifoescoliose, lesões por esforços repetitivos/distúrbios osteomusculares 

relacionados ao trabalho (LER/DORT); perda auditiva induzida por ruído (PAIR); 

contaminação por mercúrio, por radiações ionizantes e não-ionizantes; alergias, 

dermatites e eczemas de contato.  

A odontologia progrediu significativamente no nível tecnológico nos últimos 

tempos, porém é de consenso de muitos pesquisadores a falta de progresso no que 

diz respeito à saúde do profissional, citando como exemplo, os profissionais de 

odontologia que apresentam diferenças físicas e não utilizam dos mesmos campos de 

atuação, sendo que essas informações não são muito exploradas pela indústria. 

O profissional de odontologia está exposto a sofrer dores musculoesqueléticas, 

devido as posições desconfortáveis que exigem muito da coluna, isto é, por obterem 

posturas inadequadas. Como decorrência disso, é frequente o surgimento de lesões 

de esforço repetitivo ou doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho 
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(LER/DORT), proveniente de esforços repetidos e/ou que exigem muita força na sua 

execução, vibração, postura inadequada, estresse e etc. É importante que o cirurgião-

dentista identifique essas patologias e os riscos ocupacionais a que estão expostos, 

e verificar os primeiros sinais e sintomas para ter um tratamento mais precoce possível 

e assim obter uma qualidade de vida profissional duradoura. Diante de todo contexto, 

qual a real importância da Ergonomia e sua Análise Ergonômica do Serviço de 

Odontologia?  

Portanto, a proposta do trabalho é estudar o posto de trabalho do 

cirurgiãodentista através da metodologia da Análise Ergonômica do Trabalho (AET), 

visando construir um ponto de vista da atividade desta profissão para a construção 

das recomendações ergonômicas de maneira eficaz à sua saúde e qualidade de vida. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

A partir da pesquisa bibliográfica e estudo de campo através da aplicação de 

questionário, observação audiovisual e análise ergonômica do trabalho em relação à 

rotina do profissional, Cirurgião-Dentista, se visa à importância e necessidade de 

implantar e/ou fortalecer as atividades ergonômicas no ambiente odontológico, a fim 

de minimizar a probabilidade de doenças ocupacionais. 

A busca por este tipo de pesquisa foi motivada pela necessidade sentida em se 

aprofundar nos estudos dos fatores causadores dos problemas músculo esqueléticos 

nos Cirurgiões-Dentistas, sendo uma das profissões que pouco se ver preocupação 

atuante no âmbito profissional ao qual se insere. Com isso, os poucos estudos na área 

fez com que este tema fosse de interesse acadêmico e adequado para uma 

dissertação.  

Segundo MichalakTurcotte (2000) os cirurgiõesdentistas  CDs  apresentam 

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

desconforto e dores musculoesqueléticas atinge um índice de 62% da população em 

geral, em CDs seu percentual atinge 93%. Esses profissionais estão sentindo a 

diminuição na produção de serviços e a necessidade de adquirir estratégias para se 

adaptarem ao trabalho devido aos sintomas que desenvolvem por causa dos 

Distúrbios Osteomusculares Relativos ao Trabalho  DORTs.  
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Também Kelsey (1982) e Letho (1990) encontraram em seus trabalhos uma 

maior frequência de sintomas entre os Cirurgiões-Dentistas com relação à população 

em geral. 

Entende-se que, a adoção de um estilo de vida saudável com realização de 

atividades físicas, dieta adequada, procura de meios de controle do estresse, 

realização de pausas durante a jornada diária e adesão de princípios ergonômicos 

são fatores de proteção importantes para essas patologias e recomendações 

essenciais ao estilo de vida do Cirurgião-Dentista. 

Desta forma, percebese a necessidade de se fazer um estudo deste 

profissional para compreender como o trabalho é executado e porque o percentual é 

tão grande nesta população. Acreditase que um maior entendimento das estratégias 

adotadas pelo Cirurgião-Dentista dará orientações importantes para se atingir os 

objetivos deste trabalho. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Estudar o posto de trabalho do cirurgiãodentista através da metodologia da 

Análise Ergonômica do Trabalho (AET), visando construir um ponto de vista da 

atividade desta profissão para a construção das recomendações ergonômicas. 

1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Realizar levantamento bibliográfico sobre os temas abordados;  

• Obter as referências necessárias que evidenciarão a necessidade de se 

desenvolver e/ou aperfeiçoar instrumentos e/ou equipamentos junto aos hábitos que 

melhorem a qualidade de vida dos cirurgiões-dentistas; 

• Definir as particularidades da saúde e doença ocupacional;  

• Verificar a atividade/rotina laboral de um Cirurgião-Dentista, através da 

coleta de dados da amostra realizada; 

• Relatar a influência de fatores do ambiente físico no desempenho do 

trabalho; 
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• Identificar as principais posturas / posições adotadas pelos dentistas que 

podem acarretar danos à saúde; 

• Fazer as recomendações ergonômicas necessárias para o caso estudado. 

1.3 LIMITAÇÕES 

Por se tratar de um estudo de campo isolado não é possível generalizar os 

resultados, porém esperase encontrar os pontoschaves comuns a todos os 

Cirurgiões-Dentistas. Neste trabalho o uso de recursos audiovisuais como meio de 

apoio à coleta de dados, ficou limitado devido à preocupação em se proteger a 

privacidade do paciente. 
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2.0 METODOLOGIA 

A Metodologia Científica significa estudo dos métodos ou da forma, ou dos 

instrumentos necessários para a construção de uma pesquisa científica; é uma 

disciplina a serviço da Ciência. Metodologia é a parte onde será indicado o tipo de 

pesquisa que será empregado, as etapas a serem realizadas e o conhecimento dos 

métodos que auxiliam na elaboração do trabalho científico.  

Frente a essa afirmativa há a necessidade de sistematizar o conhecimento 

científico, pois a partir disso a metodologia começa a ser instituída e atrela a pesquisa 

o seu pleno desenvolvimento. Nesse sentido, Severino (2000) diz que a pesquisa 

assume três dimensões na Universidade: 

De um lado, tem uma dimensão epistemológica: a perspectiva do 
conhecimento. Só se conhece construindo o saber, ou seja, praticando a 
significação dos objetos [...] assume ainda uma dimensão pedagógica: a 
perspectiva decorrente de sua relação com a aprendizagem.  Ela é mediação 
necessária e eficaz para o processo de ensino/aprendizagem. Só se aprende 
e só se ensina pela efetiva prática da pesquisa. Mas ela tem ainda uma 
dimensão social: a perspectiva da extensão [...]. (SEVERINO, 2000, p. 26). 
 

A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações, a 

fim de utilizar os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não 

consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que 

se desejam estudar. É um elemento básico de investigação científica, utilizado na 

pesquisa de campo e se constitui na técnica fundamental da Antropologia. Ressalta-

se que a observação ajuda o pesquisador a identificar e a obter provas a respeito de 

objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu 

comportamento. Também desempenha papel importante nos processos 

observacionais, no contexto da descoberta, e requer que o investigador tenha um 

contato mais direto com a realidade do profissional em estudo. Para Selltiz (1965:233), 

a observação toma-se científica à medida que: 

a) convém a um formulado plano de pesquisa; 
b) é planejada sistematicamente; 
c) é registrada metodicamente e está relacionada a proposições mais gerais, 
em vez de ser apresentada como uma série de curiosidades interessantes; 
d) está sujeita a verificações e controles sobre a validade e segurança. 
 

Pesquisa bibliográfica é aquela baseada na análise da literatura já publicada 

em forma de livros, revistas, publicações avulsas, imprensa escrita e eletrônica, 

disponibilizada na internet (SILVA e MENEZES, 2001 apud DIONYSIO, 2013, p. 62). 

Já a pesquisa de campo é uma das etapas da metodologia científica de pesquisa que 
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corresponde à observação, coleta, análise e interpretação de fatos e fenômenos que 

ocorrem dentro de seus nichos, cenários e ambientes naturais de vivência. (Data de 

atualização: 18/04/2018. O significado de Pesquisa de campo está nas categorias: 

Geral, Ciência). 

Com isso, a partir da pesquisa bibliográfica e o estudo de campo, através da 

aplicação de questionário, observação audiovisual e análise ergonômica do trabalho 

em relação à rotina do profissional, Cirurgião-Dentista na rede privada do município 

de Jacobina-BA, foram levantadas as informações e dados, a fim de fornecer base de 

sustentação a respeito do tema abordado. 

A partir dos resultados obtidos, houve recomendações ergonômicas a clínica 

de rede privada do município de Jacobina/BA e ao profissional Cirurgião-Dentista, a 

fim de adotar correção postural, melhor qualidade de vida, adequação do posto de 

trabalho ao profissional e etc., que por sua vez, são fatores contribuintes para a 

integridade humana, minimizando consideravelmente o desenvolvimento de doenças 

ocupacionais. 
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3.0 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 ERGONOMIA  

A Ergonomia é o estudo científico da relação entre o homem e seus meios, 

métodos e espaços de trabalho. Seu objetivo é elaborar, mediante a contribuição de 

diversas disciplinas científicas que a compõem, um corpo de conhecimentos que, 

dentro de uma perspectiva de aplicação, deve resultar em uma melhor adaptação ao 

homem dos meios tecnológicos, ambientes de trabalho e de vida (IEA, 2000).  

A ergonomia direciona seus estudos abarcando tanto as condições prévias de 

trabalho, ou seja, a concepção do trabalho, como também as consequências do 

trabalho que interagem na relação entre o homem, à máquina e o ambiente durante o 

seu relacionamento com esse sistema produtivo. Com isso, entende-se que é 

essencial a adaptação da atividade ao trabalhador e não o trabalhador a atividade e 

consequentemente a melhoria das práticas das tarefas com conforto, segurança e 

eficácia que são alguns dos propósitos da análise ergonômica. 

Segundo Iida, para alcançar o seu objetivo, a ergonomia estuda diferentes 

aspectos do comportamento humano no trabalho e outros elementos importantes para 

o projeto como: O homem - características físicas, fisiológicas, e sociais do 

trabalhador; influência do sexo, idade, treinamento e motivação; A máquina, ou seja, 

todas as ajudas materiais que o homem utiliza no seu trabalho, englobando os 

equipamentos, ferramentas, mobiliários e instalações; Ambiente, foco as 

características do ambiente físico que envolve o homem durante o trabalho, como a 

temperatura, ruídos, vibrações, luz, cores, gases e outros; A informação, qual se refere 

às comunicações existentes entre os elementos de um sistema, a transmissão de 

informações, o processamento e a tomada de decisões; Organização, conjugação dos 

elementos acima citados no sistema produtivo, estudando aspectos como 

horários/turnos de trabalho e formação de equipes; E consequências do trabalho, 

sendo controles como tarefas de inspeções, estudos dos erros e acidentes, além dos 

estudos sobre gastos energéticos, fadiga e estresse. 

Segundo a descrição proposta pela Abergo (2013), a área de ergonomia visa 

modificar os sistemas dos postos de trabalho, a fim de adequar tais atividades nele 

existentes às habilidades, necessidades e limitações dos trabalhadores que estão 

envolvidos nelas, com vista a um desempenho eficiente, confortável e seguro.  
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Pode ser afirmado, portando, que a ergonomia visa entender as interações 

entre as pessoas e os aspectos que envolvem um sistema, assim como a aplicação 

dos conhecimentos desta pertencidos, no que tange seus princípios e métodos a 

serem utilizado, auxiliando no desenvolvimento de projeto, otimizando, 

principalmente, o bem-estar humano e o desempenho geral de um sistema (VIDAL, 

2008; RAMOS et. al., 2011). 

3.1.1  LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO (LER) 

A Lesão por Esforço Repetitivo (LER) é uma lesão que afeta os músculos 

esqueléticos causada por esforços continuo e repetitivo que sobrecarrega o 

organismo, resultante de fatores biológicos, sociais e/ou psicológicos, sendo uma 

doença misteriosa que tem desafiando a medicina e os profissionais de saúde. Este 

tipo de lesão inflamatória vai atingindo de forma lenta no organismo humano e muitas 

vezes só é constatado quando se encontra em estado mais avançado, onde a 

musculatura já está comprometida causando dor intensa, dormência e impotência, 

podendo chegar à dor crônica e até mesmo a depressão.  

Os principais sintomas são dor, formigamento, dormência, sensação de peso, 

fadiga, fraqueza, queimação, repuxamento, choque. Esses sintomas geralmente 

aparecem vagarosamente. Podem estar presentes em distintos graus de intensidade 

e podem estar presentes ao mesmo tempo (MAENO, 2001, p. 13). 

A fisioterapia é um dos tratamentos que tem se demonstrado eficaz para a 

Lesão por Esforço Repetitivo, já que contribui para o alivio da dor, relaxa os músculos 

e previne a ocorrência de deformidades, elevando a capacidade funcional do 

trabalhador, além do fisioterapeuta outros profissionais da área de saúde também 

podem contribuir no processo de reabilitação do paciente, como por exemplo: médico, 

terapeuta ocupacional, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, pois o tratamento 

realizado por diferentes profissionais de saúde mostra-se mais favorável no alcance 

de resultados positivos do que o tratamento individual. 

3.1.2 DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO 

(DORT) 

DORT são danos decorrentes da utilização excessiva, imposta ao sistema 
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osteomuscular e da falta de tempo para recuperação. Em geral, são reconhecidas 

pela ocorrência de vários sintomas, simultâneos ou não, de aparecimento insidioso, 

predominantemente nos membros superiores, tais como dor, parestesia, sensação de 

peso e fadiga. Abrangem quadros clínicos do sistema osteomuscular adquiridos pelo 

trabalhador submetido a determinadas condições de trabalho. Constantemente, são 

causas de incapacidade laboral temporária ou permanente.  

Podese observar que os riscos são inúmeros, porém aqueles que estão 

fortemente ligados ao desenvolvimento do DORT são os biomecânicos (postura, 

força, compressão mecânica, repetitividade, habilidade) que estão enquadrados nos 

riscos ergonômicos. 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.  

A abordagem dos aspectos biomecânicos do DORT é mais frequentemente 

valorizada talvez pelo fato de serem facilmente observados e mensurados. No 

entanto, Lym & Carayon (1995) mapearam a base multifatorial do DORT que somados 

aos fatores biomecânicos evidenciam que o caminho para amenizar esta problemática 

não pode se limitar apenas a um destes fatores. A figura 1 deixa clara a etiologia do 

DORT segundo estes autores. 

 

Figura 1. Base multifatorial do DORT 

 

Fonte: adaptado de Oliveira et al. (1998). 

 

Portanto, deve-se ter toda importância à precocidade e clareza do diagnóstico 

quando um trabalhador refere algum sinal ou sintoma que venha a ser caracterizado 

futuramente por DORT, pois as mesmas fazem parte da realidade de vários 

profissionais em várias áreas que lidam com o uso repetido e contínuo de alguns 

músculos ou grupos musculares, adicionando a isso, a deficiência do posto de 
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trabalho que envolve inadequação de mobiliário e ferramentas e organização do 

trabalho. 

3.2 ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO (AET) 

Segundo o Manual de Aplicação da Norma Regulamentadora nº 17 (2002), a 

análise ergonômica do trabalho é um processo construtivo e participativo para a 

resolução de uma dificuldade que exige o conhecimento das tarefas, da atividade 

desenvolvida para realizá-las e das complicações enfrentadas para se atingirem o 

desempenho e a produtividade exigidos. 

Figura 2 - Análise Ergonômica no ambiente de trabalho 

 

Fonte: Ergonomia na odontologia. 

 

A Análise Ergonômica do Trabalho é um processo que conta com uma 

investigação da realidade laboral e suas particularidades. Com isso ressalta-se que 

apesar da odontologia ser uma profissão essencialmente liberal, onde a organização 

do trabalho provém do próprio trabalhador, a exemplo do trabalho artesanal, 

acarretando menores danos à saúde do trabalhador; estudos recentes tem apontado 

a odontologia como uma das profissões de risco para o aparecimento de LER/DORT.  

Assim sendo, é de grande importância a identificação dos fatores predisponentes 

dessas patologias para que os cirurgiões-dentistas tomem conhecimento de tais riscos 

e executem as recomendações ergonômicas preventivas. 

Santos e Fialho (1997) colocam que a análise ergonômica do trabalho 

compreende três fases: análise da demanda, análise da tarefa e análise das 

atividades. Na análise da demanda define-se o problema a ser investigado com os 

atores envolvidos. A análise da tarefa coloca o que o trabalhador deve realizar e as 

condições ambientais técnicas e organizacionais. E a análise das atividades traz 
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efetivamente o que é realizado pelo trabalhador, o comportamento do homem no 

trabalho. 

A análise ergonômica inicia da identificação de um problema que fundamente 

um estudo, buscando atos ergonômicos para a solução destes. A sua análise admite 

compreender a natureza e a proporção dos problemas expostos, bem como preparar 

um plano de intervenção para abordá-los, inclusive com métodos tecnológicos em prol 

a minimização do risco ergonômico ao Cirurgião-Dentista, como demonstrado na 

figura 3.  

Figura 3 - A Tecnologia no âmbito odontológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Artigo Cientifico "Ergonomia para o Cirurgião Dentista – Estudo Comparativo”. 

 

Contudo, o Ergonomista na busca de realizar seus objetivos estuda diversos 

aspectos do comportamento humano no trabalho e outros fatores importantes, que 

são: o homem, a máquina, o ambiente, a informação, a organização e as 

consequências do trabalho. E como objetivo busca a segurança, satisfação e o bem-

estar dos trabalhadores no seu relacionamento com os sistemas e/ou serviços 

destinados a sociedade. 

3.3 ODONTOLOGIA  

Para Souza (1917), poucos vestígios são encontrados da arte dentária antes 

de Hipócrates. Ele relata alguns estudos arqueológicos como de Boucher de Perthes 
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que descobriu em Abbeville, na França, um maxilar humano, cujo terceiro molar 

apresentava extensa cárie. Também cita a reconstituição de ossos fósseis 

encontrados em uma gruta La Chapelle aux Saints – França – que revelou ser uma 

mandíbula de um idoso com unicamente dois caninos. Concluise, portanto que antes 

da idade da pedra, dos metais os homens já conheciam os efeitos das cáries e que 

ou os dentes caíam ou eram extraídos.  

O mesmo autor cita o papiro de Ebers, da civilização egípcia, como sendo um 

dos primeiros documentos da história da medicina e dá destaque onde se lêem 

algumas passagens referentes às dores de dentes, abscessos e gengivites. Provas 

fiéis de arte dentária são encontradas nas múmias do Egito: dentes ourificados e 

peças protéticas. Investigações realizadas sobre maxilares no período neolítico 

demonstram já atos cirúrgicos e extrações dentárias. O primeiro implante data do 

século VII a.C. ao ser identificado na Argélia um crânio feminino com uma falange 

implantada na região dos pré-molares superiores (GÁRCIA &MÉNDEZ, 2002).  

Desde a antiguidade até os dias de hoje com os sofisticados tratamentos 

curativos, corretivos e estéticos a odontologia muito evoluiu principalmente no que diz 

respeito ao instrumental, aos equipamentos, a técnica e ao reconhecimento da 

profissão. No entanto, em relação à postura de trabalho, o Cirurgião-Dentista passou 

de um atendimento itinerante, onde inclusive levava consigo a cadeira odontológica, 

para o confinamento em salas cada vez menores tornandose refém de todo o arsenal 

que utiliza para seu trabalho, da técnica e do contexto atual de alta competitividade. 

A partir de então, a ergonomia em muito contribuiu para a evolução da odontologia, 

tanto em relação ao conforto do paciente quanto em relação aos equipamentos e as 

posturas de trabalho do Cirurgião-Dentista. Por isso, conhecer o histórico da 

ergonomia, seus conceitos e aplicações contribuíram para uma ampla abordagem do 

posto de trabalho odontológico. 

3.4 DOENÇAS OCUPACIONAIS DO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA 

A odontologia é uma profissão que pode gerar danos irreversíveis aos 

profissionais que nela atuam. Não só os trabalhadores das indústrias estão sujeitos 

às doenças ocupacionais: os profissionais liberais também estão expostos a uma série 

de riscos e cargas de trabalho que, na maioria das vezes, passam despercebidos.  

Dentre os profissionais que sofrem a influência de diversos fatores de risco está o 
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cirurgião-dentista.  É importante observar que as possíveis marcas dos anos de 

trabalho só aparecerão ao final da carreira (Souza, 1998). 

A prática profissional odontológica apresenta como uma de suas principais 

características o risco ocupacional em virtude de hábitos, posturas e patologias 

advindas da profissão (Figura4). Esta preocupação fundamenta-se na natureza 

inerente ao trabalho odontológico que exige do profissional uma interação direta e 

frequente com pessoas, materiais e equipamentos tendo como consequência o risco 

de contaminação por radiação e agentes alergênicos (SHINOHARA; MITSUDA, 

1998). 

Figura4. Fatores influenciadores das Doenças Ocupacionais. 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fonte: Revista Época (Dicas para prevenir problemas articulares). 

 

Através de estudo realizado com profissionais do serviço odontológico, foi constatado 

patologias diretas as atividades laborais desenvolvidas com o decorrer da carreira de 

um Cirurgião-Dentista, tais como: Lesões por esforços repetitivos (LER); Distúrbios 

osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT); Cifoescoliose; Perda auditiva 

induzida por ruído (PAIR); Contaminação por mercúrio e etc. 

A Cifoescoliose é uma escoliose associada a um aumento da cifose torácico 

sendo, assim, o resultado de duas lesões da coluna vertebral associados: a escoliose 

e a cifose. A primeira é uma curvatura da coluna vertebral no plano frontal, sendo 

sempre patológica. A segunda é uma curvatura da coluna vertebral no plano sagital, 

de convexidade posterior, sendo normal a nível torácico dentro de certos limites. As 

duas lesões e sua associação possuem diversas causas como, por exemplo, 

congênita, idiopática e postural.  
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A Perda auditiva induzida por ruído - PAIR, também conhecido como “Perda 

Auditiva Ocupacional”, “Surdez Profissional”, “Disacusia Ocupacional”, constitui-se em 

doença profissional, de enorme prevalência nas comunidades urbanas 

industrializadas, é decorrente da exposição contínua a níveis elevados de pressão 

sonora. Os efeitos nocivos do ruído podem levar a comprometimentos diversos nas 

esferas físicas, mental e social do cirurgião-dentista (PARAGUAY, 1999). 

Contaminação por mercúrio O mercúrio - Hg é denominado por estudiosos 

como “perigo silencioso”, pois, é absorvido e acumulado no organismo durante toda a 

vida do profissional. Estudos têm focalizado a exposição ao Hg e a intoxicação entre 

os cirurgiões-dentistas, onde é utilizado em forma de ligas com prata, cobre, zinco ou 

estanho para a realização de restaurações (FARIA, 2003; PHILLIPS, 1984). 

Na odontologia a contaminação ocorre ora com o profissional, no momento da 

manipulação da substância, ora com o meio ambiente, pois, o cirurgião-dentista é 

agente de contaminação, quando em sua prática elimina resíduos de amálgama 

(mercúrio metálico mais limalha de prata) no meio ambiente (águas de rios e solo) 

através dos ralos de pias, cuspideira e no lixo que será levado para os aterros 

sanitários (RINK et al., 1994). 

Contaminação por radiação ionizante Para Saquy et al. (1996) existem dois 

tipos de radiações: 1) as ionizantes – raios alfa, beta, gama e raios-X; e 2) as não-

ionizantes, ou que produzem calor – infravermelho e ultravioleta. Como os efeitos da 

radiação são cumulativos, o cirurgião-dentista e sua equipe devem se proteger das 

exposições desnecessárias.  

O aparelho de raios-X constitui um importante recurso no consultório 

odontológico. A radiografia é utilizada como exame complementar auxiliando o 

cirurgião-dentista na confirmação de diagnóstico. 

Contaminação por radiação não-ionizante, com o advento das resinas 

compostas e consequentemente sua utilização no consultório tem originado 

preocupações acerca da utilização dos fotopolimerizadores. Além das resinas 

compostas, os adesivos, alguns selantes e cimentos reagem mediante o processo de 

fotopolimerização, emitindo assim a radiação não-ionizante. O fotopolimerizador 

originariamente usava a luz ultravioleta e recentemente a maioria passou a utilizar a 

luz azul, entre 400 e 500 nm. Os raios ultravioletas podem causar catarata e 

problemas na retina, especialmente quando utilizados na faixa de frequência entre 

320 e 400 nm (MANDEL, 1993). 
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Dermatites, alergias e eczemas de contato, uma infinidade de materiais com 

potencial alergênico é utilizada diariamente nos consultórios odontológicos, incluindo 

as luvas de procedimentos, confeccionadas em látex que podem causar alergia 

instantânea ou reação alérgica tardia. A lista de agentes irritantes inclui saponáceos, 

detergentes químicos, agentes adesivos, germicidas, óleos essenciais, materiais de 

manipulação, metais, solventes orgânicos e produtos químicos utilizados no 

processamento de radiografias. 

Segundo Emslie (1982), citado por Fasunloro & Owotade (2004), as 

reclamações de origem ergonômica mais frequentemente reportada pelos Cirurgiões-

Dentistas são de natureza muscoesquelética. A necessidade de trabalhar em uma 

posição fixa e com movimentos repetitivos contínuos pode predispor a dores nas 

costas, nos ombros e pescoço.  

Dores nas mãos e pulsos são as de maior importância em termos de disfunção 

muscoesquelética, sendo as intervenções ergonômicas e educacionais de 

fundamental importância na sua prevenção (Aiexopoulos ET ai, 2004). 

Diante do contexto acima, há maior preocupação quanto à importância do 

desenvolvimento deste estudo com aplicação de medidas ergonômicas no serviço 

odontológico, ou seja, Cirurgião-Dentista em sua atividade laboral. Entende-se 

também que dentre as doenças ocupacionais diretas ao profissional, duas das mais 

indiciadas são: Lesões por esforços repetitivos (LER) e Distúrbios osteomusculares 

relacionados ao trabalho (DORT).  
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 4.0 RESULTADO E DISCUSSÃO 

4.1 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

A partir da aplicação do questionário no profissional do serviço de odontologia 

(Cirurgião-Dentista), obteve-se um resultado de amostra ao qual foi um dos 

embasamentos do estudo de campo e análise com visão ergonômica, mediante a 

rotina de sua atividade laboral. (Gráfico1 e 2). 

 

 

 

 

Diante da amostra, foram aplicados dez questionários, destes, oito Cirurgiões-

Dentistas responderam e dois devolutivos em branco. Em meio as respostas, percebe-

se que a maioria dos profissionais em questão possuem orientação ergonômica, tem 

consciência de sua rotina e limitações, das doenças ocupacionais que já possuem e 

que podem adquirir com o decorrer de sua carreira, no entanto, atuam de maneira 

ativa sem intervalos de um paciente a outro e até mesmo de um ambiente de trabalho 

a outro em relação ao serviço odontológico, comprometendo assim sua qualidade de 

vida (Segurança, Saúde e etc.) com exposição contínua aos riscos de sua profissão, 

conforme apresentado nos indicadores abaixo (gráfico 3 e 4, 5 e 6 ). (Fonte: Autoras 

do estudo de campo). 

Gráfico 1 – Indicador: Aplicação do Questionário 
Fonte: Autoras de Estudo de Campo. 

Gráfico 2 – Indicador: Aplicação do Questionário 
Fonte: Autoras de Estudo de Campo. 
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Contudo, apesar de um índice de 60% (gráfico6) admitirem sentir algum tipo de 

dor ou desconforto, a sua maioria em 50% também apresenta realizar algum tipo de 

atividade física regularmente, o que contribui no bem-estar do Cirurgião-Dentista, 

retardando ou extinguindo a probabilidade de futura (s) doença (s) ocupacional (is) no 

decorrer de sua prestação de serviço na Odontologia apresentado no gráfico 8. 

 

Gráfico 3 – Indicador: Aplicação do Questionário 
Fonte: Autoras de Estudo de Campo. 

Gráfico 4 – Indicador: Aplicação do Questionário 
Fonte: Autoras de Estudo de Campo. 

Gráfico 5 – Indicador: Aplicação do Questionário 
Fonte: Autoras de Estudo de Campo. 
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4.2 ANÁLISE ERGONÔMICA DO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA  

O estudo de campo foi realizado numa Clínica Odontológica (Rede privada) no 

Município de Jacobina-BA, através da análise ergonômica do serviço de odontologia, 

ao qual é composta por uma Recepcionista, uma Auxiliar dentista e dois Cirurgiões-

Dentistas, sendo estes dois com média da jornada de 10 (dez) horas semanais 

(Gráfico 8 e 9) não realizando paradas durante a jornada de trabalho.  

 

 

        

  O estabelecimento tem como estrutura física: Recepção; Sala de procedimento; Sala 

de suprimentos/armazenamento do material, Copa e banheiro.  

A partir dos registros fotográficos, com autorização da profissional Cirurgiã-

Dentista e do paciente que recebia atendimento dentário, foi realizada a análise 

ergonômica com foco as exposições dos riscos de maneira prática, ou seja, desde o 

Gráfico 6 – Indicador: Aplicação do Questionário 
Fonte: Autoras de Estudo de Campo. 

Gráfico 7 – Indicador: Aplicação do Questionário 
Fonte: Autoras de Estudo de Campo. 

Gráfico 8 – Indicador: Aplicação do Questionário 
Fonte: Autoras de Estudo de Campo. 

Gráfico 9 – Indicador: Aplicação do Questionário 
Fonte: Autoras de Estudo de Campo. 
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ambiente a questão física-ergonômica, a fim de confrontar os dados mensurados do 

questionário à observação da postura ergonômica da Cirurgiã-Dentista em seu âmbito 

profissional. 

Nas figuras 5 e 6 é possível verificar que a postura da profissional não está 

correta, o que acarreta as frequentes dores nas costas na parte inferior como relatado 

pela Cirurgiã-Dentista. Demonstra claramente a profissional flexionando sua coluna 

vertebral no nível da cervical e a mesma não se posiciona corretamente na cadeira. 

Observa-se uma flexão acentuada da coluna vertebral sendo mais acentuada ao nível 

da cervical. Pode-se perceber também nesta postura a ausência de apoio lombar. 

 

Figura 5. Posição - flexão acentuada da coluna vertebral. 

 

Fonte: Autoras. 

 

  Figura 6- Posição - ausência de apoio lombar 

 

Fonte: Autoras. 

 



30 
 

Na figura 7, a profissional não se posiciona corretamente na cadeira quando 

vai pegar os instrumentos, a mesma não senta corretamente mantendo a postura 

ereta, não apoiando sua lombar no local adequado da cadeira. Constata-se que a 

base de apoio do corpo está muito reduzida devido ao mau posicionamento dos 

pés. Também verifica-se a ausência de apoio da coluna lombar. 

 

Figura 7. Posição não adequada a coluna, ergonomicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoras. 

 

Figura 8. Posição – Demonstração da exposição aos riscos 

 

Fonte: Autoras. 

Na figura 8, O pedal de acionamento está posicionado próximo em relação a 

um dos pés de maneira que o pé não tenha que ser direcionado lateralmente durante 
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sua operação, isto é, está correta o seu modo de utilização. Observa-se que o feixe 

de luz não está paralelo à direção de observação da Cirurgião-Dentista, flexionando 

sua coluna vertebral no nível da cervical e a mesma não se posiciona corretamente 

na cadeira. 

O Cirurgião-dentista deve, durante o procedimento odontológico, sentar-se no 

mocho simetricamente ereto e o mais para trás possível. Esta postura deve permitir 

que o osso esterno esteja um pouco avançado e levantado, já os músculos 

abdominais devem estar suavemente comprimidos. As costas ficam apoiadas na parte 

posterior dos ossos da bacia, isso fará com que ele consiga permanecer em posição 

ereta. Olhar, o máximo possível, perpendicularmente sobre a área de trabalho 

evitando que o próprio globo ocular execute essa tarefa, o que resulta em uma postura 

inclinada desfavorável e assimétrica. A distância entre a área de execução do trabalho 

na boca e os olhos, ou óculos, deve entre 35 e 40 cm e a cabeça do cirurgião-dentista 

pode ser inclinada para frente no máximo até 25°. 

O posicionamento do pedal de acionamento do equipamento odontológico foi 

um dos mais corretos ergonômicos observados durante a execução do procedimento. 

Os instrumentos manuais e dinâmicos são posicionados o máximo possível dentro do 

campo de visão do dentista; instrumentos manuais a uma distância de 20 – 25 cm e 

instrumentos dinâmicos a 30 – 40 cm. 
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5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo de campo - Análise Ergonômica do Serviço de Odontologia da 

Rede Privada do Município de Jacobina-BA - se propôs a realizar a análise da 

atividade do cirurgião-dentista, a fim de construir um ponto de vista desta profissão. 

Para tanto, foi aplicada a metodologia da Análise Ergonômica do Trabalho – AET, por 

se tratar de um método de abordagem ascendente, que permite compreender como o 

trabalhador age e reage nas situações de trabalho.  

O estudo demonstrou haver uma inter-relação entre as ações intrabucais com 

as doenças ocupacionais (LER e DORT), mas também evidenciou um forte 

componente relacionado à exposição do trabalho, ou seja, ausência das pausas 

durante a jornada de trabalho, o que compromete a produtividade e a qualidade de 

vida do Cirurgião-Dentista.  

Após a análise das posturas foi possível identificar as principais adotadas pela 

profissional, durante 52% do tempo de uma sessão. Foi observado que a Cirurgiã-

Dentista realiza a maior parte do tempo posicionada atrás da cabeça da paciente o 

que a possibilita ter uma boa visão com espelho, sendo esta posição considerada 

correta e muito utilizada pelos Cirurgiões-Dentistas, porém a postura da mesma não 

está adequada no mocho o que impacta à sua produtividade, obtendo dores e lesões. 

Com isso, ressalta-se que estas posturas desencadeiam dor, desconforto, fadiga e 

predispõem a profissional a adquirir doenças ocupacionais. 

Em mais uma etapa deste trabalho (Estudo de Campo), reforçamos a citação 

segundo Santos e Fialho (1997): [...] a análise ergonômica do trabalho compreende 

três fases: análise da demanda, análise da tarefa e análise das atividades. Na análise 

da demanda define-se o problema a ser investigado com os atores envolvidos. A 

análise da tarefa coloca o que o trabalhador deve realizar e as condições ambientais 

técnicas e organizacionais. E a análise das atividades traz efetivamente o que é 

realizado pelo trabalhador, o comportamento do homem no trabalho. 

Por fim, foram feitas as recomendações ergonômicas para o caso e 

identificados os referenciais que nortearão o aperfeiçoamento e/ou desenvolvimento 

do serviço de odontologia, específico ao profissional da área. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO E INDICADORES 

Proposta de tema: Análise Ergonômica do Serviço de Odontologia da rede 
privada do município de Jacobina-BA  
 
Parte I  
QUESTIONÁRIO  
Objetivo: Traçar o perfil dos trabalhadores e inseridos na pesquisa 
 
(    ) Masculino     (    ) Feminino 
 
1. Em qual faixa etária de idade você se insere: 
 
(   ) 20 a 29 anos    (    ) 30 a 39 anos    (   ) 40 a 49 anos    (   ) acima de 50 anos 
 
2. Há quanto tempo você exerce a profissão de cirurgião-dentista: 
 
(   ) menos de um ano 
(   ) 1 a 4 anos 
(   ) 5 a 10 anos 
(   ) Acima de 10 anos 
 
3. Tem vínculo empregatício? Em caso positivo poderia favor especificar: 
(    ) Sim                       (   ) Não 
 
Qual............................................................................. 
 
4. Trabalha com auxiliar de consultório? 
(    ) Sim                       (   ) Não 
 
5. Quantas horas diárias você trabalha como cirurgião-dentista? 
 
(    ) Até seis horas 
(    ) Sete ou oito horas 
(    ) Acima de oito Horas 
 
6. Atualmente, sente algum tipo de dor ou desconforto físico? Em caso positivo, em 
qual(is) parte (s) do corpo: 
 
(    ) Sim                          (   ) Não 
 
Local:.......................................................................................... 
 
7. Pratica algum tipo de atividade física regularmente? Em caso positivo, favor 
especificar: 
 
(    ) Sim                           (    ) Não 
 
Qual (is):................................................................................... 
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8. Você teve alguma orientação em quanto a postura ideal para uso de seu 
equipamento? 
 
(   ) Sim                                 (   )    Não 
 
9. Realiza pausas durante sua jornada de trabalha com o objetivo de relaxar/ alongar 
os principais grupos musculares mais utilizados no seu trabalho? 
 
(    )  Sim                               (     ) Não 
 
 
10. Qual a posição de trabalho que você mais utiliza? (Esquema ISO conforme 
modelo abaixo) É permitido assinalar até duas alternativas. 

              ( ) 7 horas ( )09 horas ( )11 horas ( ) trabalha em pé 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

APÊNDICE B – CARTILHA: ORIENTAÇÕES ERGONÔMICAS NO ÂMBITO 

ODONTOLOGICO 
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