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Introdução  
 Os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT’s) 

são caracterizados pelo desgaste de estruturas do sistema 

musculoesquelético e gerados pelo uso repetitivo desse sistema 

sem que haja tempo para a sua recuperação (ARAÚJO e PAULA, 

2003).  

A Odontologia é uma profissão rica em oportunidades sob o 

aspecto da satisfação pessoal e profissional, entretanto, tem sido 

considerada uma profissão estressante e, frequentemente 

associada a agravos à saúde (ARAÚJO e PAULA, 2003), uma vez 

que está exposta a diversos agentes insalubres (físico, químicos, 

mecânicos, biológicos e acidentes) (MELO, 2008).  

 

Identificar os principais distúrbios osteomusculares que ocorrem 

em cirurgiões-dentistas, os fatores de risco e os aspectos 

relacionados à prevenção, por meio de revisão da literatura. 

Objetivo 

Foi realizada uma revisão bibliográfica narrativa, sobre os DORT´s 

que ocorrem em cirurgiões-dentistas, com busca de artigos na 

base de dados do SCIELO. LILACS, BIREME, MEDLINE, 

utilizando os descritores: Odontologia, cirurgiões-dentistas, lesões 

por esforços repetitivos-LER, distúrbios osteomusculares 

relacionados ao trabalho-DORT´s, sendo selecionados artigos no 

período de novembro de 2010 a abril de 2011. 

Metodologia  
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Resultados e Discussão 

Para melhorar a saúde geral e proporcionar uma melhor qualidade 

de vida, será necessário maior informação e conscientização aos 

cirurgiões-dentistas de forma a melhorarem ergonomicamente o 

ambiente de trabalho, com mudanças nas posturas adotadas, 

intervalos entre os atendimentos, alongamentos, e prática de 
atividade física. 

Considerações finais  

Os DORT´s apresentam maior incidência em mulheres e acometem a 

faixa etária dos cirurgiões-dentistas de maior produtividade ( RISING 

et al., 2005; ARAÚJO e PAULA, 2003). 

 

 Os principais DORT´s são:  síndrome do túnel do carpo, cisto 

sinovial de punho, dedo em gatilho (CÂNDIDO BITTENCOURT, 

REGIS FILHO, 2003).  

 

Os principais sintomas são dor, fadiga, dormência, formigamento 

(TRINDADE e  ANDRADE, 2003).  

 

As regiões cervical e lombar são os locais de maior frequência destes 

sintomas (SANTOS e VOGT, 2009).  

 

Além disso a endodontia tem sido apontada como a especialidade de 

maior incidência (CARNEIRO, 2005; TELES, 2009).  

 

O tratamento inclui medicação, fisioterapia e em alguns casos, 

cirurgia (PEREIRA e GRAÇA, 2008; REGIS FILHO, MICHELS, SELL, 

2006).  

 

A prevenção é o melhor tratamento, uma vez que a identificação dos 

fatores de risco e a modificação dos agentes causadores, tem 

relatado diminuir significativamente a incidência dos DORT´s 
(RIBEIRO, 2002). 


