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DENTISTAS EM ALERTA
Profissionais convivem com riscos ergonômicos, químicos, biológicos e 
físicos, além de apresentarem elevado estresse emocional

O exercício da odontologia envolve uma série de ris-
cos ergonômicos, químicos, biológicos e físicos, os 

quais podem comprometer a saúde dos profissionais. Os 
principais riscos estão associados a fatores como tem-
peratura ambiental, radiação, ruídos e iluminação em 
graus inadequados, além da exposição a incêndios e 
choques elétricos. Os cirurgiões-dentistas podem ain-
da ser atingidos por partículas de tártaro durante o 
procedimento de raspagem, sofrer cortes e/ou perfu-
rações por instrumentos afiados, perfurantes ou pon-
tiagudos. A seguir, uma breve análise dos riscos mais 
significativos apontados pela literatura sobre o assunto:
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quada pode ocasionar visão fadigada, cefaleia, falta 
de concentração, além de desordens do sistema ner-
voso, miopia, astigmatismo, fadiga do nervo óptico, 
falta de sensibilidade da retina e deficiência visual. Po-
dem ser utilizadas, neste caso, fontes de iluminação 
natural, artificial ou mista.

Ergonomia
Os principais riscos ergonômicos incluem Lesão por 

Esforços Repetitivos (LER) e Distúrbios Osteomuscula-
res Relacionados ao Trabalho (DORT). Na odontolo-
gia, esses riscos são decorrentes do desgaste físico e 
má postura devido à posição fixa do cirurgião-dentis-
ta, uso de instrumentos vibratórios, procedimentos 
repetitivos, dentre outros que podem acarretar pro-
blemas na região cervical e lombar, bursite, tendinite, 
artrite, dores nas mãos, braços e punho. 

Estudo realizado por Souza et al. (2012) apon-
ta que 80% de cirurgiões-dentistas apresentam do-
res na coluna cervical; 70% na coluna lombar; 70% 
nas mãos; 65% nos ombros; 35% nos braços; 25% 
no antebraço; 20% na coluna dorsal; e 10% no co-
tovelo. A prática de atividades físicas de alongamen-
to e relaxamento anterior e posterior às atividades 
laborativas, além da adoção de medidas ergonômi-
cas, produzem benefícios positivos aos profissionais 
como medidas preventivas dos riscos ergonômicos. 

Pesquisa de campo
Para o presente artigo, 35 cirurgiões-dentistas 

atuantes em consultório e clínicas em Itabira (MG) res-
ponderam aos questionários aplicados entre janeiro 
e março de 2021. Mesmo considerando a restrição de 
dados a apenas 35 respondentes, devido à baixa ade-
são atribuída à sobrecarga das atividades e ao perío-
do pandêmico, os resultados mostraram-se coerentes 
com a literatura sobre o tema.

Constatou-se no universo da pesquisa que 80% 
dos profissionais são mulheres e 20% homens; com 
predomínio de idades entre 21 e 30 anos (65,7%), 31 
e 40 anos (20,0%), mais de 50 anos (8,6%) e 41 a 50 
anos (5,7%). Outro dado: 65,7% afirmaram ter Auxi-
liar de Saúde Bucal (ASB) e 11,4%, Técnico de Saúde 
Bucal (TSB) e Auxiliar de Saúde Bucal; e 22,9% disse-
ram não ter TSB nem ASB.

Quanto ao tempo de experiência, a maioria tem en-
tre 2 e 5 anos. O trabalho semanal é de cinco dias para 

RISCOS OCUPACIONAIS

CONTAMINAÇÃO BIOLÓGICA
A contaminação biológica é uma das preocupa-

ções, dado o uso de materiais perfurantes e de con-
tato com lesões percutâneas e com sangue, tecidos ou 
fluídos corporal (mucosa ocular, nasal, bucal, pele) do 
paciente, podendo acarretar transmissão de patóge-
nos do sangue, como os vírus da hepatite B (HBV) e 
infecções causadas por diferentes bactérias e fungos.

As medidas preventivas envolvem medidas de en-
genharia, boas práticas laborais, controles administra-
tivos, condutas imediatas pós-exposição, tratamento 
e acompanhamento médico.

RISCOS QUÍMICOS
Os riscos químicos estão relacionados a manuseio 

de gases, vapores anestésicos, antissépticos, produtos 
esterilizantes, drogas citostáticas, dentre outros. As 
principais medidas protetivas envolvem o uso de EPI 
(óculos, máscara, luvas, gorro, dentre outros) duran-
te o manuseio de produtos químicos, desinfetantes e 
nos atendimentos; uso de amalgamador em cápsulas; 
conservação dos resíduos de amálgama em recipiente 
adequado; e armazenagem e descarte adequados dos 
produtos químicos e resíduos contaminantes.

RADIAÇÃO
Quanto à radiação há dois tipos básicos: ionizan-

tes (raio x) e não-ionizantes, com radiação originada 
do calor de equipamentos com infravermelho e luz ul-
travioleta. A radiação ionizante pode acarretar danos 
com efeitos cumulativos capazes de modificar células 
do corpo ou genéticos. No caso da radiação não-ioni-
zante se faz necessário utilizar fotopolimerizadores 
conforme orientação dos fabricantes, limitar o tem-
po de exposição e utilizar óculos com lentes laranjas. 

Como medidas preventivas recomenda-se ainda o 
uso de proteção radiológica, avental de chumbo, li-
mitação de doses individuais, utilização correta dos 
aparelhos e do processamento, evitando repetições, 
assegurando distanciamento mínimo de dois metros 
da radiação, uso de dosímetros, realização de exa-
mes médicos periódicos.

RUÍDOS
Os ruídos presentes em consultórios são oriundos 

de compressores de ar, sugadores potentes e turbinas 
de alta rotação, que podem ocasionar danos tempo-
rários, como zumbido nos ouvidos, estresse e ansie-
dade ou danos irreversíveis com perda da audição. 

O ruído nesse ambiente precisa ser minimizado e 
controlado para evitar danos de ordem física, men-
tal, social e Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR). 
Para isso, recomenda-se aparelhos com menores ruí-
dos, programas de conservação auditiva, realização 
de exame audiométrico periódico.

ILUMINAÇÃO
A iluminação no consultório deve ajudar o profis-

sional a realizar bem o seu trabalho e transmitir sen-
sação de bem-estar ao paciente. A iluminação inade-
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do estudo afirmaram ter conhecimento, utilizando no 
trabalho, luvas, jaleco, máscara e gorro, além de sa-
patos fechados e óculos de proteção, principalmente. 
Dos respondentes, pouco mais da metade têm conhe-
cimento sobre o Certificado de Aprovação dos EPIs.

Acerca dos conhecimentos sobre doença ocupacio-
nal, 80% enfatizaram ter conhecimento, 37,1% teve ou 
têm alguma doença desse tipo, incluindo transtornos 
das articulações, dorsalgias, varizes nos membros in-
feriores, DORT e LER. Quanto a doença psicológica, 
31,4% afirmaram que tiveram ou têm, desses 72,7% 
associaram à doença psicológica à profissão.  Em es-
calas de 1 a 10, 48,6% os cirurgiões-dentistas marca-
ram oito para o nível de estresse da profissão, e 22,7% 
marcaram oito com relação ao perigo da profissão.

Ao todo, 28,6% citaram ter sofrido algum tipo de 
acidente, sendo 60% cortes, 50% contaminação bio-
lógica, 10% LER, 10% queimaduras, sendo associados 
um ou mais acidentes por respondente.

Considerando os comentários feitos ao final do 
questionário, evidenciou-se que pesquisas nos parâ-
metros deste estudo são importantes para aquisição 
de conhecimentos maior acerca das NR, uso correto de 
EPI com certificado de aprovação, ações e programas 
para melhorar e conscientizar profissionais sobre os ris-
cos ocupacionais, mediante medidas de prevenção pa-
ra se evitar danos à saúde e garantir uma melhor qua-
lidade de vida e melhor qualidade de vida no trabalho.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, K. K.; BENEDITO, R. A.; NAVES, A. C. F. Acidentes 
de Trabalho em Odontologia: revisão de literatura. Revista de 
Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde, Três Co-
rações, v. 2, n. 2, 2012, p. 37-42.

ARAÚJO, L. D. M. Os principais riscos ocupacionais na odontolo-
gia: revisão de literatura. Dissertação (Graduação em Odonto-
logia) – Faculdade São Lucas, Porto Velho, 2016.

ARAÚJO, R. P. C. O cirurgião-dentista: estudo exploratório so-
bre perfil, formação e exercício profissional no Estado da Bah-
ia / Roberto Paulo Correia de Araújo, Sandra Maria Ferraz Mel-
lo. Salvador: EDUFBA, 2010. 252 p.

BARBOSA, M. B. C. B.; CALDAS-JÚNIOR, A. F.; MARQUES, J. 
A. M.; MUSSE, J. O. Odontologia em debate: ergonomia e as 
doenças ocupacionais. Feira de Santana: Universidade Estadual 
de Feira de Santana, 2003.

BARROS, O. B. Ergonomia II: o ambiente físico de trabalho, a 
produtividade e a qualidade de vida em odontologia. São Pau-
lo: Pancast, 2003.

BRASIL. Ministério da Economia. Norma Regulamentadora Nº 9 
(NR – 9). Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho/pt-br/ins-
pecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ ctpp-nrs/norma-regula-
mentadora-no-9-nr-9>. Acesso em: 18 abr. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária. Serviços Odontológicos: Prevenção e controle de riscos. 
Brasília: ANVISA, 2006.

COSTA, F. O. C.; PIETROBON, L.; FADEL, M. A. V.; FILHO, G. I. 
R. Doenças de caráter ocupacional em cirurgiões dentistas: uma 
revisão da literatura. ENEGEP, Fortaleza, 2006.

GOMES, M. S. Utilização das Tecnologias da Informação e comu-
nicação na abordagem do tema biossegurança: Inovações di-
dáticas em curso de odontologia. Universidade Estadual da Pa-
raíba, Campinas Grande, 2015.

MARCONI, M. A; LAKATOS, E. V. Metodologia científica. São 
Paulo: Editora Atlas, 2010.

MEDEIROS, U. V.; SOUZA, M. I. C.; BASTOS, L. F. Odontolo-
gia do trabalho: riscos ocupacionais do cirurgião-dentista. Rev. 
Bras. Odontol., v. 60, n. 4, 2013, p. 277-280.

NOGUEIRA, S. A.; BASTOS, L. F.; COSTA, I. C. C. Riscos Ocupa-
cionais em odontologia: Revisão Bibliográfica. Cient., Ciên. Biol. 
Saúde, v. 12, n. 3, 2010, p. 11-20.

OLIVEIRA, T. C. V. P. Riscos Ocupacionais na Prática Odontológi-
ca. Universidade Federal de Minas Gerais, Corinto, 2011.

REGIS FILHO, G. I.; RIBEIRO, D. M. O estresse ocupacional em 
CD: o desafio da administração do trabalho. Saúde Rev., v. 12, 
n.32, set./dez., 2012, p. 7-20.

SILVA, E. N. C.; OLIVEIRA, P. P.N.; JESUS, L. F.; SILVA, H. N. 
C.; LIMA. G. B. A.; TEIXEIRA, L. R. Mapeamento de Riscos 
como Ferramenta para Ações de Prevenção em Saúde do Tra-
balhador: estudo de caso em consultório odontológico. Revista 
Uniandrade, v. 16, 2015, p. 45-57.

SOUZA, C. A. A. A toxidade do mercúrio e a saúde do trabalha-
dor. (Tese) – Niterói: Associação Brasileira de Odontologia de 
Niterói, 2005.

SOUZA, H. M. M. R. Análise experimental dos níveis de ruído pro-
duzido por peça-mão de alta-rotação em consultório odonto-
lógico: possibilidade de humanização de posto de trabalho do 
cirurgião-dentista. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pú-
blica / Fundação Oswaldo Cruz, 1998.

SOUZA, I. M. A. et al. Q. Avaliação da dor e lesões ocasionados 
pelo trabalho em CDs na cidade de Fortaleza/CE. Rev. Fisioter S 
Fun., v. 1, n. 2, jul./dez. 2012, p. 35-41.

VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em Administra-
ção. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

NOTA:  
O presente texto foi adaptado pela revista a partir do artigo téc-
nico-científico produzido originalmente pelos autores, com a de-
vida aprovação destes.

45,7% e de seis dias para 37,1%. A jornada maior está 
entre 8 e 10h de trabalho (34,2%), entre 10 e 12 horas 
(23,7%), de 4 a 6h (5,71%) e mais de 12 horas (2,86%). 

Conhecimento das NRs
Ao todo, 80% dos respondentes afirmam ter conhe-

cimentos sobre os riscos ocupacionais da odontologia, 
sendo que 65,7% já assistiu a curso ou palestra específi-
cos sobre o tema; 57,1% declararam saber o que são as 
NRs; e 60% conhecem alguma NR. Ao todo, 40% dos res-
pondentes afirmaram conhecer uma ou mais NRs: 41,1% 
citaram a NR-1; 33,3% a NR-32; 25% a NR-6; 16,7% a NR-
2; 16,7% a NR-4; e 8,3% citaram as NRs 3, 5, 7, 10, 15 e 33. 

Todos os respondentes declararam ter conheci-
mentos sobre EPIs, especialmente o uso de luvas, ja-
leco, máscara e gorro (100%), o uso de sapato fe-
chado foi confirmado por 94,3%, óculos de proteção 
(88,6%), protetor facial (82,9%), capote (8,6%), aba-
fador de ruído (2,9%).  Os dados apontam que 51,4% 
dos cirurgiões-dentistas têm conhecimento do Certi-
ficado de Aprovação (CAs) dos EPIs e que 48,6% não 
souberam responder. Entre os respondentes, 34,3% 
são proprietários de clínicas ou consultório.

 
Doenças ocupacionais

A pesquisa registra que 80% dos profissionais têm 
conhecimento sobre o que é Doença Ocupacional e 
que 37,1% declararam que tiveram ou têm alguma 
doença desse tipo. Entre as patologias, registram-se 
transtornos mentais (53,8%), transtornos das articula-
ções (46,2%), dorsalgias (30,8%), varizes nos membros 
inferiores (23,1%), DORT (7,7%) e LER (7,7%). 

As doenças psicológicas chamam atenção: 72,7% 
afirmaram achar que esse tipo de doença esteve re-
lacionado ao trabalho, envolvendo ansiedade gene-
ralizada, depressão, reação aguda ao estresse, trans-
torno misto ansioso e depressivo, fobias específicas, 
transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno de es-
tresse pós-traumático.

Acerca do nível de estresse, 48,6% marcaram 8 nu-
ma escala de 1 a 10. Os outros graus apresentados fo-
ram: 7 (20%), 6 (14,3%) e 9 (5,7%), seguidos de 2,9% 
para 1, 2, 5 e 10. Também numa escala de 1 a 10 quan-
to à avaliação do nível de periculosidade da profissão, 
25,8% marcaram e 22,9%, 10. As outras marcações fo-
ram: 7 (17,1%), 6 (14,3%) e 2,9% para 1, 2, 5 e 9. 

Entre os pesquisados, 71,4% afirmam que nunca so-

freram acidente de trabalho e quase o mesmo percen-
tual (72,7%) asseguram ter conhecimentos sobre pro-
tocolo de acidente com materiais biológicos. Entre os 
que se acidentaram, 30,8% sofreram cortes, 23,1% con-
taminação biológica, 7,7% LER e 7,7% queimaduras.

Considerações finais
No escopo deste estudo, e com base na metodolo-

gia qualitativa, descritiva, analisada mediante a análise 
quantitativa descritiva dos dados de 35 cirurgiões-den-
tistas, têm-se o perfil de que 80% são mulheres, 65,7% 
têm entre 21 e 30 anos de idade, 48,6% possui de dois 
a cinco anos de experiência, 65,7% são funcionários em 
clínicas ou consultórios, 45,7% trabalham cinco dias por 
semana, 34,3% de 6 a 8h diárias, 65,7% têm auxiliar de 
saúde bucal e 60% relataram sobrecarga de trabalho.

Quanto aos riscos ocupacionais, 80% conhece os riscos 
na odontologia e 65,7% já participaram de curso e/ou pa-
lestra nessa área. Em relação às Normas Regulamentado-
ras, 57,1% sabem o que são, 60% relacionam alguma dessas 
normas aos riscos ocupacionais, sendo a NR-1a mais citada.

Quanto ao uso de EPI, todos os cirurgiões-dentistas 
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NRS APLICÁVEIS
As principais Normas Regulamentadoras (NRs) 
aplicáveis na odontologia: NR-1 (Disposições Gerais 
e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais), NR-4 
(Serviços Especializados em Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho), NR-6 (Equipamentos 
de Proteção Individual – EPI), NR-7 (Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO), 
NR-9 (Avaliação e Controle das Exposições 
Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos), 
NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), NR-23 
(Proteção Contra Incêndios) e NR-32 (Segurança e 
Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde).
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