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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa observacional transversal de caso-controle visou investigar 

a associação das lesões de membros superiores (lesões por esforços 

repetitivos/distúrbios osteo-musculares relacionados ao trabalho – LER/DORT) com 

a saúde bucal. As condições de saúde bucal foram determinadas por meio dos 

índices profundidade de sondagem (PS), nível de inserção (NI), índice de placa (IP), 

índice de sangramento (IS), índice de cárie (CPOD) e disfunção temporo-mandibular 

(DTM), em portadores de lesões de esforços repetitivos e em um grupo controle. 

Comparou os índices de saúde bucal entre os dois grupos e relacionou a qualidade 

de vida (Impactos Orais no Desempenho Diário - IODD) com as condições de saúde 

bucal em ambos os grupos. A amostra estimada pelo índice CPOD foi de 63 

pacientes e pelo Índice de Placa foi de 100, examinados em cada grupo (lesionados 

e controle) foram 100 pacientes totalizando amostra de 200 pacientes. A autora foi a 

única examinadora em todas as fases da pesquisa. Após a realização do 

levantamento de dados qualitativos e quantitativos no grupo de trabalhadores com 

LER/DORT e grupo controle foi possível concluir que há relação das LER/DORT em 

membros superiores com as condições de saúde bucal. Em relação ao gênero 74% 

do grupo LERT/DOT e 73% do grupo Controle eram do sexo feminino. O grupo 

etário de 45 a 64 anos correspondeu á 52% da mostra nos dois grupos. Nas 

dificuldades dos portadores de LERT/DORT nas Atividades de Vida Diária, escovar 

os dentes apresentou-se como 81% de queixas, e o uso de fio dental 78%. O 

impacto oral nos desempenhos diários (IODD) foi de 43,91% no grupo LERT/DORT 

enquanto o grupo controle apresentou media de 3,70%. A condição periodontal 

encontrada foi para Profundidade de Sondagem no grupo LERT/DORT média de 

2,20 e no grupo controle 1,19. O índice de placa obteve média de 92,11 no grupo 

LERT/DORT e no grupo controle 5,78. A média de sangramento gengival foi de 

67,88% no grupo LERT/DORT e 3,99 no grupo controle. O Índice CPOD encontrado 

no grupo LERT/DORT foi de 19,44 no grupo controle 14,28. A relação de disfunção 

temporomandibular (DTM) no grupo LERT/DORT apresentou valores maiores que 

no grupo controle, em relação a sintomas 92% dos trabalhadores com LERT/DORT 

apresentaram sintomas de DTM enquanto no grupo controle apenas 18%. Nos 

sinais de DTM 98% foi resultado positivo para LERT/DORT e 18% positivo para o
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grupo controle. As condições de saúde bucal são piores entre os trabalhadores com 

LER/DORT do que no grupo de trabalhadores do grupo controle. As condições de 

saúde bucal foram capazes de impactar negativamente e diretamente o 

desempenho diário desses trabalhadores com LER/DORT, sendo que a doença 

também gera impacto negativo no desempenho das atividades de vida diárias.  

Palavras-chave:  Saúde bucal. Transtornos traumáticos cumulativos. Qualidade de 

vida. Saúde do trabalhador. 
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ABSTRACT 

 

 

Association of upper limb injuries (LER/DORT) with oral health 

 

This cross-sectional observational study of case-control aimed to 

investigating the association of upper limb injuries (repetitive strain injuries / osteo-

muscular disorders related to work) with oral health. Determined the conditions of 

oral health through the indices probing depth (PD), inserption level (IL), plaque index 

(PI), bleeding index (BI), caries index (DMFT) and temporomandibular dysfunction 

(TMD) in patients with repetitive strain injuries and a control group. Compared the 

oral health indices between the two groups and related quality of life (Oral Impacts on 

Daily Performance - IODD) with the oral health status in both groups. Were accepted 

as subjects of research workers who had RSI in grade III and IV diagnosed with tests 

that were undergoing treatment in physiotherapy at Reference Centers in 

Occupational Health (CEREST) in the cities of Unai (Minas Gerais), Brasilia (Distrito 

Federal), Ribeirão Preto and Bauru (São Paulo) in 2010. The sample size calculation 

was based on the average and standard deviation of DMFT and plaque index 

measured in the first part of the sample, ie, the subjects of research CEREST 

Brasília. The sample estimated by DMFT means was 63 patients and the plaque 

index was 100, examined in each group (injured and control) were 100 patients 

totalizing a sample of 200 patients. The author was the only one examiner in all 

phases of this research. For this reason it was very important to a previous 

calibration exercise intra-examiner. In relation to the genus 74% of the group 

LERT/DOT and 73% of the Control group were female. The age group of 45 to 64 

years of age corresponded to 52% of the shows in two groups. In the difficulties of 

the patients with LERT/DORT in Daily Life Activities, brushing teeth is presented as 

81% of complaints, and the use of dental floss 78 %. The impact of oral 

performances daily (IODD) was 43.91 % in group LERT/DORT while the control 

group showed an average of 3.70 %. The periodontal condition was found for probing 

depth in group LERT/DORT average of 2.20 and in the control group 1.19. The 

plaque index obtained an average of 92.11 in the group LERT/DORT and in the 

control group 5.78. The average of gingival bleeding was of 67.88 % in group LERT 

RSI and 3.99 in the control group. The DMFT Index found in the group LERT/DORT 
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was 19.44 in the control group 14.28. The relation of temporomandibular dysfunction 

(TMD) in the group LERT/DORT had higher values than the control group, in relation 

to symptoms 92% of workers with LERT/DORT showed symptoms of TMD while in 

the control group only 18 %. In the signs of TMD 98% was positive for LERT/DORT 

and 18% positive for the control group. The oral health status were able to directly 

and negatively impact the daily performance of workers in the case group, and the 

disease also impacts negatively on the performance of activities of daily living. 

Keywords:  Oral health. Cumulative trauma disorders. Quality of life. Occupational 

health. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

A “Saúde do Trabalhador” apresenta-se como um mecanismo ou prática 

utilizada que busca explicações entre o adoecer e o morrer das pessoas, estudando 

os processos de trabalho em que estão inseridos, juntamente com os valores, 

crenças, idéias e representações sociais dos indivíduos, interagindo nos ambientes 

de trabalho (MENDES, 1991). 

Com o foco direcionado para a saúde do trabalhador, em 1997, foram 

registrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, 36.648 casos de doenças 

ocupacionais, número quatro vezes maior que em 1982. Sendo que a maior causa 

de afastamentos por licença médica, foi ocasionada por: Lesões por Esforços 

Repetitivos-LER, que atualmente recebe o nome de Distúrbios Osteomusculares 

Relacionado ao Trabalho-DORT. 

O INSS (2005), em seu Anuário Estatístico, demonstra que os códigos de 

Classificação Internacional de Doenças-CID mais incidentes foram ferimento do 

punho e da mão (S61), fratura ao nível do punho ou da mão (S62) e traumatismo 

superficial do punho e da mão (S60), representando, respectivamente, 13,8%, 6,9% 

e 5,5% do total de 79.200 casos. Nas doenças do trabalho os CID’s mais incidentes 

foram sinovite e tenossinovite (M65), lesões no ombro (M75) e Dorsalgia (M54), com 

24,3%, 13,7% e 7,5%, do total de 10.936 casos, portanto, atualmente quem lidera as 

doenças ocupacionais com números relevantes são os casos de DORT. No ano de 

2007, as estatísticas aumentaram e a DORT é a doença ocupacional que mais 

impacta nos afastamentos de saúde, no Brasil. 

Em 2001, Bianchi, avaliou a capacidade de higiene bucal em portadores 

de LER/DORT, deixando claras as relações da doença com a saúde bucal. A 

doença acomete membros superiores podendo prejudicar a higienização bucal pela 

“simples” dificuldade da pessoa segurar a escova dental, o que contribui para elevar 

a incidência de cárie e doenças periodontais nos portadores da síndrome. 

Quando se reconhece o indivíduo como um todo e não como um ser 

fragmentado a visão no tocante à saúde bucal passa a ser vista de forma mais 

ampla. Araújo e Gonini Júnior (1999) alertaram sobre a importância de conhecer os 

problemas bucais que possam afetar os trabalhadores, analisar a sua epidemiologia, 
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patologia e etiologia, além de compreender o impacto que possam ocasionar na sua 

qualidade de vida. 

Este trabalho buscou relacionar a saúde bucal em trabalhadores 

diagnosticados com LER/DORT, para demonstrar aos profissionais da Saúde e do 

Direito, bem como aos trabalhadores e suas entidades representativas a relevância 

e a importância da integridade da Saúde Bucal e as sequelas bucais que a 

LER/DORT, uma doença ocupacional, deixa nos trabalhadores por ela 

incapacitados. 

Tratou-se assim de estudar a importância da saúde bucal nas relações 

com um problema de saúde ocupacional, enfatizando neste caso, a relação entre o 

adoecimento causado pela LER/DORT e os agravos encontrados no sistema 

estomatognático. Realiza-se assim uma odontologia diferenciada e por isso a 

justificativa, entre uma visão individual profissional e uma visão multiprofissional, 

quando se deseja fazer uma adequada abordagem em saúde ocupacional.  

Estima-se que muitos problemas de saúde ocupacional que se relacionam 

com o sistema estomatológico deixam de serem reconhecidos pela falta de estudos 

adequados, com visão integral sobre os riscos potenciais e sequelas do ambiente 

laboral no trabalhador e suas consequências na saúde bucal. Trabalhadores 

afetados por LER/DORT, podem apresentar outras sintomatologias que requerem 

também cuidados multiprofissionais para sua completa preservação e elevação da 

qualidade de vida. 

Estabelecer nexos entre saúde bucal e LER/DORT, constituiu relevante 

justificativa para realização desse estudo, particularmente no Distrito Federal, Minas 

Gerais e São Paulo, que são segundo as estatísticas da Previdência Social, as 

unidades da Federação que apresentam os maiores números de afastamentos. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1  CONCEITO DE SAÚDE E O TRABALHO 

 

Quando se reproduz conceitos como o de saúde e doença, não se pode 

considerar uma postura dos investigadores e os profissionais de saúde a 

negligenciarem os componentes emocionais estáveis, pois esses conceitos 

necessitam de constante avaliação e consequentes mudanças. No passado, doença 

era vista como “ausência de saúde” e saúde era apenas “ausência de doença” não 

demonstrando nenhum esclarecimento. Essas definições, pelo caráter pouco 

abrangente, eram encaradas como pouco esclarecedoras, redutoras, descuidando 

de aspectos como fatores sociais, psicológicos e biológicos (BOLANDER, 1998). 

Em 1947 a OMS passou a considerar que “saúde é o completo bem-estar 

físico, mental e social e não a simples ausência de doença”.  

Um fato relevante sobre o assunto segundo Bastos (2009), foi o do 

período de 1840, onde Louis Villermé ex-aluno da Escola de Paris investigou 

determinantes sociais e sua relação com a saúde. Ele tornou-se pioneiro nos 

estudos da etiologia social das doenças por ter estudado a relação entre pobreza e 

condições de trabalho nas indústrias de algodão, lã e seda e por ter demonstrado 

que as condições econômicas e sociais têm influência sobre a saúde de forma 

consistente. Autores que merecem destaque desta época por relacionarem questões 

sociais próprias de trabalhadores e saúde são Chadwick (1842) com “The sanitary 

condition of the labouring population of Great Britain” e Frederick Engels, com o 

relato sobre o proletariado inglês, “A situação das classes trabalhadoras na 

Inglaterra”, em 1845. 

A declaração de Alma Ata em 1978, definiu saúde reafirmando o conceito 

da OMS em 1947 e a defenderam como direito fundamental e como a principal meta 

social de todos os governos. Na VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986,a 

saúde foi deliberada como resultante das condições de alimentação, habitação, 

educação, renda , meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, acesso e 

posse da terra e acesso a serviços de saúde. Assim, antes de tudo, é o resultado 

das formas de organização social da produção, as quais podem gerar dificuldades 
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nos níveis de vida (MOTTA, 2000). Esta definição mostra que para se conseguir 

atingir um ótimo nível de saúde é necessária a ação conjunta de vários setores 

sociais e econômicos juntamente com o setor saúde (BASTOS, 2009). 

No mesmo ano no Canadá, na cidade de Otawa, na I Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde, os atores participantes consideraram como 

condições necessárias para a existência de saúde: paz, educação, habitação, 

alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social e 

equidade (BUSS, 2000). 

Uma inovação importante, foi feita com Dahlgren e Whitehead (1991), que 

propôs um modelo de determinantes sociais em saúde. Esse modelo foi exposto na 

forma de uma ilustração (Figura 1). 

 

 

Figura 1 -  Modelo em arco-íris de determinantes sociais, proposto por Dahlgren e 
Whitehead (1991) 

 

A finalidade foi mostrar as várias facetas que o assunto apresenta. A base 

do modelo apresenta os indivíduos e suas características particulares de idade, sexo 

e fatores genéticos, que exercem influência positiva ou negativa sobre o seu estado 

de saúde. 

Depois, o comportamento e os estilos de vida individuais, são explícitos e 

têm relação fundamental com a liberdade que cada indivíduo tem de realizar 
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escolhas, é o livre arbítrio que sofre influência das características particulares do 

centro da figura, mas que também tem relação com o próximo extrato, as redes 

sociais e comunitárias. No próximo extrato, estão posicionadas as condições de vida 

e trabalho a que a comunidade dispõe para usufruir e que influenciam no padrão de 

escolhas da população em relação aos alimentos a serem consumidos, condições 

salubres ou insalubres de trabalho ou desemprego, as condições sanitárias e 

habitacionais. A última camada dispõe sobre os macros determinantes de saúde, as 

condições socioeconômica, cultural e ambientais gerais a que a comunidade está 

exposta e que exercem influência sobre as outras camadas (DAHLGREN; 

WHITEHEAD, 1991). 

Este estudo tem o objetivo de analisar a determinante trabalho em relação 

ao processo saúde doença. 

Tecer uma discussão sobre trabalho, doença, processo de cura e a nova 

significação do adoecimento requer minimamente um entendimento sobre o que 

significa verdadeiramente o lugar do trabalho na vida, e, em particular, entender a 

atual adaptação que o trabalho adquiriu frente às históricas transformações que 

foram conhecidas (NEVES, 2010). 

Os relatos de Ramazzini (1998) integraram o que foi exposto afirmando 

que trabalho, saúde e doença, formam uma tríade que merece esforços para que se 

tenham estudos sob diversos ângulos, para que se organizem estratégias 

objetivando lidar com os problemas advindos da interface do homem com o seu local 

de trabalho. 

O progresso do conceito e entendimento do que é saúde e doença trouxe 

benefícios e fez com que a área da saúde se aproximasse da multi e inter 

disciplinaridade e, do contexto da integralidade, Petersen (2005): 

As doenças provavelmente têm suas raízes numa complexa corrente de 
eventos ambientais e comportamentais os quais estão moldados 
amplamente em determinantes socioeconômicos. Em programas de saúde 
pública futuros, a avaliação de fatores de risco sistemáticos poderá ser 
instrumento para o planejamento e vigilância de programas de promoção de 
saúde bucal e de intervenção nas doenças bucais. 
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2.2  EVOLUÇÃO DO CONCEITO SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

Ao se discorrer sobre a relação trabalho – ser humano – saúde, processa- 

se o marco histórico na primeira metade do século XIX, onde por meio da revolução 

industrial na Inglaterra nasceu a medicina do trabalho. O cenário era de consumo da 

mão-de-obra, procedente da sujeição dos trabalhadores a um processo desumano 

de produzir, colocando em risco a própria sobrevivência do sistema capitalista de 

produção que começava a despontar (SCHILLING, 1981). 

Naquela época, o termo medicina do trabalho, era influenciado 

exclusivamente pela visão de uma medicina científica e também na fisiologia.  O fato 

se corrobora nas palavras de Townsend (1943): “Enfim, é o problema de manter o 

trabalhador no trabalho, em boa saúde, para que ele possa trabalhar na máxima 

eficiência”. 

Para Mendes (1991), houve diversos desdobramentos deste processo, 

desvelando a relativa impotência da medicina do trabalho em sua visão adstrita, 

para atuar com eficácia nos problemas de saúde causados pelos processos de 

produção. Quando se menciona essa época, a mesma, culmina com o surgimento 

do cenário da II Guerra Mundial, onde o trabalho e suas condições eram 

extenuantes, chegando a ser tão pesado e doloroso quanto a própria guerra. O 

custo provocado pela perda de vidas por acidentes do trabalho, e por doenças do 

trabalho passou a ser sentido tanto pelo empregador que precisava do lucro, quanto 

pelas seguradoras, pois estavam perdendo muito dinheiro com indenizações de 

incapacitação por acidentes de trabalho. 

Com isso, a medicina do trabalho tornou se impotente e o racional, 

científico e visivelmente inquestionável culminou na ampliação da atuação médica 

em relação ao trabalhador indicando que para, além disso, seria necessária a 

intervenção no ambiente de trabalho, inserindo instrumentos oferecidos por outras 

disciplinas e profissões.  

Apaga-se o panorama da medicina do trabalho dando lugar a "Saúde 

Ocupacional" principalmente dentro das grandes empresas, trazendo a multi e 

interdisciplinaridade, com a organização de equipes progressivas de multi-

profissionais e a evidência na higiene industrial. Esse modelo se mostrou com o 
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transpor do tempo, insuficiente num aspecto geral, contudo guardou certa 

especificidade no campo das relações entre trabalho e saúde, tendo sua origem e 

desenvolvimento determinados por cenários políticos e sociais mais amplos e 

complexos. Além disso, ainda que este processo tivesse traços comuns que lhe 

conferissem certa universalidade, ele ocorreu em ritmo e natureza próprios, 

refletindo a diversidade dos mundos políticos e sociais, e as distintas maneiras de os 

setores trabalho e saúde se organizarem (MENDES, 1991). 

Quem define de forma irretorquível, o tema saúde ocupacional é Hussey 

(1947): 

Este tema da Saúde Ocupacional é análogo a um banquinho de três pernas, 
uma perna que representa a ciência médica, um representando a ciência e 
engenharia química e ciências sociais. Até o momento temos vindo a tentar 
equilibrar-se sobre duas pernas e em alguns casos, em uma perna. É uma 
posição muito desconfortável e que não pode nos levar muito longe e 
certamente vai levar, como tem, a fadiga. 

 

O assunto contribui para que um movimento social renovado, revigorado 

e redirecionado surgisse nos países industrializados do mundo ocidental de maneira 

especial na Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos e Itália, mas que se 

difundiu por vários outros países. Foram os anos da segunda metade da década de 

60, balizados pelo questionamento do sentido da vida, o valor da liberdade, o 

significado do trabalho na vida, o uso do corpo e a denúncia do obsoletismo de 

valores já sem significado para a nova geração. Estes questionamentos abalaram a 

confiança no Estado (MENDES, 1991). 

De acordo com Berlinguer (1978), este processo levou, em alguns países, 

a exigência da participação dos trabalhadores nas questões de saúde e segurança. 

Elas, mais que quaisquer outras, tipificavam situações concretas do cotidiano dos 

trabalhadores, expressas em sofrimento, doença e morte. 

Na conjuntura de intenso processo social de mudança, ocorrido no mundo 

ocidental nos últimos vinte anos, no âmbito das relações trabalho e saúde, nasceu o 

termo atual “saúde do trabalhador.” 

Como característica fundamental dessa nova proposta, destacou-se a de 

ser um campo em construção no espaço da saúde pública. Assim, sua definição 
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compõe uma tentativa de aproximação de um objeto e de uma prática, vistas para 

contribuir com a sua consolidação enquanto área na saúde (FREITAS, 1995). 

Nos estudos de Dias (1991), o objeto da saúde do trabalhador é definido 

como o processo saúde e doença dos grupos humanos, em sua relação com o 

trabalho. Representa um empenho na compreensão deste processo, como e porque 

ocorre, e do desenvolvimento de alternativas de intervenção que levem à 

transformação em direção à apropriação pelos trabalhadores, da dimensão humana 

do trabalho, numa perspectiva filosófica. Nessa trajetória, a saúde do trabalhador 

rompe com a concepção de supremacia que estabelece um vínculo causal entre a 

doença e um agente específico, ou a um grupo de fatores de risco presentes no 

ambiente de trabalho e tenta superar o enfoque que situa sua determinação no 

social, reduzido ao processo produtivo, desconsiderando a subjetividade. 

Para Cranmer (1986), apesar das dificuldades teórico-metodológicas 

enfrentadas, a saúde do trabalhador busca o esclarecimento sobre o adoecer e o 

morrer das pessoas, relacionados, sobretudo ao trabalhador, através do estudo dos 

processos de trabalho, de forma articulada com o conjunto de valores, crenças e 

idéias, as representações sociais, e a possibilidade de consumo de bens e serviços, 

na moderna civilização urbano-industrial. 

 

 

2.3  ADOECIMENTO NO TRABALHO 

 

Taylor (1995), quando propôs a Organização Científica do Trabalho 

(OCT) e sua tripla divisão (divisão do modo operatório, divisão entre órgãos de 

concepção intelectual e execução e divisão dos homens), aparentemente buscou 

extinguir a subjetividade do trabalho por meio do controle dos corpos dos 

trabalhadores, separando-os de suas mentes. 

Quando se observa a concepção proposta por Taylor de organização 

como um todo, ele reafirma a importância da subjetividade mesmo sem intenção. A 

direção e os gestores para produzirem e impor as diretrizes da empresa, sua 

política, sua estratégia e seus objetivos necessitam pensar, decidir, planejar, avaliar, 

assim por diante (LANCMAN, 2003). 
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Dejours e Abdoucheli (1994) afirmam que numa organização 

hierarquizada do tipo piramidal quanto mais se sobe na estrutura da empresa, mais 

se abrem as possibilidades para a expressão e imposição dos desejos de quem 

ocupa os postos de chefia. Nesse sentido, somente a alta direção poderia manifestar 

mais plenamente os seus anseios, pensamentos e desejos. A subjetividade dos 

trabalhadores é reafirmada pela necessidade de seu controle para que aquilo que foi 

traçado seja rigorosamente cumprido. 

A importância da expressividade da base da pirâmide hierárquica é 

reconhecida pelo avesso, ou seja, para evitar ao máximo a possibilidade dos 

trabalhadores criarem obstáculos e desvios na produção. Consequentemente quanto 

mais se desce na hierarquia da empresa, menor vai ser a possibilidade de 

expressão de seus pensamentos e desejos na condução das atividades. A partir 

disso, a subjetividade dos trabalhadores é vista, no mínimo, com desconfiança 

enquanto a dos dirigentes é valorizada. Logo, não se trata na realidade de perguntar 

se a subjetividade é fundamental ou não hoje, uma vez que ela está sempre 

presente. Mas qual é o lugar que ocupa e que importância tem no contexto atual 

(LANCMAN, 2003). 

Segundo Castel (1998), o trabalho é a matriz da integração social. Para o 

autor, há uma correlação forte entre as formas de inserção no trabalho e as formas 

de integração social. Ao discutir o processo social de desagregação, o autor aponta 

a relação direta que se estabelece entre o processo de precarização das relações de 

trabalho e a consequente vulnerabilidade social à qual o indivíduo está exposto. 

Para Heloani (2004), Entender as organizações do trabalho e seus 

reflexos na qualidade de vida, na saúde e no modo de adoecimento dos 

trabalhadores, é de fundamental importância na compreensão e na intervenção em 

situações de trabalho, que estejam suscitando sofrimento e agravos à saúde. Essas 

organizações e os sistemas de produção que as influenciam, a combinação deles, 

as brechas e fragilidades desses sistemas adaptam modelos organizacionais e 

tecnológicos, muitas vezes de forma incompleta, provisória e cumulativa. 

Houve tempos em que as patologias associadas ao trabalho eram, em 

sua grande parte, somáticas. No entanto, essa realidade tem mudado sobretudo, no 

período pós anos 1960, quando o trabalho começou a ganhar componentes, cada 



2 Revisão de Literatura 

 

32 

vez mais psicopatológicos, sendo justamente, a partir dessa época, que se inicia o 

desenvolvimento do pensamento dejouriano (RODRIGUES, 2006). 

A gênese do pensamento dejouriano, sobre o sofrimento humano, 

encontra-se nos fundamentos do desenvolvimento industrial do século XIX, 

caracterizado pelo crescimento da produção, êxodo rural e concentração de novas 

populações urbanas, portanto, com destaque voltado para o cunho sociológico. O 

período era de precárias condições de trabalho, emprego de crianças na produção 

industrial, salários insuficientes para a subsistência e elevado número de acidentes. 

A sociedade industrial convivia com alta morbidade, crescente mortalidade e uma 

longevidade, extremamente, reduzida, e a batalha pela saúde era a própria luta pela 

sobrevivência (DEJOURS, 1998). 

Dejours, psiquiatra, psicanalista e professor francês, ligado ao Ministério 

da Educação na França, em 1998 concluiu que as exigências do trabalho e da vida 

são uma ameaça ao próprio trabalhador, que causa riscos de sofrimento (o que era 

conhecido como Miséria Operária), que se compara a uma doença contagiosa, 

devendo ser encarada e tratada como tal, surgiu daí um movimento denominado 

higienista, como resposta social ao perigo. 

Foi à época da Primeira Guerra Mundial, que os operários organizados e 

com força política, conquistaram o que Dejours chama de direito à vida, e, a partir de 

então, os trabalhadores buscaram salvar o corpo dos acidentes, prevenir as doenças 

profissionais e as intoxicações e assegurar aos trabalhadores cuidados e 

tratamentos convenientes (DEJOURS, 1998). 

Nesse sentido, Dejours conclui que a primeira vítima do sistema não é o 

aparelho psíquico, mas sim, o corpo dócil e disciplinado, entregue às dificuldades 

inerentes à atividade laborativa, e, dessa forma, projeta-se um corpo sem defesa, 

explorado e fragilizado pela privação de seu protetor natural, que é o aparelho 

mental. De 1914 a 1968, a luta pela sobrevivência operária dá lugar à luta pela 

saúde do corpo. Passado o ano de 1968, observa o psiquiatra, o desenvolvimento 

desigual das forças produtivas. Esse período é marcado por uma crise do sistema 

taylorista, ocorrendo greves, paralisações de produção, absenteísmo, sabotagem da 

produção, as quais induzem à busca de soluções alternativas, para tais problemas. 
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A reestruturação da tarefa segundo Dejours (1998), surge como resposta 

à necessidade de substituir a Organização Científica do Trabalho, trazendo à tona 

amplas discussões sobre o objetivo do trabalho, sobre a relação homem-tarefa 

acentuando a dimensão mental do trabalho industrial. Com o desenvolvimento 

industrial-tecnológico, a carga física do trabalho diminui, sendo estabelecidas novas 

condições, descobrindo-se então, sofrimentos insuspeitos, e, assim, acentua-se a 

dimensão mental do trabalho (RODRIGUES, 2006). 

Os grandes estudiosos concluem que não é e só o corpo que adoece com 

as condições de trabalho, mas também o psicológico respondendo a máquina de 

produção capitalista que exige além do físico. 

As mudanças atuais no mundo do trabalho, provocam impactos na vida 

dos indivíduos que são obrigados a conviver com lógicas de mercado extremamente 

mutantes, o que cria uma situação de constante instabilidade e de ameaça que é 

vivenciada como um mal inevitável dos tempos modernos, e, cuja causalidade é 

atribuída ao destino, à economia ou ainda às relações sistêmicas (DEJOURS, 1999). 

O trabalho assume um papel central na construção da identidade 

individual e impacta diretamente nas diversas formas de inserção social dos 

indivíduos. Nesse sentido, o trabalho pode ser visto como fundamental na 

composição de redes de relações sociais e de trocas afetivas e econômicas, base 

da vida cotidiana das pessoas e ainda permite o confronto entre o mundo externo e 

o mundo interno do trabalhador. O mundo objetivo, com suas lógicas, desafios, 

regras e valores, entrarão em conflito com a singularidade de cada trabalhador, 

fazendo com que o confronto entre relações e organização do trabalho e o mundo 

interno e subjetivo do trabalhador seja gerador de sofrimento psíquico. Há uma 

contradição entre a lógica das empresas, voltada para o lucro e para a 

produtividade, e a lógica do indivíduo, que é contraditório, o qual tem angústias, 

desejos, medos e que busca manter sua saúde psíquica em meio a essa 

complexidade de relações (HELOANI, 2004). 

Para Merlo (2000), as exigências da organização do trabalho 

taylorista/fordista, somam-se novas exigências e outro sofrimento, que advém do 

medo de não ser capaz de manter um desempenho adequado no trabalho nas 

novas formas de gestão "reestruturadas". Tais exigências incluem os aspectos de 
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tempo, ritmo, rapidez, formação, informação, aprendizagem, adaptação à "cultura" 

ou à ideologia das empresas, e às exigências do mercado. 

 

 

2.4  CONCEITO DE LER/DORT 

 

Para Assunção (2009), esse é o tema mais atual para o campo da saúde 

do trabalhador, uma das questões mais difíceis, complexas e relevantes nesta área. 

Esta dificuldade parece estar presente nas diversas fases de enfrentamento do 

problema, tais como: primeiros sintomas, diagnóstico, notificação, terapias, 

reabilitação, vigilância, intervenção e prevenção. Envolvida normalmente em dor 

crônica e sofrimento prolongado, a epidemia da LER, que atinge a mais de duas 

décadas milhares de trabalhadores de diversos países, impõe grandes desafios a 

todos que lidam direta ou indiretamente com saúde do trabalhador. 

Estes desafios são múltiplos, uma vez que a LER não se explica por meio 

de raciocínio simplista e unicausal. A epidemia também não se restringe a funções e 

ocupações específicas, uma vez que apresenta uma vasta abrangência alcançando 

quase todos os segmentos da população economicamente ativa (ASSUNÇÃO, 

2009). 

 

 
Figura 2 -  Tendinite do supra - espinhoso - Síndrome do Impacto 

 

� Profissões que exigem o uso prolongado dos membros superiores em 

elevação (eletricistas, montadores, mecânicos e pintores, odontólogos, 

arquivologistas).  
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O termo lesão por esforço repetitivo (LER), não é um diagnóstico, mas um 

termo genérico para doenças que se desenvolvem como resultado dos movimentos 

repetitivos, posturas e do impacto da força durante sua atividade laborativa (YASSI, 

1997). 

Atualmente a LER, designa distúrbios musculoesqueléticos ocupacionais 

de origem multifatorial e complexa e ocupam o primeiro lugar nas estatísticas de 

doenças profissionais nos países industrializados. Ela decorre de um desequilíbrio 

entre as exigências das tarefas do trabalho e as capacidades funcionais individuais 

para responder a essas exigências. Os desequilíbrios são modulados pelas 

características da organização do Trabalho, a qual constitui alvo das medidas de 

transformação das condições geradoras do adoecimento (ASSUNÇÃO, 2009). 

No Brasil, convencionou-se Doenças Osteomusculares Relacionadas ao 

Trabalho-DORT e  tem sido descrita de diferentes formas em vários países, como: 

lesão por esforço repetitivo (Repetitive Strain Injury – RSI), no Canadá e Europa, 

RSI e Síndrome do Esforço Ocupacional (Occupational Overuse Sindrome – OOS) 

na Austrália e nos EUA transtornos por traumas repetitivos (Work-Related 

Musculoskeletal Disorders – WRMD). Recentemente, o termo "queixas do braço, 

pescoço e ombro" é relacionado com esses transtornos, que podem ser 

relacionados ou não ao trabalho, nestes dois últimos países. Cada denominação tem 

relação com a história do processo de reconhecimento da doença como ocupacional 

nos diferentes países (PUTZ, 1988). 

Segundo Verhagen (2007), estes transtornos não são novidades. As 

doenças causadas pelo "excesso de movimentos e os movimentos irregulares e 

posturas não naturais do corpo” foram descritas há mais de dois séculos, por 

Bernardino Ramazzini. Houve, no entanto, um aumento constante durante as últimas 

décadas. Por exemplo, as taxas de relatos referentes aos distúrbios de extremidade 

superior nos EUA, triplicaram entre os anos de 1986 e 1993. Em Ontário, no 

Canadá, o número de trabalhadores com a doença no ano de em 1991, foi quase o 

dobro que em 1986. O expressivo aumento nestes transtornos também foi 

documentado no Reino Unido, Austrália, Noruega, Suécia, Japão e em outros 

lugares. A LER tem atingindo proporções epidêmicas em várias indústrias. Estas 

doenças contabilizaram nos EUA mais de 60% de todas as doenças profissionais 

em 1990. Além do problema da dor e da incapacidade, estas desordens são de alto 
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custo para o país. Nos EUA, o custo estimado de compensação para esses 

transtornos excede US$ 20 bilhões de dólares por ano. Além disso, não é consenso 

geral que o diagnóstico precoce e intervenção em tais casos, melhoram o 

prognóstico. A literatura mostra que vários são os fatores existentes no trabalho que 

podem concorrer para a ocorrência de LER/DORT. São eles: repetitividade de 

movimentos, manutenção de posturas inadequadas por tempo prolongado, esforço 

físico, invariabilidade de tarefas, pressão mecânica sobre determinados segmentos, 

trabalho muscular estático, choques e impactos, vibração, frio e fatores 

organizacionais. 

No Brasil, estas lesões receberam a denominação de LER, por meio da 

Portaria nº 4062, de 06.07.87, do INSS. O termo LER assumiu outro significado 

problemático, que foi o de ser utilizado indistintamente como nome de doença, e 

isso, naturalmente, ocasionando confusão entre médicos e trabalhadores. Portanto, 

Lesões por Esforços Repetitivos-LER é a denominação de um mecanismo de lesão 

e não um diagnóstico. 

Seguindo esta tendência, a Previdência Social do Brasil, vem restaurando 

suas ações administrativas em relação à questão, basicamente utilizando o termo 

DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho). 

As LER/DORT por definição, segundo o Comitê Técnico do Ministério da 

Saúde (1998), são fenômenos relacionados ao trabalho, caracterizados pela 

ocorrência de vários sintomas concomitantes ou não, tais como: dor; parestesia, 

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

superiores. Frequentemente são causa de incapacidade laboral temporária ou 

permanente. 

Para que os fatores em referência, acima possam ser considerados de 

risco para a ocorrência de LER/DORT é importante que se observe a sua 

intensidade, duração e frequência. Ressalte-se a importância da organização do 

trabalho caracterizada pela exigência de ritmo intenso de trabalho, pelo conteúdo 

pobre das tarefas, pela existência de pressão, autoritarismo das chefias, 

mecanismos de avaliação, punição e controle da produção dos trabalhadores em 

busca da produtividade, desconsiderando a diversidade própria do homem 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998). 
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2.5  OS SINTOMAS E DETERMINANTES 

 

Para Assunção (2009), mais difícil que os acidentes uma vez que em 

torno da LER se estabelecem várias polêmicas. “Lerdeza” é mencionada por atores 

que ainda insistem em mascarar, não reconhecer e ignorar o problema, 

apresentando outros complicadores. O acidente é um fato visível e reconhecido na 

sociedade, enquanto a LER necessita do domínio e de uma atitude dos profissionais 

de saúde, especialmente dos médicos e dos peritos. A doença ainda exige a 

necessidade de exames e o posicionamento do especialista, enfim, a LER para 

existir oficialmente, e ser reconhecida necessita de um aval nem sempre disponível, 

complicando muito a situação dos pacientes e dificultando a adoção de uma política 

pública preventiva. Outra complicação observada é que a LER, diferente do 

atendimento ao acidentado, que se concentra nos locais de urgência, o atendimento 

dos pacientes da LER ocorre em uma vasta rede de ambulatórios, clínicas, atenção 

básica do SUS, consultórios particulares, fatores estes, que dificultam a criação de 

um sistema de notificação. 

Os distúrbios musculoesqueléticos dizem respeito a uma gama de 

doenças inflamatórias e degenerativas do aparelho locomotor. Entre elas, são 

citadas: 

� As inflamações dos tendões dos antebraços, punhos, ombros, em 

trabalhadores que realizam trabalho repetitivo e/ou adotam postura 

estática por exigência da tarefa; 

� As mialgias, dores e perturbações funcionais dos músculos na região 

do ombro e pescoço, principalmente, em trabalhadores que adotam, 

por exigência da tarefa, posturas estáticas prolongadas nessa região. 

�  Compressão dos nervos na região do punho; 

�  Degenerações na coluna cervical (ASSUNÇÃO, 2009). 
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Fonte: Extraído e adaptado de: Agence Nationale pour l´Amélioration des Conditions de Travail. 

Agir sur les maladies professionnelles: l´exemple des troubles musculosquelettiques (TMS). 
Paris: Editions Liaisons, 1997. 

Figura 3 -  Esquema ilustrativo dos determinantes dos fatores de risco de LER 

 

Os fatores de riscos são compostos pelos os físicos e biomecânicos entre 

os mais notórios estão: força e esforço físico realizados, repetitividade dos gestos e 

dos movimentos, posições derradeiras e vibrações de máquinas.  

A etiologia e a fisiopatologia das diferentes doenças são multifatoriais, 

devido à interação entre os diferentes fatores citados (KILBOM, 1994). 

Os fatores de risco físicos podem ser atenuados quando ocorre 

diminuição da amplitude, da frequência e da duração da exposição que colabora 

para reduzir a incidência e a gravidade da doença (SILVERSTEIN, 1987). 

Para Carvalho (2008), deve se perguntar e investigar algumas situações 

que podem causar ou agravar sintomas do sistema músculo-esquelético e do 

sistema nervoso periférico, como por exemplo: trauma, doenças do colágeno, 

artrites, diabetes mellitus, hipotireoidismo, anemia megaloblástica, algumas 

neoplasias, artrite reumatóide, espondilite anquilosante, esclerose sistêmica, 

polimiosite, gravidez e menopausa.  Para ser significativo como causa, o fator não-

ocupacional precisa ter intensidade e frequência similar àquela dos fatores 

ocupacionais conhecidos. O achado de uma patologia não-ocupacional não descarta 

de forma alguma a existência concomitante de LER/DORT. Não se pode esquecer 
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que um paciente pode ter dois ou três problemas ao mesmo tempo. Não há regra 

matemática neste caso, é impossível determinar com exatidão a porcentagem de 

influência de fatores laborais e não laborais e frequentemente a evolução clínica é 

que dá maiores indícios a respeito. É necessário quando se faz um diagnóstico 

verificar todas as condições sistêmicas patológicas do trabalhador, ajudando assim a 

uma caracterização do ocupacional como nexo causal. 

Os distúrbios não resultam de lesões inesperadas, nem sistêmicas. Os 

traumatismos de fraca intensidade e repetidos durante longos períodos sobre as 

estruturas musculoesqueléticas normais, ou alteradas por um processo pré-

existente, é que são responsáveis pela evolução dos distúrbios (ASSUNÇÃO, 2009). 
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2.6  AS INIQUIDADES NAS LER/DORT 

 

 
Figura  4 - Modelo explicativo das iniquidades em saúde musculoesquelética 

 

Na Figura 4 apresentam-se os principais determinantes da saúde 

classificados em três níveis: o nível individual, o nível intermediário e o nível global. 

No centro do modelo, níveis do indivíduo estão às características pessoais, como: 
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idade, sexo, fatores constitucionais, as quais são imutáveis e influenciam o potencial 

da saúde. Portanto, não se pode agir sobre elas. 

Para Assunção (2009), mesmo não podendo modificar as características 

pessoais dos trabalhadores, as políticas devem interferir nos fatores localizados no 

nível intermediário. Os horários de trabalho podem ser modificados, o fluxo de 

comunicação pode ser melhorado, e o apoio social deve ser ampliado. Os indivíduos 

interagem em comunidades ou grupos afins e são influenciados pelos fatores sociais 

e comunitários representados no segundo nível do modelo. O apoio social pode 

proteger a saúde dos seus membros e, por outro lado, condições adversas 

favorecem ou intensificam a exposição aos riscos de adoecimento. Dessa forma os 

hábitos e comportamentos saudáveis poderão ser modificados por meio de 

programas coletivos e plataformas de prevenção visando incidir sobre hábitos 

nocivos como o tabagismo ou sobre o modo de vida sedentário. Há uma critica forte 

aos modelos de intervenção baseados na punição ou o reforço de culpa, as quais 

são voltadas para os fatores determinantes dos comportamentos. 

Em um estudo realizado na Suécia por Araújo et al. (2006), que monitorou 

a produção de catecolaminas entre homens e mulheres, no trabalho e em casa, foi 

observado que durante as horas de trabalho, não foram observadas diferenças 

marcantes de estresse entre os sexos, mas, após a jornada de trabalho as 

diferenças foram evidenciadas. O nível de noradrenalina nos homens caiu 

significativamente depois do trabalho, já nas mulheres continuavam a aumentar 

após retorno para a residência. Concluindo que as possibilidades de relaxar após 

trabalho é uma realidade para os homens e não para as mulheres. Desfavorecidas 

pelas relações de gênero as mulheres são sobrecarregadas pelas tarefas 

domésticas e terão menos tempo para atividades de lazer. Sem repouso, a 

recuperação do organismo que responde as exigências do trabalho fica prejudicada.  

Segundo o Ministério da Saúde (2001), os sintomas que evidenciam as 

afecções delineiam os níveis de estágio de LER/DORT. A displicência nas medidas 

de prevenção e segurança pode levar à seguinte evolução:  

GRAU I: sensação de peso e desconforto com pontadas ocasionais, 

havendo melhora com repouso; embora a dor seja leve e 
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fugaz, toda mobilização deve ocorrer para uma boa expectativa 

de recuperação.  

GRAU II:   A dor mais intensa com sensação de formigamento e calor, 

manifestação de dor inclusive nas tarefas domésticas com leve 

atenuação no repouso; sente-se nesta fase um decréscimo 

produtivo com riscos de permanência no emprego; visto que a 

produtividade é um dos fatores preponderantes na avaliação 

do desempenho dos trabalhadores. A expectativa de 

recuperação ainda razoável.  

GRAU III:   Dor forte persistindo ainda com repouso; perda da força 

muscular, com tarefas domésticas executadas ao mínimo. 

Neste estágio a eletromiografia pode estar alterada. Reservas 

quanto à recuperação. 

GRAU IV:   Dor às vezes insuportável, perda da força e dos controles 

musculares; invalidez para qualquer tarefa produtiva, 

depressão, angústia e perda de produtividade. Expectativa 

sombria quando não for até negativa de recuperação. 

Nas últimas duas décadas, as LER/DORT assumiram um papel de 

destaque afastando trabalhadores de suas funções e levando-os a substituição 

como peças descartáveis. A influência de fatores como a exigência sempre maior de 

conhecimento, velocidade de produção, avanço constante de tecnologia, 

competitividade no ambiente de trabalho e as mudanças nas formas de exercer as 

atividades diárias, foram preponderantes para o crescimento de casos de 

LER/DORT nos países industrializados. No tocante à Justiça do Trabalho, inúmeros 

trabalhadores buscam seus direitos tendo em vista que tais afecções podem 

comprometer a capacidade laborativa dos requerentes (MINISTÉRIO DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2003). 

Conforme sugere Antunes (2000), outro aspecto da doença é que ela 

gera fatores sócios emocionais negativos que transtornam e desequilibram o 

trabalhador. A concentração de funções e a competitividade aumentam a pressão e 

o controle do trabalho que é exercido não só pelos chefes e clientes, como também 

pelos próprios colegas. Os trabalhadores são estimulados a se concentrarem, cada 
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vez mais nas suas funções, sobrando pouco tempo para o contato mútuo, a troca de 

experiências e a solidariedade. Onde o contato direto com outras pessoas não é 

exigido, o isolamento é ainda maior. O trabalho ocupa não apenas o espaço da 

empresa, mas toda a vida da pessoa. O risco do desemprego faz com que sejam 

mais zelosas com seu emprego e busquem adaptar-se às necessidades da 

organização. O tempo vago é ocupado com atividades de descanso e/ou lazer, 

visando dar condições de retorno ao trabalho. Essa situação é contrária àquela 

ideal, na qual o trabalho seria fonte de satisfação de necessidades primárias e 

secundárias, e o tempo vago utilizado para enriquecer a experiência humana. 

Segundo o INSS (1998), sempre que possível, a identificação das 

estruturas anatômicas acometidas por ocasião do diagnóstico é importante no 

planejamento da conduta. Um dos principais determinantes no tratamento 

inadequado das LER /DORT deve-se à falha no diagnóstico das reais etiologias do 

quadro clínico, da avaliação da incapacidade e dos fatores que agravam o quadro 

doloroso. 

A maioria dos casos teria bom prognóstico, caso o diagnóstico fosse 

realizado precocemente, o tratamento iniciado de imediato e houvesse modificação 

do posto de trabalho/atividade e/ou função desde as fases iniciais da doença, 

evitando-se a cronificação. 

Durante o tratamento devem ser realizadas avaliações periódicas para 

eventual reorientação da conduta terapêutica. 

É indispensável estabelecer-se, desde o início, uma boa relação dos 

profissionais de saúde com o trabalhador, para que o desânimo e a desilusão não se 

instalem em ambos, uma vez que os efeitos do tratamento podem, nos casos mais 

graves, ser demorados. 

Os medicamentos analgésicos e antiinflamatórios são eficazes no 

combate à dor aguda e inflamação. Isoladamente, não são eficazes para combate 

da dor crônica. Neste caso, é necessário associação dos psicotrópicos 

(antidepressivos tricíclicos e fenotiazínicos), que proporcionam efeito analgésico e 

ansiolítico, estabilizam o humor e promovem alterações na simbologia da dor.  

Dos numerosos métodos terapêuticos, os meios físicos são os mais úteis 

para o tratamento da dor. Dentre eles, incluem-se: massoterapia, termoterapia (calor 
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e frio), eletroterapia, cinesioterapia, administração transcutânea de agentes 

farmacológicos por iontoforese, bloqueio da cadeia simpática através de ultra-som, 

acupuntura e suas variantes. 

Em associação com esses métodos deve haver exercícios de 

relaxamento de estruturas tensas ou contraturas e, posteriormente, de métodos de 

fortalecimento muscular por exercícios isométricos ativos livres e de atividades 

programadas de terapia ocupacional.  

Essas atividades terapêuticas ajudam a reduzir o edema e a inflamação, 

melhoram as condições circulatórias, aceleram o processo cicatricial e relaxamento 

muscular, reduzem a dor e a incapacidade funcional e estimulam o sistema 

analgésico intrínseco, promovendo a liberação de neurotransmissores supressores 

da dor, como as endorfinas, encefalinas e monoaminas (noradrenalinas e 

serotonina) nas sinapses do sistema nervoso central. Além de acelerarem a melhora 

clínica, permitem que se proceda à redução da dose de medicação analgésica 

utilizada pelo paciente.  

Cumpre ressaltar que geralmente os meios físicos com finalidade 

analgésica, quando não associados aos procedimentos reabilitadores globais 

descritos acima, não proporcionam melhora expressiva da dor. As imobilizações não 

devem ser por períodos prolongados, pois favorecem o surgimento de síndromes de 

imobilização caracterizadas pela atrofia e descalcificação dos segmentos 

imobilizados, retrações músculo-tendíneas e ligamentares, limitações da amplitude 

articular e distrofia simpático-reflexa. A cirurgia, quando indicada, só deve ser feita 

por especialista habituado a tratar de pacientes portadores de LER/DORT e com o 

diagnóstico preciso firmado. A grande maioria dos casos tem indicação de 

tratamento clínico, e a indicação equivocada de cirurgia poderá prejudicar muito a 

evolução, agravando o caso e piorando o prognóstico e reabilitação para retorno ao 

trabalho. O especialista deve esclarecer sempre o paciente sobre as perspectivas 

positivas e negativas do procedimento, antes de realizá-lo.  

O apoio psicológico torna-se necessário, principalmente para aqueles 

trabalhadores que apresentam componente ansioso-depressivo. Os portadores de 

LER/DORT muitas vezes sentem-se pressionados para se recuperar em curto 

período de tempo, e isto acarreta insegurança quanto ao retorno às atividades 

prévias no trabalho e medo das consequências da doença, quanto a sua 
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estabilidade no emprego e perspectivas futuras, pois a LER/DORT costuma ocorrer 

nos indivíduos na fase mais produtiva da vida. A abordagem dos aspectos 

psicossociais da LER/DORT e do sofrimento mental que cada paciente apresenta 

são muito úteis no processo de reabilitação. 

Atividades coletivas com os grupos de portadores de LER/DORT têm sido 

realizadas com bons resultados nos serviços públicos de saúde, permitindo a 

socialização da vivência da doença e da incapacidade, a discussão e reflexão sobre 

os temores e dúvidas do paciente em relação à doença e às dificuldades 

encontradas no estabelecimento do diagnóstico, tratamento e reabilitação. 

A maioria dos casos de LER/DORT tem bom prognóstico, principalmente 

quando o diagnóstico é precoce e o tratamento for iniciado de imediato. Portanto, o 

afastamento do ambiente laborativo é ainda a medida mais importante e obrigatória 

para o tratamento do trabalhador, pois significa afastá-lo dos fatores de risco. Por 

outro lado, o afastamento de suas atividades de trabalho pode trazer como 

consequências: instabilidade financeira, medo do desemprego, dificuldade de 

relação familiar e social. Devido as LER/DORT afetarem vários aspectos do 

indivíduo, faz-se necessário um programa de reabilitação, considerando os aspectos 

biológicos, psicológicos, sócio-culturais e históricos para que se possa resgatar a 

singularidade da condição humana e, consequentemente, o exercício de sua 

cidadania. Neste processo, não pode propor uma intervenção baseada só no 

tratamento físico. Deve-se na realidade acompanhar o indivíduo em todo o seu 

processo de trabalho, priorizando a sua integralidade, além de atuar nas vigilâncias 

do ambiente de trabalho, orientando mudanças em sua organização e propondo 

modificações ergonômicas que venham beneficiar o cotidiano do mesmo. 

A formação de uma equipe multiprofissional, composta por médicos, 

enfermeiros, dentistas, engenheiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, 

psicólogos e assistentes sociais, torna-se de fundamental importância na instituição 

de tratamento com uma abordagem mais integral e uniforme.  

Um programa de prevenção das DORT em uma empresa inicia-se pela 

criteriosa identificação dos fatores de risco presentes na situação de trabalho. A 

cada situação corresponde um conjunto de medidas de controle específicas, 

evitando o surgimento e a progressão da doença.  
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A Norma Regulamentadora 17, do Ministério do Trabalho, estabelece que 

compete ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, para avaliar a 

adaptação das condições laborais às características psicofisiológicas do trabalhador. 

As medidas de controle a serem adotadas envolvem o dimensionamento 

adequado do posto de trabalho, os equipamentos e as ferramentas, as condições 

ambientais e a organização do trabalho. No dimensionamento do posto de trabalho, 

devem-se avaliar as exigências a que está submetido o trabalhador (visuais, 

articulares, circulatórias, antropométricas) e as exigências que estão relacionadas 

com a tarefa, ao material e à organização da empresa. Deve-se adequar o mobiliário 

e os equipamentos de modo a reduzir a intensidade dos esforços aplicados e corrigir 

posturas desfavoráveis, valorizando a alternância postural. 

Quanto às condições ambientais, sabe-se que o conforto térmico, visual e 

acústico, favorece a adoção de gestos de ação, observação e comunicação, 

garantindo o cumprimento da atividade com menor desgaste físico e mental, e maior 

eficiência e segurança para os trabalhadores. 

Quanto à organização do trabalho, deve-se permitir que o trabalhador 

possa agir individual e coletivamente sobre o conteúdo do trabalho, a divisão das 

tarefas, a divisão dos homens e as relações que mantêm entre si. A divisão das 

tarefas vai do seu conteúdo ao modo operatório e ao que é prescrito pela 

organização do trabalho. 

A Norma Regulamentadora 17 estabelece que nas atividades que exijam 

sobrecarga muscular estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros 

superiores e inferiores, a partir da análise ergonômica do trabalho, deve ser 

observado o seguinte: todo sistema de avaliação de desempenho para efeito de 

remuneração e vantagens de qualquer espécie deve levar em consideração as 

repercussões sobre a saúde dos trabalhadores. 

Dejours (2000) faz a seguinte constatação: as empresas estão demitindo, 

e que não há substituição daqueles que saem e sim o acúmulo de tarefas, do 

contexto de desemprego estrutural e das concessões que os sindicatos dos 

trabalhadores fazem de conquistas históricas, tais como horas extras e adicionais 

noturnos, permitem que situações, antes consideradas intoleráveis, sejam aceitas, e, 

em certo ponto, até estimuladas deixando os trabalhadores com poucas opções 
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frente às condições oferecidas pelos empregadores, esses fatores geram forte carga 

de tensão, refletindo-se num significativo desgaste físico e mental. 

O diagnóstico e o estabelecimento de nexo causal devem ser feitos em 

conjunto por profissionais que estejam familiarizados com a questão das atividades 

laborais, incluindo-se neste grupo médicos e psicólogos, entre outros. Embora haja 

quem acredite que os ortopedistas sejam os mais indicados para verificação do nexo 

causal, a formação com base no currículo dos cursos de medicina não é a mais 

indicada para esta análise. A abordagem multidisciplinar para este tipo de caso é 

pouco comum no Brasil, sendo usual nos países nórdicos e nos EUA (SETTIMI et 

al., 2000).  

A Integralidade da Atenção à Saúde é de extrema e essencial importância 

nesse cenário. Segundo Mattos (2001), a Integralidade é definida, em uma primeira 

aproximação, como uma das diretrizes básicas do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Este trabalho pressupõe que mais do que isso, a integralidade é o que diferencia o 

SUS de toda a tendência mundial na área da saúde desde a época de sua 

implantação. Entender essa noção polissêmica significa então, compreender a 

especificidade da Reforma Sanitária brasileira e seu projeto de sociedade. Um 

primeiro conjunto de sentidos da integralidade remete à medicina integral, que 

criticava a atitude cada vez mais fragmentária dos médicos diante dos pacientes, 

responsabilizando por isso as escolas médicas. Para esse grupo, então, a 

integralidade estava associada à atitude, e, portanto, à boa prática médica. 

No aspecto biomédico, por exemplo, a atitude do médico que aproveita o 

encontro com o paciente para verificar fatores de riscos de outras doenças que não 

aquelas envolvidas no sintoma manifestado ilustram um dos sentidos de 

integralidade, que articula assistência e prevenção. Mas essa abordagem não pode 

excluir os demais profissionais e espaços de saúde. Mais do que isso, é importante 

entender que, apesar de a postura dos profissionais ser fundamental, em muitas 

situações a integralidade só se realizará com o envolvimento e redefinições radicais 

da equipe de saúde e de seus processos de trabalho (MATTOS, 2001). 
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2.7  EPIDEMIOLOGIA DA DOENÇA 

 

Segundo OTERO (1993), a etiologia do absenteísmo é multifatorial, 

acoplado da sua origem. Podem ser classificados em fatores dependentes da 

atividade laboral, perilaborais, do meio extra laboral, patologias sofridas pelo 

trabalhador, fatores individuais e fatores dependentes do sistema administrativo.  

Um aspecto importante a ser considerado é que as causas do 

absenteísmo nem sempre estão no trabalhador, mas na empresa, enquanto 

organização e supervisão deficientes e inadequadas, através da repetitividade de 

tarefas, da desmotivação e desestímulo, das condições desfavoráveis de ambiente e 

de trabalho, da precária integração entre os empregados e a organização e dos 

impactos psicológicos de uma direção deficiente, que não visa uma política 

prevencionista e humanista (ALEXANDRE, 1987; COUTO, 1987; CHIAVENATO, 

1994; ALVES, 1995). 

Os números não são precisos na maioria dos países, mas a prevalência 

de casos é cada vez maior, contrariando uma expectativa da década de 80, quando 

se pensava que o trabalho repetitivo e suas repercussões na saúde diminuiriam com 

o avanço da tecnologia. 

Muitos países viveram situações semelhantes a esta vivida pelo Brasil 

nestes últimos anos, como por exemplo, o Japão, na década de 70, países 

escandinavos e Austrália, na década de 80. Neste último país, instalou-se grande 

polêmica, seja pelo fato de a maioria dos diagnósticos firmados terem sido 

genericamente incluídos dentro da sigla SRI (Strain Repetitive Injury.), pelo grande 

número de casos reconhecidos, configurando o que hoje aparece descrito na 

literatura como a Epidemia Australiana, seja pelas consequências e aspectos 

médicos e sociais do fenômeno (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000). 

As doenças osteomusculares e as de transtornos de humor são as que 

mais causam afastamentos do trabalho. Os dados foram levantados pelo Laboratório 

de Saúde do Trabalhador da Universidade de Brasília (UnB), que analisou 26 

milhões de registros de trabalhadores do INSS. De acordo com o ranking das 

doenças com mais afastamentos entre os anos de 2000 e 2004, as dorsopatias 

estão em primeiro lugar, em segundo os traumatismos do punho e da mão, em 
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terceiro as tendinites e tenossinovites, em quarto os traumatismos de joelho e perna 

e em quinto, os transtornos de humor. Os gastos do governo com auxílio-doença 

foram de mais de R$ 12 bilhões no ano de 2005. 

O Anuário Estatístico do Instituto Nacional da Previdência Social (INSS) 

de 2008, trouxe a análise epidemiológica das doenças que mais afastaram o 

trabalhador do seu local de trabalho nos últimos anos. 

O Universo do INSS é um total de 50 doenças, somando em 2007 

518.415 acidentes com Certificado Acidente de Trabalho (CAT), sendo 22.374 de 

doenças ocupacionais. Já em 2008 os acidentes foram para 747.663 sendo 18.576 o 

número relacionado a doenças ocupacionais com CAT. 

 

Tabela 1 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação de registro e motivo, segundo os 50 
códigos da Classificação Internacional de Doenças (CID) mais incidentes – 2007 (05 
doenças ocupacionais que mais afastaram 

M65 - Sinovite e tenossinovite 4.403 

M75 - Lesões do ombro 3.891 

M54 Dorsalgia 1.745 

G56 - Mononeuropatias dos membros 
superiores 1.445 

M77 - Outras entesopatias 1.045 

 

Tabela 2 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação de registro e motivo, segundo os 50 
códigos da Classificação Internacional de Doenças (CID) mais incidentes – 2008 (05 
doenças ocupacionais que mais afastaram 

M65 - Sinovite e tenossinovite 3.561 

M75 - Lesões do ombro 3.461 

M54 - Dorsalgia 1.429 

G56 - Mononeuropatias dos membros 
superiores 1149 

M77 - Outras entesopatias 945 
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Nas doenças do trabalho, as partes do corpo mais incidentes foram o 

ombro, o dorso (inclusive músculos dorsais, coluna e medula espinhal) e os 

membros superiores (não informado), com 18,8%, 12,3% e 9,8%, respectivamente. 

No ano de 2008, dentre os 50 códigos de CID com maior incidência nos 

acidentes de trabalho, os de maior participação foram ferimento do punho e da mão 

(S61), dorsalgia (M54) e fratura ao nível do punho ou da mão (S62) com, 

respectivamente, 10,8%, 7,4% e 6,5% do total. Nas doenças do trabalho os CID 

mais incidentes foram sinovite e tenossinovite (M65), lesões no ombro (M75) e 

dorsalgia (M54), com 19,2%, 18,6% e 7,7%, do total. 

O Departamento Saúde-Segurança (HESA) do Instituto Sindical Europeu 

para Pesquisa, Formação e Saúde- Segurança (ETUI-RESH) expõe a LER como a 

principal doença ligada à organização do trabalho (ASSUNÇÃO, 2009). 

 

 

2.8  LEGISLAÇÃO LER/DORT 

 

A Súmula 229 do Supremo Tribunal Federal (STF), e Artigo 7º, Inciso 

XXVIII, da Constituição Federal, apresentava a seguinte redação: “A indenização 

acidentária não exclui a do direito comum, em caso de dolo ou culpa grave do 

empregador”, ou seja, por ela, o empregado só terá direito a ser indenizado se 

houver dolo ou culpa grave de seu empregador. 

A ação de indenização que o empregado tem direito, em função de sua 

sequela funcional, tem amparo legal na Constituição Federal, nas Leis ordinárias, 

nas súmulas, na jurisprudência e na doutrina. Hoje é mais flexível o modo como se 

pode reclamar uma indenização acidentária, mas nem sempre foi assim. 

A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XXVIII, reza: ”São direitos 

do trabalhador: seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador, sem 

excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa”, 

ou seja, não há mais a necessidade de demonstração de culpa grave para o 

acidente ocorrido. 
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2.8.1  Nexo causal 

 

Nos casos de LER/DORT o nexo causal se encontra nas atividades 

exercidas pelos empregados, geralmente bancários, digitadores, pessoas que 

utilizam centenas de vezes o mesmo movimento diário, sem o devido descanso ou 

exercício. 

Souza define nexo causal como: 

O liame de causalidade como relação que se exprima em termos de função, 
entre o pressuposto fático (culpabilidade em sentido amplo, por ação ou 
omissão do agente) e sua consequência jurídica (dano), incidindo nos fatos 
e a eles ligando efeitos, tece relações jurídicas, constituindo o dever 
indenizatório decorrentes da responsabilidade civil. 
O pressuposto e a consequência, ligado um ao outro por nexo lógico de 
implicação, projetando-se no mundo social dos fatos, estabelecem a relação 
de causalidade jurídica: o ato culposo torna-se fato jurídico, e dele provém 
os efeitos, isto é, os danos e a obrigação de repará-los. 

 

Com isso, nos casos de LER/DORT existe o nexo causal com o trabalho.  

 

 

2.8.2  Nexo técnico epidemiológico previdenciário -  NTEP 

 

O Congresso Nacional aprovou a Lei 11.430 de 26 dezembro 2003 e 

remeteu ao Conselho Nacional de Previdência Social.  

Estabelecendo o nexo técnico epidemiológico entre doenças que geraram 

a concessão de auxílios-doenças e aposentadorias por invalidez pelo INSS entre 

2000 e 2004. Com base nessa pesquisa foi efetuada a reclassificação dos setores, 

de acordo com o grau de risco. Em 1º de abril 2007 entrou em vigor o Decreto nº 

6042, aprovado como lei em 12 de fevereiro 2007.  

A partir do nexo técnico epidemiológico, inverte-se a obrigação do ônus 

da prova, ou seja, até agora, o trabalhador é quem precisava provar que estava 

doente, ficando a cargo do médico da empresa, ou do INSS, conceder a emissão de 

CAT. O Decreto permite que a relação entre a doença contraída e o ambiente de 

trabalho (o nexo técnico) possa ser comprovada por meio de uma lista de doenças 
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relacionadas a cada profissão, baseada em classificação internacional. A lista consta 

do decreto assinado pelo presidente.  

O trabalhador acidentado ou adoecido que não tivesse a Comunicação de 

Acidente de Trabalho (CAT) emitida pela empresa teria que provar que esse agravo 

decorreu ou foi agravado pelo trabalho para garantir a concessão do benefício 

acidentário e a reabilitação profissional.  

Com a adoção do nexo técnico epidemiológico, basta que o trabalhador 

apresente o atestado médico com o Código Internacional de Doenças (CID), para 

que o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) identifique o nexo 

epidemiológico relacionado à atividade profissional exercida. 

As empresas pagavam ao INSS, a título de seguro acidente do trabalho 

(SAT), a mesma cota de 1, 2 ou 3%, de modo rígido, pelo simples fato de 

pertencerem a um mesmo segmento econômico, definido segundo a Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), independentemente de adoecerem ou 

causarem a morte mais ou menos que as suas concorrentes.  

O trabalhador, acidentado ou adoecido, para conseguir um benefício 

acidentário junto ao INSS, caso a empresa não emita CAT, tinha que provar, a 

duríssimas penas, que esse agravo a sua saúde decorreu ou foi agravado pelo 

trabalho, independentemente se a empresa que o emprega adoece e mata muito ou 

pouco quando comparada às demais.  

Hoje o NTEP, na prática, obriga a visão individual do médico sobre o 

indivíduo que trabalha. O INSS, em relação ao trabalhador com dor nas costas 

(diagnostico: lombalgia, por exemplo), terá que estudar as atividades desenvolvidas 

por ele para tentar estabelecer uma relação causal entre essas atividades e 

lombalgia, independentemente se essas dores são corriqueiras entre seus colegas. 

O diagnóstico é descrito no atestado do medico assistente, e codificado conforme a 

Classificação Internacional de Doença (exemplo: lombalgia = CID M54.5), esse 

código é transcrito na CAT se a empresa vier a emiti-la.  

O sistema apresentava-se esgotado, conseguia ser perverso a todos os 

envolvidos, a conferir: A boa empresa (que acidenta-adoece e mata menos) não se 

beneficia em termos de mercadológicos, porque se investir em melhora do ambiente 

de trabalho pagará o mesmo que sua concorrente, que não investe e vende o 
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produto mais barato; em termos tributários porque não há flexibilização, ou seja, 

paga menos tributo quem adoece menos; e, em termos de financiamento público, 

porque essa boa empresa merece linhas de créditos especiais para comprar 

máquinas mais seguras, implantar sistemas de gestão que privilegie as medidas 

coletivas e não o equipamento de proteção individual (EPI).  

Interessante observar que após a adoção do nexo técnico epidemiológico 

o registro de doenças ocupacionais cresceu significativamente, a exemplo da LER  

lesões por esforço repetitivo que, segundo dados da Previdência Social, nos últimos 

onze meses, aumentou 512,3%, sendo certo que esse aumento não foi do número 

de casos de doenças, mas sim da classificação destas moléstias como 

ocupacionais, antes equivocadamente enquadradas pela Previdência Social como 

"comuns" (AGUIAR, 2008). 

Os trabalhadores, sem estabilidade no emprego, sem FGTS, eram 

demitidos e não conseguiam outro emprego porque estão adoentados e ficavam 

torcendo pelo B31(benefício de doença comum) se alongar o mais possível, ou, em 

ultimo caso, transformá-lo em aposentadoria por invalidez B32 (benefício por doença 

ocasionada pelo trabalho). 

 

 

2.8.3  Seguro acidente de trabalho 

 

O Seguro Acidente de Trabalho tem sua base constitucional estampada 

no inciso XXVIII do artigo 7º, inciso I do artigo 195 e inciso I do artigo 201, todos da 

Carta de 1988, garantindo ao empregado um seguro contra acidente do trabalho, às 

expensas do empregador, mediante pagamento de um adicional sobre folha de 

salários, com administração atribuída à Previdência Social. 

A base infra-constitucional o cuidado é a Lei 8.212/91, que 

primordialmente define as alíquotas do SAT, de acordo com uma pré - determinada 

graduação de riscos. Tanto a Lei 8.212/91 como a Medida Provisória delegam a ato 

normativo infralegal (regulamento) a definição de dados necessários à configuração 

da hipótese de incidência da contribuição social. A Lei 8.212/91 determinou o 

recolhimento com base em alíquotas fixadas em razão do grau de risco da atividade 
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preponderante do contribuinte. De 1%, para risco leve, de 2%, para risco médio, e 

de 3% de risco grave. No entanto, não definiu o que seria risco leve, médio ou grave. 

A Contribuição Previdenciária para o Seguro Acidente Trabalho - SAT 

teve sua sistemática de recolhimento alterada pela Lei nº 8.212/91, que em seu 

artigo 22, que revogando a legislação anterior, dispõe:  

Art. 22 - A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, 
além do disposto no artigo 23, é de:  
II - para financiamento da complementação das prestações por acidentes de 
trabalho, dos seguintes percentuais, incidentes sobre:  
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o 
risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;  
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante 
esse risco seja considerado médio;  
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante 
esse risco seja considerado grave.  
§ 3º - O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com 
base nas estatísticas de acidente do trabalho, apuradas em inspeção, o 
enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o 
inciso II deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de 
acidentes. 

 

 

2.9  SAÚDE BUCAL E QUALIDADE DE VIDA 

 

Segundo Sheiham et al. (2001), a qualidade de vida dos indivíduos está 

fortemente influenciada por sua condição de saúde bucal. Restrições físicas e 

psicológicas podem influenciar diretamente sobre aspectos da alimentação, fala, 

locomoção, convívio social e auto- estima. 

Locker (1997), no entanto, adverte para o fato de os piores indicadores 

clínicos não refletirem necessariamente em relatos de impacto negativo na 

qualidade de vida. Segundo o autor, é possível encontrar pessoas portadoras de 

enfermidades crônicas relatando melhores níveis de qualidade de vida do que em 

pessoas saudáveis. 

Para Allisson et al. (1997) sugerem como explicação desse fenômeno a 

característica multidimensional e subjetiva do conceito qualidade de vida. Locker 

(1997), concorda com a idéia de que a natureza frequentemente assintomática das 

morbidades e agravos bucais, bem como o receio, a ansiedade ou mesmo a aversão 

ao tratamento odontológico, podem contribuir, para explicar esse comportamento. 
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Nas Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal em 2004, as diretrizes 

aqui apresentadas apontam para uma reorganização da atenção em saúde bucal em 

todos os níveis de atenção, tendo o conceito do cuidado como eixo de reorientação 

do modelo, respondendo a uma concepção de saúde não centrada somente na 

assistência aos doentes, mas, sobretudo, na promoção da boa qualidade de vida e 

intervenção nos fatores que a colocam em risco, pela incorporação das ações 

programáticas de uma forma mais abrangente e do desenvolvimento de ações 

intersetoriais. 

A produção do cuidado traz consigo a proposta de humanização do 

processo de desenvolver ações e serviços de saúde. Implica a responsabilização 

dos serviços e dos trabalhadores da saúde, em construir, com os usuários, a 

resposta possível às suas dores, angústias, problemas e aflições de uma forma tal 

que não apenas se produzam consultas e atendimentos, mas que o processo de 

consultar e atender venha a produzir conhecimento, responsabilização e autonomia 

em cada usuário. Assim, as ações e serviços devem resultar de um adequado 

conhecimento da realidade de saúde de cada localidade para, a partir disso, 

construir uma prática efetivamente resolutiva. É imprescindível, em cada território, 

aproximar-se das pessoas e tentar conhecê-las: suas condições de vida, as 

representações e as concepções que têm acerca de sua saúde, seus hábitos e as 

providências que tomam para resolver seus problemas quando adoecem bem como 

o que fazem para evitar enfermidades. Ponto de partida para o exercício da 

cidadania, a construção da consciência sanitária implica, necessariamente, tanto 

para gestores e profissionais quanto para os usuários, a consciência dos aspectos 

que condicionam e determinam um dado estado de saúde e dos recursos existentes 

para sua prevenção, promoção e recuperação. 

O estímulo à construção de uma consciência sanitária, em que a 

integralidade seja percebida como direito a ser conquistado permitirá, com as formas 

possíveis de participação, desenvolver o processo de controle social das ações e 

serviços em saúde bucal. 

Para a organização deste modelo é fundamental que sejam pensadas as 

“linhas do cuidado” (da criança, do adolescente, do adulto, do idoso), com a criação 

de fluxos que impliquem ações resolutivas das equipes de saúde, centradas no 

acolher, informar, atender e encaminhar (referência e contra-referência). Onde o 
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usuário, através de um acesso que não lhe deve ser negado, saiba sobre cada lugar 

que compõe a estrutura do serviço a partir da sua vivência nele: como uma pessoa 

que o conhece e se sente parte dele, e que é capaz de influir em seu andamento. A 

linha do cuidado implica um redirecionamento do processo de trabalho onde o 

trabalho em equipe é um de seus fundamentos mais importantes. Constituída assim, 

em sintonia com o universo dos usuários, esta linha tem como pressuposto o 

princípio constitucional da intersetorialidade e, por seu potencial de resolutividade, 

possibilita o surgimento de laços de confiança e vínculo, indispensáveis para 

melhorar a qualidade dos serviços de saúde e aprofundar a humanização das 

práticas. 

Em consequência, os profissionais da equipe de saúde bucal devem 

desenvolver a capacidade de propor alianças, seja no interior do próprio sistema de 

saúde, seja nas ações desenvolvidas com as áreas de saneamento, educação, 

assistência social, cultura, transporte, entre outras. No âmbito da assistência essas 

diretrizes apontam, fundamentalmente, para a ampliação e qualificação da atenção 

básica, possibilitando o acesso a todas as faixas etárias e a oferta de mais serviços, 

assegurando atendimentos nos níveis secundários e terciários de modo a buscar a 

integralidade da atenção. 

 

 

2.10  SAÚDE BUCAL E LER/DORT 

 

Quando se reconhece o indivíduo como um todo e não como um ser 

infracto a visão de saúde bucal é alterada e passa a ser ampla. Para Araújo e Gonini 

Júnior (1999), a importância em conhecer os problemas bucais que possam afetar 

os trabalhadores, analisar a sua epidemiologia, patologia e etiologia além de 

compreender o impacto que possam ocasionar na sua qualidade de vida são de 

derradeira importância. 

Há muito se suspeita da relação existente entre doenças bucais e 

sistêmicas sendo as primeiras citações científicas desta relação, datada de 2.100 

a.C. Desde então, muito se tem estudado e inúmeras pesquisas vêm se 

desenvolvendo com os resultados evidenciando cada vez mais, esta possível 

relação (REILLY, 2005). Sob esse aspecto há Indicação de que problemas bucais, 
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especialmente a doença periodontal, pode atuar como foco de disseminação de 

microrganismos patogênicos com efeito metastático sistêmico, especialmente em 

pessoas com a saúde afetada (WILLIAMS, 2005). 

Na visão de Nogueira (1972), Dentre os especialistas que deveriam 

colaborar com o médico do trabalho no grande campo da Saúde Ocupacional, 

merece especial atenção o trabalho do dentista. Dada a situação altamente 

vulnerável da cavidade oral, pela sua comunicação quase permanente com o meio 

externo, são muitas as lesões dos dentes e demais estruturas daquela cavidade pela 

ação de agentes mecânicos, físicos e principalmente químicos. Por essa razão, o 

papel do dentista do trabalho é relevante, pois é ele quem reconhece e preveni os 

riscos ambiências causadores de manifestações orais de doenças profissionais. 

Além disso, corrige lesões orais e condições afins devidas à exposição a fatores 

profissionais. 

O Dentista, com base no conhecimento adquirido, tem uma significativa 

responsabilidade no reconhecimento e consequentemente na prevenção das 

doenças profissionais que possam ser diagnosticadas através do exame da 

cavidade oral. Isso exige um conhecimento especializado por parte dos 

profissionais, conhecimento esse, que não pode ser obtido nos ambulatórios 

dentários gerais ou na clínica particular, mas especificamente por meio do contato 

diário com os trabalhadores (CARVALHO et al., 2009). 

Desde o final da década de 80, estudos vêm demonstrando relações 

entre, por exemplo, doença periodontal e doenças sistêmicas, aumentando a 

responsabilidade do cirurgião-dentista em identificar pacientes com potencial de 

risco (SERRANO, 2007). 

Segundo Geismar (2006), nos últimos anos, uma quantidade expressiva 

de publicações tem discutido que o risco da doença periodontal pode conferir a 

algumas condições sistêmicas, incluindo doença cardiovascular, bebes com 

nascimento prematuro e baixo peso ao nascer, alterações respiratórias, 

osteoporose, rendimento de atletas entre outras. 

Alterações bucais também podem levar à redução do desempenho do 

atleta, tais como: má oclusão, respiração bucal, perdas dentárias, desordens na 

ATM, problemas endodônticos, alterações gengivais/periodontais, cárie dentária e 
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raízes residuais. Podem levar também ao aumento do risco de lesões (nas 

articulações dos joelhos, por exemplo) e dificuldade para recuperação de lesões, 

como as musculares, bem como diminuição da capacidade aeróbica, não 

aproveitamento do alimento ingerido (comprometimento da mastigação e 

consequente digestão), alterações na postura e na visão, dores de cabeça, 

zumbidos, estafa e fadiga precoce (MOURA, 2004). 

Segundo trabalho realizado por Bianchi (2001) a capacidade de higiene 

bucal é diminuída em pacientes portadores de LER/DORT, agravando 

especialmente as doenças periodontais. Essa doença está liderando as estatísticas 

do INSS, e parecendo ser que o referido agravo parece ter uma relação direta com 

manifestações bucais, e, principalmente levando-se em conta o princípio da 

integralidade, justifica-se um estudo mais arraigado. Para avaliar a capacidade de 

higiene bucal em portadores de LER/DORT, deixando claras as relações da 

LER/DORT com a saúde bucal, Bianchi (2001) verificou, quais as dificuldades mais 

frequentes encontradas no cotidiano, principalmente as relacionadas com a 

higienização bucal devido à dor e à limitação física provocadas pela doença. 

Outro aspecto importante foi o alerta aos profissionais da área de saúde, 

principalmente os da saúde bucal, que atenção especial deve ser dada a esses 

indivíduos para que tenham condições de manter a higidez dos tecidos bucais, 

lembrando-os que o número de pessoas afetadas pelas LER/DORT aumenta cada 

vez mais e que eles mesmos correm riscos potenciais em razão das características 

de suas atividades profissionais. A orientação aos portadores de LER/DORT para 

que possam realizar sua higiene bucal de maneira adequada, sem sobrecarregar as 

estruturas já afetadas é de suma importância, pois os conscientizam da importância 

de se preservar a saúde bucal e a sua relação com a saúde geral (BIANCHI, 2001). 

O trabalho da autora citada foi realizado com trinta e oito pacientes 

portadores de LER/DORT, frequentadores de três centros de referencia em saúde 

do trabalhador em São Paulo. O trabalho foi realizado em duas fases distintas. 

Primeira Fase: Aplicação de trinta e oito questionários, em forma de 

entrevista com objetivo de caracterizar a amostra quanto ao sexo, idade, ocupação e 

outros dados pessoais relevantes. Verificou-se se quais os sintomas relatados, quais 

as maiores dificuldades observadas no cotidiano, a ocorrência de alterações nas 
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condições de saúde bucal após o aparecimento da doença e principalmente a 

existência de dificuldades relacionadas à execução da higiene bucal diária. 

Segunda Fase: Foi constituída de um exame das condições de higiene 

bucal somente nos pacientes que relataram alterações em sua saúde bucal nos 

últimos tempos ou que efetivamente não conseguiam escovar seus dentes de forma 

adequada. Sendo assim o exame foi realizado em vinte cinco indivíduos da amostra 

inicial. O índice de placa bacteriana utilizado foi o “Índice de Controle de Placa” de 

O’leary et al. (1972). 

Em relação às patologias propriamente ditas, 68,4% dos entrevistados 

relataram problemas de tendinite, sendo esta portanto a forma clínica mais 

prevalente das LER/DORT e as partes do corpo mais afetadas foram ombro direito, 

braço direito e mão direita com 68,4%, 57,9% e 47,4% respectivamente. 

Observou se que 65,8% do total dos pacientes tiveram as superfícies dos 

dentes coradas por um evidenciador de placa para verificação dos níveis da placa 

bacteriana. A amostra inicial foi composta por 10,5% de pacientes do sexo 

masculino e 89,5% do sexo feminino, com a idade variando entre 35 e 66 anos, com 

media de 47,8 anos. Em relação à idade, a faixa etária com maior número de 

portadores de afecções foi a de 35 a 55 anos, com 84,2% dos casos. 

A autora concluiu que os portadores de LER/DORT participantes deste 

trabalho apresentavam uma série de alterações funcionais e psicológicas em 

decorrência do seu quadro clínico. Como sintomas mais frequentes foram relatadas 

a dor, em 97,4% dos depoimentos e a perda de força muscular em 94,7%. 

Alterações no sono, tristeza apareceram como distúrbios comportamentais de maior 

prevalência, em 76,3% e 63,2% das respostas respectivamente. 

Quanto aos problemas encontrados durante a rotina diária, AVD 

(Atividades da Vida Diária) 97,4% das respostas citaram a impossibilidade de manter 

os braços levantados em um ônibus, 86,8% referiram dificuldades para pentear/lavar 

o cabelo e 71,1% para escovar os dentes. Na realidade, os obstáculos são muitos e 

até as atividades mais simples tornam-se complexas devido à sintomatologia clinica 

e às alterações decorrentes da situação. 

Encontrou-se também altos índices de placa bacteriana nos pacientes 

examinados, com valor médio de 79,96%, o que sugere que esses indivíduos 
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possuem um grande risco de desenvolverem problemas bucais, especialmente 

doenças periodontais, agravando ainda mais um quadro onde a média de dentes 

ausentes já se encontra em torno de 46,25%. 

Ficou comprovado que as chamadas “Atividades da Vida Diária” ficam 

muito prejudicadas frente a qualquer tipo de distúrbio nos membros superiores, 

quando até as ações mais simples do cotidiano são dificultadas pela presença da 

dor e da sensação de incapacidade. Dessa forma, andar de ônibus, lavar roupas, 

vestir-se, realizar a própria higiene corporal e bucal, escrever, além de muitas outras 

atividades se tornam muito complicadas. 

Tem-se ainda outro aspecto que deve ser destacado de saúde bucal, e 

sugere que o questionamento do assunto leve a um estudo mais aprofundado sobre 

o tema. Segundo Amantéa (2004), o sistema estomatognático é uma unidade 

funcional do organismo em que tecidos diferentes e variados quanto à origem e à 

estrutura agem harmoniosamente na realização de variadas tarefas funcionais.  

Fazendo parte deste sistema existem os componentes esqueletais 

(maxila e mandíbula), arcadas dentárias, tecidos moles (glândulas salivares, 

suprimento nervoso e vascular), Articulação Têmporomandibular (ATM) e músculos. 

Tais estruturas encontram-se interligadas e relacionadas e, quando em função, 

visam alcançar o máximo de eficiência com a proteção de todos os tecidos 

envolvidos. 

Devido a relação existente entre os músculos da cabeça e região cervical 

com o sistema estomatognático, iniciaram-se estudos que visavam confirmar que 

alterações posturais da cabeça e restante do corpo poderiam levar a um processo 

de desvantagem biomecânica da ATM, levando a um quadro de Disfunção 

Temporomandibular (CARVALHO, 2008). 

O termo Disfunção Temporomandibular (DTM) é utilizado para reunir um 

grupo de doenças que acomete os músculos mastigatórios, ATM e estruturas 

adjacentes. É altamente debilitante e altera a perfeita realização de algumas funções 

essenciais como mastigar alimentos ou falar adequadamente. Pacientes com DTM 

apresentam como principal sintoma dor miofascial associada com função mandibular 

alterada. A dor normalmente se localiza na área pré-auricular irradiando-se para a 

região temporal, frontal ou occipital. Pode apresentar-se como uma cefaléia, otalgia, 
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zumbido no ouvido ou mesmo dor de dente. A hiperatividade muscular possui como 

principal causa à prática de hábitos parafuncionais (bruxismo, onicofagia), sendo 

agravados e influenciados pelo estresse emocional (VIEIRA, 2004). 

O trabalho de Gillespie (1990) mostrou que o aumento da lordose cervical 

é consequência de um aumento na atividade dos músculos da mastigação, devido à 

alteração de tensão das estruturas associadas.  

Para Carvalho (2008), juntando e comparando as duas patologias, tanto a 

DTM quanto a LER/DORT percebeu-se características que se fez possível uma 

relação entre elas: 

� As duas atingem o sistema músculo esquelético; 

� Fatores como postura e estresse são relacionados em ambas; 

� Anodinia (sensibilização maior de uma determinada área): é comum 

em ambas; 

� LER/DORT e DTM são comuns em determinados tipos de ocupações. 

É feita nesses termos, uma possível associação da LER/DORT com a 

DTM, para tanto se faz necessário mais estudos para comprovar a verdadeira 

relação entre as duas. 
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3  OBJETIVOS 

 

 

3.1  OBJETIVO GERAL 

 

Analisar as relações das LER/DORT em membros superiores com a 

saúde bucal. 

 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar as condições de saúde bucal, através dos índices PS, NI, 

IP, IS, CPOD e DTM, em portadores de lesões de esforços repetitivos 

e em um grupo controle; 

• Comparar os índices de saúde bucal entre o grupo de portadores de 

lesões de esforços repetitivos e o grupo controle; 

• Relacionar a qualidade de vida (Impactos Orais no Desempenho Diário 

- IODD) com as condições de saúde bucal em ambos os grupos. 
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4  METODOLOGIA 

 

 

4.1  COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA EM SERES HUMANOS 

 

Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa em seres 

humanos da Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo processo 

013/2010 (Anexo A) e seguiu seus requisitos e suas solicitações, sendo aprovado. O 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo B) foi sempre entregue ao 

trabalhador depois de explicada a pesquisa e antes dos procedimentos dos exames. 

 

 

4.2  CRITÉRIO DE INCLUSÃO 

 

Foram aceitos como sujeitos de pesquisa os trabalhadores que tinham 

LER/DORT de grau III e IV diagnosticados com exames que realizavam tratamento 

de fisioterapia nos Centros de Referências em Saúde do Trabalhador (CEREST) nas 

cidades de Unaí MG, Brasília DF, Ribeirão Preto e Bauru em SP no ano de 2010. 

 

 

4.3  CRITÉRIO DE EXCLUSÃO 

 

Trabalhadores com LER/DORT que retornaram ao trabalho, e já tivessem 

terminado o tratamento na fisioterapia nos CERESTs ou aqueles que não 

concordaram em participar do estudo. 

 

 

4.4  AMOSTRAGEM DO ESTUDO 

 

- Cálculo da amostra 

Para a amostra foram selecionadas as três regiões que se destacam no 

anuário estatístico do INSS 2008 sobre as LER/DORT e doenças ocupacionais. O 
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cálculo da amostra foi baseado na média e no desvio padrão do índice CPOD e índice 

de placa aferidos na primeira parte da amostra examinada, ou seja, os sujeitos de 

pesquisa do CEREST de Brasília, determinando uma amostra de 100 trabalhadores 

doentes (LER/DORT) e 100 do grupo controle. Dessa maneira em cada Centro de 

Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) visitados, foram examinados os 

trabalhadores em tratamento de fisioterapia em estágio III e IV da LER/DORT. 

Participaram da pesquisa trabalhadores com LER/DORT que 

frequentavam tratamento nos CERESTs de Minas Gerais (Unaí), São Paulo 

(Ribeirão Preto e Bauru) e Distrito Federal. 

No CEREST de Brasília-DF houve cinquenta e noves (59) casos de 

LER/DORT de janeiro de 2010 a setembro de 2010 sendo que 35 desses estavam 

ainda sob tratamento com fisioterapeuta, pois se encontravam no estágio avançado 

da doença. Em Unaí-MG o total de casos nesse período foi de sessenta e nove (69) 

trabalhadores lesionados, sendo que trinta e quatro (34) ainda estavam em 

tratamento e afastados do trabalho. No estado de São Paulo (Bauru e Ribeirão 

Preto) os CERESTs apresentaram conjuntamente setenta e um (71) casos 

selecionados pelo mesmo critério dos outros, finalizando trinta e um (31) casos. A 

caracterização do grupo controle foi feita por trabalhadores desses centros de 

referência que não apresentavam LER/DORT, como mostra a Tabela 3 e 4. 

 

Tabela 3 - Total de casos de LER/DORT em cada unidade de CERESTs no período de janeiro de 
2010 a setembro de 2010 

 LER/DORT/ n total LER/DORT/amostra 

Distrito Federal 59 35 

Minas Gerais 69 34 

São Paulo 71 31 

Total 199 100 

 

Tabela  4 - Número de trabalhadores com LER/DORT e grupo controle da amostra 

  LER/DORT CONTROLE 

Distrito Federal 35 41 

Minas Gerais 34 25 

São Paulo 31 34 

Total 100 100 
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O cálculo da amostra foi baseado na média e no desvio padrão do índice 

CPOD e índice de placa aferidos na primeira parte da amostra examinada, ou seja, 

os sujeitos de pesquisa do CEREST de Brasília. Por ser uma população finita foi 

realizada a correção estatística para populações finitas. Na Tabela 5, podem ser 

observadas as estimativas obtidas por este cálculo. Assumiu-se o maior valor para 

realização do estudo completo, portanto, do índice de placa. 

 

Tabela 5 -  Amostra estimada para esta pesquisa por índice utilizado 

 Índice CPOD Índice de Placa 

Amostra estimada 63 100 

Amostra examinada 100 100 

 

 

4.5  ROTINA DO LEVANTAMENTO 

 

Numa primeira fase foram aplicados questionários (Anexo C), sob a forma 

de entrevista com o objetivo de caracterizar-se a amostra quanto a sexo, idade, 

ocupação e outros dados relevantes. Além disso, através dos questionários se pode 

verificar quais os sintomas relatados, quais as maiores dificuldades observadas no 

cotidiano dos indivíduos, a ocorrência de alterações nas condições de saúde bucal 

após o aparecimento da doença e principalmente a existência de dificuldades 

relacionadas às executadas da higiene bucal diária. 

Um segundo questionário foi usado para avaliar o impacto oral nos 

desempenhos diários (IODD) (Anexo D). 

O IODD é um índice conciso e fácil para uso de indicadores de qualidade 

de vida relacionados com a saúde, enfocando na avaliação de impactos orais na 

habilidade do individuo em realizar atividades-chave e comportamento de vida diária. 

O índice foi adaptado interculturalmente e utilizado em vários países e locais. 

O Desempenho é o resultado de multiplicação de escore de frequência 

relevante com o escore de severidade relevante: 

Escore de Desenvolvimento – escore de frequência x escore de severidade. 
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O IODD é expresso como a soma dos diferentes escores de 

Desempenho, dividido pelo escore máximo possível (200) e então se multiplica por 

100 para se obter a percentagem (SHEIHAM; TSAKOS, 2008). 

A aplicação dos questionários de LER/DORT e Impactos Orais de 

Desempenho Diário (IODD) foram entregues na hora em que o trabalhador 

terminava a sessão de fisioterapia e, depois de respondidos, ele se encaminhava 

para os exames bucais.  

Os exames para levantamento das condições de saúde bucal foi realizado 

em macas com auxilio de luz de um fotóforo cirúrgico e o instrumental utilizado foi: 

sonda milimetrada, espelho bucal e sonda clínica. 

 

 

4.6  CALIBRAÇÃO 

 

Os levantamentos epidemiológicos têm a intenção de mensurar o 

processo saúde-doença-cuidado. Traduzir em números o estado de saúde e de 

doença não somente de um indivíduo isolado, mas de muitos, agrupados por 

critérios definidos. Este intento se torna extremamente difícil por necessitar de um 

padrão semelhante para quantificar o estado atual de algo dinâmico como o 

processo saúde-doença-cuidado de indivíduos diferentes. Portanto, é preciso definir 

códigos e critérios previamente e que, sem dúvida, devem ser seguidos por mais de 

um examinador durante o levantamento para que os dados coletados possam ser 

dignos de confiança e de reprodutibilidade. 

Um estudo populacional normalmente não se realiza com um único 

examinador. E mesmo que esta fosse uma rotina possível, ainda assim seria 

necessário que seus critérios fossem sempre muito bem definidos. Ora, cada 

examinador tem seus critérios individuais e inerentes a sua formação profissional. 

Estes critérios precisam de uma padronização tanto individualmente como 

coletivamente entre os examinadores. 

Um examinador experimentado pode servir de padrão para que 

profissionais inexperientes sejam formados e possam integrar uma equipe para que 
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futuramente possam realizar levantamentos epidemiológicos confiáveis e com 

características de comparabilidade. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) vem se esforçando para que os 

levantamentos epidemiológicos realizados entre as nações sejam padronizados. E 

apresenta atualmente indicações precisas sobre todo o planejamento e execução de 

um estudo populacional. A metodologia, incluindo o desenho amostral, os 

indicadores e critérios a serem utilizados para cada doença bucal e a padronização 

entre examinadores. A calibração é sempre recomendada para que seja realizada 

antes de qualquer levantamento epidemiológico, e a OMS ainda explicita os estudos 

estatísticos a serem realizados para que a padronização seja eficiente tanto intra 

como inter-examinadores. 

O exercício de calibração, segundo a OMS (WHO, 1993), deve utilizar 

quatro sessões de estudo, as quais totalizam cinco dias de exercícios. Na primeira, 

os examinadores reúnem-se para revisar as formas de registro e códigos, critérios 

de diagnóstico, uso de instrumentos de exame clínico (espelho, sonda, fibra óptica 

etc.). Na segunda sessão, cada profissional deve examinar seis sujeitos de cada 

grupo etário relevante. Os sujeitos devem estar sentados em cadeiras identificadas 

por numeração e o examinador e anotador deslocam-se de cadeira em cadeira até 

que toda equipe examine os seis sujeitos. Durante o exercício, discussões sobre as 

discrepâncias entre os examinadores devem ser realizadas para que as diferenças 

sejam esclarecidas de tal forma a alcançarem um nível razoável de concordância.  

Na terceira sessão, que demanda mais tempo, três dias, o exercício de calibração 

propriamente dito foi realizado. O método utilizado na sessão anterior foi mantido, 

porém, cada grupo etário deve ter de 15 a 20 sujeitos representados. Após cada 

exame individual as discussões podem ser realizadas entre toda a equipe. Na última 

sessão, uma revisão de todos os procedimentos de exame, critérios de diagnóstico, 

formulários de registro, manejo de instrumentais e materiais é realizada para 

certificação de que toda a equipe está bem ajustada. 

Para Peres et al. (2001): 

a padronização de critérios diagnósticos, o rigoroso treinamento e exercício 
de calibração de examinadores e a mensuração e apresentação adequadas 
dos erros de diagnóstico são fundamentais para o julgamento da validade 
dos resultados de estudos epidemiológicos. 
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Examinadores “padrão” têm sido utilizados para treinamento de equipe de 

examinadores para levantamentos epidemiológicos de cárie dentária no Brasil, como 

relatado por Frias et al. (2004) e por Assaf et al. (2006). Em ambos os trabalhos, um 

examinador foi considerado experiente, ou seja, Gold Standard ou padrão, 

simplesmente, por ter participado de outros levantamentos epidemiológicos em data 

anterior e com sucesso. 

Para a Organização Mundial da Saúde (WHO, 1993), os objetivos da 

padronização e calibração de examinadores são pertinentes para assegurar a 

interpretação, entendimento e aplicação uniformes dos critérios para as doenças e 

condições a serem observadas e registradas; para assegurar que cada profissional 

possa examinar dentro de um padrão consistente; e para minimizar variações entre 

os diferentes examinadores. 

A análise da coleta foi realizada por único examinador em todas as fases da 

pesquisa. Por esta razão foi muito importante a realização prévia do exercício de 

calibração intra-examinador. Para doença periodontal a autora fez um estágio na clínica 

de Periodontia da Faculdade de Odontologia de Bauru-FOB/USP. 

Um segundo exercício prático foi realizado na Associação Brasileira de 

Odontologia do DF, em um centro cirúrgico, com 10 voluntários escolhidos por 

apresentar condições de saúde e doença bucal variadas. A estatística kappa para o 

Índice Profundidade de Sondagem foi 0,81, para o Índice Nível de inserção foi 0,89, 

o Índice de Sangramento 0,90, o Índice de Placa foi de 0,93 o CPOD foi 0,97 e para 

DTM foi de 0,89. 

 



4 Metodologia 

 

75 

 
Figura 5 -  Centro cirúrgico da Associação Brasileira de Odontologia do DF 

 

 

4.7  INVESTIGAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL 

 

Os sujeitos de pesquisa foram examinados quanto à doença periodontal, 

cárie dentária e disfunção temporomandibular. Os índices utilizados estão 

recomendados pela OMS e constam do seu formulário para levantamentos 

epidemiológicos. Para estes exames foram utilizados espelho plano bucal número 5 

e a sonda milimetrada de marca Williams e sonda clínica e evidenciador de placa. 

 

 
Figura 6 - Instrumentais usados para a pesquisa clínica 
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Figura 7 -  Evidenciador de placa utilizado na pesquisa clínica 

 

 

4.7.1  Exame periodontal 

 

Foi utilizada para esse exame a ficha clínica periodontal adotada pela 

disciplina de Periodontia da Faculdade de Odontologia de Bauru-FOB/USP. Foram 

avaliados todos os dentes nos seguintes índices: 

� Profundidade de Sondagem (PS) é a medida de profundidade de 

sondagem e determinada pela distância da margem gengival ao fundo 

do sulco ou bolsa, até sentir-se a resistência oferecida pelo tecido 

gengival à entrada da sonda (medida em milímetros). Em cada dente 

nos seguintes sítios; MV, V, DV, ML, L e DL. 

 

 
Figura 8 -  Paciente sendo examinado para Profundidade de Sondagem 
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� Nível de Inserção (NI), determinada pela distancia da junção cemento-

esmalte(jce) ao fundo do sulco de bolsa. Pode ser derivada da seguinte 

equação; NIC= OS+recessão ou NIC= OS-hiperplasia. As medidas de 

recessão e hiperplasia são determinadas pela distancia da margem 

gengival Á jce com sonda periodontal convencional (medida em 

milímetros), posicionando-se a sonda paralela ao longo do eixo do 

dente. Foram examinados os sítios; MV, V, DV, ML, L e DL de cada 

dente. 

 

 
Figura 9 - Paciente examinado com LER/DORT depois de raspagem, 

mostrando alto índice de recessão gengival 
 

 

� Índice de Placa foi obtido após a presença (1) ou ausência (0) de placa, 

após o uso de evidenciador de placa segundo proposto por O’ Leary et 

al (1972).As faces; M, V, D e L de cada dente foi verificada. 

 

 
Figura 10 - Paciente com LER/DORT em evidenciação de biofilme dentário 
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�  Índice de Sangramento (IS) gengival é determinado pela presença (1) 

ou ausência (0) de sangramento à sondagem e observado ate 10 

segundos após remoção da sonda do interior do sulco gengival 

(Aianamo e Bay, 1975). Foram verificados os sítios; MV, V, DV, ML, L 

e DL de cada dente. 

 

 
Figura 11 - Paciente com LER/DORT apresentando sangramento pós sondagem 

 

Os resultados permitiram classificar a doença como ausente, moderada e 

severa. A sondagem foi realizada nas faces vestibular e lingual de cada dente-índice 

com pressão suficiente para provocar isquemia da área examinada, sem provocar 

dor, o que corresponde a 20 gramas ou leve isquemia provocada no leito ungueal. 
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Figura 12 -  Ficha de exame periodontal usada na pesquisa 

 

 

4.7.2  Cárie dentária 

 

- Índice CPOD 

Os critérios da OMS, 1997, foram seguidos, notadamente quanto a 

presença ou não de cárie dentária em regiões de fóssulas e fissuras. Em caso de 

dúvida, o critério utilizado para que uma coroa fosse considerada cariada foi a 

evidência de lesão pela cárie onde a sonda foi capaz de penetrar a cicatrícula ou 

sem que a sonda pudesse penetrar a fóssula ou fissura, mas com evidência de 

esmalte socavado. Manchas escuras restritas a estas regiões oclusais com esmalte 

apresentando-se firme à sondagem foram classificadas como dente hígido. 
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Figura 13 - Exame de CPOD em paciente lesionado no DF 

 

 

 
Figura 14 -  Exame de CPOD em paciente lesionado em Ribeirão Preto - SP 

 

 

 
Figura 15 - Ficha de CPOD utilizada na pesquisa clínica 
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4.7.3  Avaliação da articulação temporomandibular 

 

Feita segundo os padrões da OMS, 1997. 

Sintomas (casela 33). 

Os seguintes códigos e critérios foram usados: 

0 -  Sem sintomas. 

1 -  Ocorrência de estalido, dor, ou dificuldades de abertura ou 

fechamento da mandíbula uma vez ou mais por semana. 

9 -  Sem registro. 

 
Sinais (caselas 34 a 36). 

Os seguintes códigos e critérios foram usados: 

0 -  Sem sinais. 

1 -  Ocorrência de estalido, sensibilidade à palpação ou reduzida 

mobilidade da mandíbula (abertura menor que 30 mm). 

9 -  Sem registro. 

Estalido (casela 34) da articulações têmporo-mandibulares. O estalido é 

avaliado diretamente através de um som agudo audível ou pela palpação das 

articulações têmporo-mandibulares. 

Sensibilidade à palpação (casela 35) dos músculos temporal anterior e/ou 

masseter em um ou em ambos os lados. A sensibilidade deve ser avaliada pela 

palpação unilateral com uma pressão firme exercida com dois dedos, e por duas 

vezes, na parte mais volumosa do músculo. A sensibilidade é registrada somente se 

a palpação provocar, espontaneamente, um reflexo de retirada.  

Mobilidade reduzida da mandíbula - abertura menor que 30 mm (casela 

36), avaliada através da medida da distância entre as bordas incisais dos incisivos 

centrais maxilares e mandibulares. Como um guia geral, em uma mandíbula adulta, 

a mobilidade é considerada reduzida se o indivíduo estiver impossibilitado de abrir 

sua boca a uma abertura correspondente a dois dedos (OMS, 1997). 
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Figura 16 - Ficha de DTM utilizada na pesquisa 

 

 

4.8  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados clínicos foram anotados nas fichas contendo a identificação dos 

pacientes e depois digitados na planilha do programa Excell (Microsoft Co.) 

Para verificar a concordância intra-examinador foi utilizada a estatística 

kappa. 

Para a comparação entre os dois grupos quanto às variáveis PS, NI, IP, 

IS, CPOD, foi utilizado o teste de Mann-Whitney e para DTM o teste do Qui-

quadrado. 

No questionário de saúde bucal com o IODD (Índice Oral de Desempenho 

Diário) foi utilizado o Teste de Mann-Whitney. 

Para verificar a correlação entre as variáveis estudadas foi utilizado o 

Coeficiente de Correlação de Spearman. 

Todos os procedimentos estatísticos foram realizados no programa 

Statistica v. 51 (StatSoft Inc., Tulsa, EUA). 

Em todos os procedimentos estatísticos foi adotado nível de significância 

de 5% (p<0,050). 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1  CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

35/4135/41

34/25

31/34

 
Figura 17 - Distribuição da amostra por região no Brasil onde os afastamentos pela doença são 

maiores. Trabalhadores com DORT/ Grupo controle 

 

Em relação a gênero a pesquisa apontou que na amostra de 

trabalhadores portadores de LER/DORT, 74% eram do sexo feminino o que 

evidencia uma diferença significativa em relação ao sexo masculino. O grupo 

controle foi feito de forma proporcional, como mostra a Tabela 6. 

Sabe se que a maior prevalência das LER DORT ocorre nas mulheres 

devido a uma associação de fatores tais como fragilidade músculo-esquelética 

alterações hormonais, tipo de atividades desenvolvidas no trabalho, afazeres 

domésticos, entre outros. Assim sendo, quanto ao sexo a amostra desta pesquisa 

mostrou-se condizente com os dados encontrados na literatura. 

No Ambulatório de LER/DORT do Instituto de Ortopedia e Traumatologia 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

dados revelaram que entre março de 1993 e dezembro de 1998, de 390 doentes 
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com LER/DORT, 91,8% eram do sexo feminino e a média da idade foi de 38,5 anos. 

No Núcleo de Referência em Doenças Ocupacionais da Previdência Social de Belo 

Horizonte (NUSAT), mais de 70% dos casos de LER/DORT atendidos são de 

mulheres (CUNHA et al., 1992).  

No Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da Secretaria de 

Saúde do Estado de São Paulo (CEREST/SP), em uma amostra de 620 pacientes 

atendidos entre 1990 e 1995, 87,0% eram mulheres (SETTIMI et al., 1995).  

O Instituto Nacional de Prevenção às LER/DORT, em convênio com o 

Ministério da Saúde, contrataram o Instituto de Pesquisa Datafolha para fazer a 

pesquisa sobre a incidência de LER, Estresse e Acidentes do Trabalho na 

população trabalhadora do município de São Paulo. O resultado apresentou 310 mil 

trabalhadores com diagnóstico fornecido por médicos, o que significa 6% da 

população laborativa de São Paulo. Entre os entrevistados 27 %trabalhavam mais 

de 5 a 10 horas extras semanais, isto força o sistema músculo esquelético do 

trabalhador. Mesmo com diagnóstico de LER, apenas 2% das empresas abrem o 

que a Legislação obriga a CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho), que 

garante os direitos do trabalhador e evita que a empresa tenha demandas judiciais 

futuras. A maioria, cerca de 64%, dos entrevistados afirmaram que a LER prejudica 

o desempenho no trabalho. As mulheres também estão mais expostas ao risco do 

estresse. Segundo a pesquisa, 54% apresentam sintomatologia do estresse, um dos 

grandes fatores de risco para o acometimento de LER/DORT e os números 

constatam que as mulheres têm maior número de diagnóstico de LER firmado pelos 

médicos. 

As desigualdades de oportunidades para a mulher no emprego são 

mundiais. A organização Internacional do Trabalho (OIT) em 2009 apresentou o 

seguinte dado: O salário feminino é inferior ao masculino em todos os países do 

mundo. Exemplos: Tanzânia 92%. Suécia: 89%; Colômbia: 84,7%, Brasil: 76%, 

EUA: 75%, Japão, quase a metade do salário do homem. A discussão sexual do 

trabalho mostra que as mulheres estão nas tarefas mais repetitivas, fragmentadas, 

nas funções que mais causam doença. As mulheres ficam doentes não por serem 

mais frágeis, elas estão mais expostas, porque são mão de obra mais barata e com 

fatores de estresse maiores que os homens e tempo de repouso menor. 
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Confirma-se, portanto a compatibilidade com a literatura científica 

relacionando seus resultados de gênero com os apresentados neste trabalho. 

 

Tabela 6 -  Distribuição dos sujeitos da pesquisa por gênero 

 LER/DORT CONTROLE 

Masculino 26 27 

Feminino 74 73 

Total 100 100 

 

Em relação à idade, no grupo pesquisado de LER/DORT tiveram 

destaque os grupos etários de 45 a 64 com 52% da amostra e de 35 a 44 anos 

representando 26%. O grupo controle teve número amostral de idade equiparado ao 

grupo doente para evitar viés na pesquisa epidemiológica no que se possa comparar 

evolução das doenças bucais com o avanço da idade (Tabela 7). Atualmente a 

doença tem aparecido cada vez mais cedo. Isso devido às metas imposta no 

trabalho, a dificuldade de se conseguir emprego e se manter no mercado, as 

próprias condições de trabalho e o sedentarismo. Características que não favorecem 

ao trabalhador expondo sua saúde e qualidade de vida. 

 

Tabela 7 - Distribuição percentual da amostra por idade 

  LER/DORT CONTROLE 

22 A 34 19 14 

35 A 44 26 32 

45 A 64 52 52 

65 A 74 2 2 

75 OU MAIS 1 0 

Total 100 100 

 

Picoloto (2008), realizou um estudo transversal objetivando conhecer os 

sintomas osteomusculares apresentados pelos trabalhadores da maior indústria 

metalúrgica do município de Canoas-RS e a associação destes com variáveis 

sociodemográficas. Considerou-se que essa patologia atinge a população na idade 
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adulta, mais na faixa etária de aproximadamente trinta anos e o problema se agrava 

com o aumento da expectativa de vida. No Brasil, apenas na década de 90, a saúde 

coletiva incorporou a saúde ambiental e com ela a saúde do trabalhador. A saúde do 

trabalhador é entendida como um campo de práticas e conhecimentos que emerge 

da saúde coletiva, buscando conhecer e intervir nas relações trabalho e saúde-

doença. O desenvolvimento das LER/DORT é multicausal, sendo importante 

analisar os fatores de risco envolvidos direta ou indiretamente. Dentro das 

categorias de situação de risco, podem ser consideradas físicas quando através de 

uma vibração excessiva, ocorrem microlesões articulares, mecânicas quando falta 

proteção, podendo ocorrer traumatismos em geral, e, por último, como ergonômicas, 

quando pelo planejamento inadequado do local de trabalho, geram posturas 

errôneas e esforços exagerados de membros superiores, inferiores e tronco.  

Partindo desse princípio Picoloto , sugeriu que a média de idade é de 33 

anos, a mediana é de 32 anos e o desvio padrão é de 9,82 anos. 

A média de tempo de serviço na atividade laboral e idade foram 

semelhantes nos dois grupos tanto o LER/DORT como o controle. Já o ganho 

mensal diminui significativamente (Tabela 8), visto que o grupo LER/DORT os 

trabalhadores afastados por benefícios do INSS, tendo, portanto seu salário 

diminuído pelas normas da Previdência Social. 

Em 2006, foram registrados 16,773 mil casos de dorsalgias. Em 2007, 

esse número foi para 50,706 mil casos registrados com aumento de 202%. As 

lesões do ombro foram de 7,2 mil para 18,9 mil (aumento de 163%). Os casos de 

LER/Dort aumentaram 126% (de 9,845 mil casos para 22,217 mil casos em 2007). 

Com isso perde o trabalhador em qualidade de vida, o governo não sabe lidar com o 

número crescente da doença e o o empregador diminui o lucro com o absenteísmo. 

Dentro de uma organização que visa, fundamentalmente, produtividade e lucro, não 

há meio termo: ou o trabalhador pode tudo ou nada; ou ele investe seu tempo e sua 

energia em benefício da empresa, ou então precisa ser de alguma forma, descartado. 

A flexibilidade que caracteriza o modelo de produção não vale para o trabalhador 

adoecido. O que vigora é a inflexibilidade, como afirma Barreto (2003), o que importa 

não é a saúde do trabalhador, mas apenas a saúde necessária à produção. 
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Tabela  8 - Média de tempo de serviço na atividade laboral em anos 

LER   CONTROLE   
  

Média dp   Média dp  

p 

Idade (anos) 45,4 11,7   44,1 8,7  0,334 

Ganho mensal 
(R$) 1630,40 2000,30  2951,54 2851,24  <0,001* 

Tempo trabalho 
(anos) 18,4 9,7   18,1 10,6  0,852 

* diferença estatisticamente significativa (Teste de Mann-Whitney) 

 

Atualmente o mercado de trabalho está mais competitivo, com exigências 

de mão de obra especializada e um bom nível de instrução. Analisando os 

resultados observou-se que a maioria dos trabalhadores com LER/DORT encontra-

se em situação difícil, uma vez que 52% têm baixo nível de escolaridade, 20% com 

ensino médio completo e 28% cursando ensino superior ou já tendo concluído. 

Relacionando com o grupo controle verificou-se uma diferença significante (Tabela 

9). 

Essa relação amostral mostrou-se condizente com dados achados na 

literatura, os sintomas osteomusculares se mostraram mais presentes nas pessoas 

com menor grau de escolaridade (até ensino médio incompleto). 

 

Tabela 9 -  Grau de escolaridade: de 0 a 3 ensino médio incompleto, 4 ensino médio completo, 5 a 7 
ensino superior completo e incompleto 

Grau escolaridade LER CONTROLE 

0 3 0 

1 29 5 

2 13 21 

3 7 7 

4 20 5 

5 4 7 

6 20 40 

7 4 15 
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5.2  SINTOMAS E DIFICULDADES NAS ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA 

 

Na primeira fase da pesquisa, procurou-se detectar os principais sintomas 

e também quais as queixas dos portadores de LER/DORT quanto às maiores 

dificuldades na sua rotina diária. As porcentagens foram significativas em todos os 

sintomas e mais altas naqueles que levam a doenças aos níveis III e IV, onde a dor 

e a perda de força muscular são os sintomas mais frequentes e intenso (Tabela 10). 

 

Tabela 10 -  Frequência (%) dos sintomas do grupo LER/DORT 

 SIM % 

Dor 99 

Perda de força muscular 93 

Dormência 82 

Formigamento 80 

Sensação de Peso 77 

Choque 71 

Diminuição de sensibilidade 64 

Tremor 59 

Dor de cabeça constante 58 

Sensação de calor 54 

 

Outra situação verificada foi a dificuldade que os trabalhadores com 

LER/DORT tem em realizar as chamadas Atividades de Vida Diária (AVDs), 

atividades comuns e de rotina que ficam prejudicada pelos sintomas mostrados 

acima e mais e fazem com que esses indivíduos percam ainda mais em qualidade 

de vida. As dificuldades se mostraram em percentual alto, demonstrando o 

quanto tarefas do dia a dia se tornam uma limitação para essas pessoas, dessa 

forma, andar de ônibus, lavar roupas, vestir-se, realizar a própria higiene corporal 

e bucal se tornam atividades muito complicadas (Tabela 11). 

As Atividades da Vida Diária – AVDs que foram abordadas no grupo 

possibilitam que sejam construídas novas maneiras de realizá-las, buscando o 

respeito aos limites e incentivando a criatividade nas adaptações. Aqui se 

encontra um desafio para a odontologia. 
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Tabela 11 -  Frequência (%) das dificuldades nas Atividades de Vida Diária no grupo LER/DORT 

  Sim % 

Pegar peso 93 

Lavar e torcer roupa 93 

Pegar criança no colo 91 

Manter braço levantado 89 

Estender roupa 85 

Escovar dentes 81 

Pentear cabelo 80 

Escrever 79 

Abrir latas 79 

Lavar cabelo 79 

Usar fio dental 78 

Cozinhar 71 

Girar maçaneta 71 

Apertar mão 70 

Tomar banho 64 

Girar chave 62 

Vestir-se 57 

Pegar objetos pequenos 55 

Abotoar Blusa 53 

Manter relação sexual 52 

Amarrar sapatos 48 

Pegar copos 48 

Atender telefone 39 

 

 

5.3  IMPACTO ORAL NOS DESEMPENHOS DIÁRIOS (IODD) 

 

O IODD foi maior no grupo com lesões de esforços repetitivos com 

43,91% de impacto nos desempenhos e o grupo controle apresentou a média de 

3,70%. A diferença entre os grupos é alta, as consequências dos problemas bucais 

são maiores no grupo doente, portanto a saúde bucal afeta mais a qualidade de vida 

do grupo LER/DORT. 
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Para Dolan (1993) a saúde bucal, no contexto das definições 

contemporâneas de saúde, é entendida como uma dentição confortável, funcional, 

com uma aparência que permite aos indivíduos desempenharem a sua função social 

e as suas atividades diárias sem transtornos físicos, psicológicos ou sociais. 

Fazendo o impacto por cada desempenho observou se que a maior 

dificuldade do grupo mais afetado foi à saúde bucal interferindo na alimentação, 

seguidos do stress, higiene e diversão, enquanto o menor foi da interferência no 

trabalho. Embora todas as relações tenham dado estatisticamente significantes 

(Tabela 12). 

Os problemas de saúde bucal têm sido cada vez mais reconhecidos como 

importantes causadores de impacto negativo no desempenho diário e na qualidade 

de vida dos indivíduos e da sociedade. O relatório da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) reconheceu que as doenças bucais causam dor, sofrimento, 

constrangimentos psicológicos e privações sociais, acarretando prejuízos em nível 

individual e coletivo.  

 

Tabela 12 - Média do impacto oral nos desempenhos diários nos dois grupos 

   Controle LER/DORT 

 Média dp Média DP 

p 

Q1_ALIMENTAÇÃO 2,64 9,88 62,76 36,83 <0,001* 

Q2_FALA 1,84 7,57 40,56 43,24 <0,001* 

Q3_HIGIENE 13,48 11,83 50,36 41,43 <0,001* 

Q4_SONO 9,04 25,62 28,72 37,85   0,005* 

Q5_ESTÉTICA 0,88 6,81 45,28 43,68 <0,001* 

Q6_STRESSE 0,76 3,80 56,80 38,42 <0,001* 

Q7_TRABALHO 0,96 5,31 18,12 32,92   0,003* 

Q8_DIVERÇÃO 0,00 0,00 48,68 43,10 <0,001* 

IODD 3,70 3,93 43,91 22,50 <0,001* 
* - diferença estatisticamente significativa (Teste de Mann-Whitney) 

 

Relacionando dentro do mesmo grupo LER/DORT, edêntulos e não 

edêntulos o impacto oral nos desempenhos diários dos trabalhadores lesionados 

edêntulos se mostrou maior 48,55% que nos lesionados não edêntulos 43,24%, 

porém sem diferença estatisticamente significativa. 
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Os trabalhadores edêntulos com LER/DORT se mostraram com menor 

dificuldade em relação à higienização do que o restante do grupo doente. O fato das 

próteses totais serem removida para higienização implica menor impacto para os 

edêntulos do que para um lesionado com dentes que tem problema em manter os 

braços levantados em uma posição para realizar sua higienização. Outra variável 

com impacto menor foi o de estresse causado pelos dentes (Tabela 13). 

 

Tabela 13 - Média do impacto oral nos desempenhos diários nos grupos LER/DORT e de edêntulos 
LER/DORT 

  LER/DORT Edêntulos LER/DORT 

 Média dp Média dp 

p 

Q1_ALIMENTAÇÃO 60,90 36,96 77,82 33,63 0,136 

Q2_FALA 37,66 42,15 64,00 46,82 0,094 

Q3_HIGIENE 51,46 41,49 41,45 41,81 0,466 

Q4_SONO 28,27 37,81 32,36 39,86 0,794 

Q5_ESTÉTICA 43,10 44,40 62,91 33,99 0,305 

Q6_ESTRESSE 59,60 37,81 34,18 37,41 0,040 

Q7_TRABALHO 17,80 32,55 20,73 37,39 0,957 

Q8_DIVERÇÃO 47,91 42,98 54,91 45,75 0,720 

IODD 43,34 22,27 48,55 24,95 0,401 
Teste de Mann-Whitney 

 

 

5.4  EXAMES PERIODONTAIS 

 

As médias de índices periodontais foram feitas com a exclusão dos 

edêntulos dos dois grupos, portanto um total de 89 trabalhadores no grupo 

LER/DORT e 93 no grupo controle. 

Os procedimentos foram realizados para a verificação das condições de 

higiene e das doenças bucais. Para Sheiham (2000), em qualquer tipo de tratamento 

periodontal é imprescindível o controle eficaz do microfilme bacteriano, 

independente da extensão dos danos teciduais. Nas condições periodontais 

analisou-se nesta pesquisa a quantidade de biofilme bacteriano acumulado, a 

profundidade de bolsas e perda de inserção, finalizado com o sangramento gengival. 
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5.4.1  Profundidade de Sondagem (PS) 

 

Para o índice profundidade de sondagem a média foi calculada por sítios: 

MV, V, DV, ML, L DL e o índice final de profundidade de sondagem é uma média 

geral. A diferença entre os dois grupos foi estatisticamente significante, conforme a 

Tabela 14 apresenta.  

O grupo LER/DORT tem profundidade de sondagem maior que o grupo 

controle e as faces proximais têm PS maior que as faces livres no grupo LER/DORT. 

 

Tabela 14 -  Médias de profundidade de sondagem por sítios do grupo LER/DORT e grupo controle 

    MV V DV ML L DL PS 

LER/DORT Média 2,60 1,34 2,61 2,49 1,50 2,62 2,20 

  dp 0,50 0,24 0,52 0,56 0,35 0,57 0,38 

CONTROLE Média 1,24 1,18 1,21 1,21 1,11 1,18 1,19 

  dp 0,48 0,38 0,43 0,46 0,31 0,36 0,37 

p <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* 
* diferença estatisticamente significativa (teste Mann Whitney) 

 

 

5.4.2  Nível de Inserção (NI) 

 

O nível de inserção apresenta-se na Tabela 15 por sítios, como maiores 

no grupo LER/DORT em relação ao grupo controle. O sitio MV que apresentou um 

número clinicamente relevante de diferença entre os grupos não apresentou 

significância estatística. 

 

Tabela 15 - Nível de inserção periodontal por sítio entre os grupos LER/DORT e controle 

  MV V DV ML L DL NI 

LER/DORT Média 1,88 1,18 1,86 1,77 1,14 1,86 1,61 

 dp 0,65 0,45 0,67 0,61 0,40 0,64 0,52 

Controle Média 1,12 1,11 1,11 1,12 1,03 1,10 1,10 

 dp 0,41 0,46 0,42 0,49 0,34 0,39 0,38 

p <0,001* 0,001 <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* 
 * diferença estatisticamente significativa (Teste de Mann Whitney) 
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5.4.3  Índice de Placa (IP) 

 

O índice de placa foi feito pelos sítios: M, V, D, L. A diferença entre os 

dois grupos foi significativa, como mostra a Tabela 16, onde o grupo LER/DORT tem 

índice de placa maior em todos os sítios verificados, a diferença entre os dois grupos 

foi estatisticamente significante (p=0,01). Os valores foram mais altos nas faces 

proximais do grupo LER/DORT do que nas faces livres. 

 

Tabela 16 -  Índice de placa por sítio entre os grupos LER/DORT e controle 

    M V D L IP 

LER/DORT Média 94,41 88,46 93,91 91,46 92,11 

  dp 20,03 26,00 22,05 23,80 20,00 

Controle Média 5,35 4,67 1,47 11,41 5,78 

  dp 19,98 17,63 4,86 17,63 9,99 

p <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* 
* diferença estatisticamente significativa (teste Mann Whitney) 

 

 

5.4.4  Índice de Sangramento (IS) 

 

O índice de sangramento foi maior no grupo com LER/DORT em todos os 

sítios, comparados ao controle, sendo que as faces proximais tiveram maior 

sangramento que as livres, mostrando a dificuldade maior de higienização e uso do 

fio dental desse grupo. Foi significante estatisticamente todos os sítios avaliados.  

 

Tabela 17 - Índice de sangramento por sítio entre os grupos LER/DORT e controle 

    MV V DV ML L DL IS 

LER/DORT Média 75,77 43,77 73,10 75,71 57,41 81,62 67,88 

  dp 22,30 38,95 26,08 26,62 33,56 23,29 24,90 

Controle Média 4,67 2,02 6,35 3,30 5,35 2,37 3,99 

  dp 18,03 7,28 13,38 8,11 10,92 4,77 7,37 

p <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* 
* diferença estatisticamente significativa (Teste Mann Whitney) 
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A renovação do sistema de classificação das doenças periodontais, em 

1999, pela Academia Americana de Periodontologia (AMERICAN ACADEMY OF 

PERIODONTOLOGY, 1999), trouxe a gengivite para outro patamar. Esta doença 

passou a ser encarada com maior seriedade pelos periodontistas pelo risco de 

progressão da gengivite para a doença periodontal propriamente dita, porem há que 

se considerar a necessidade desta inflamação estar associada a outras doenças 

sistêmicas para que esta evolução se apresente. De qualquer forma, se a gengivite 

evoluir para uma periodontite, considerando estes fatores etiológicos sistêmicos, a 

perda de inserção periodontal provocada levará certamente a perdas dentárias. Com 

o declínio da cárie dentária nas populações jovens, o ônus da doença periodontal 

relacionada às perdas dentárias se tornou ainda maior em adultos e a comprovação 

de que há risco de evolução da gengivite para periodontite, evidenciado por Lang, 

Schätzle e Löe (2009), deve levar a atenção preventiva a ser mais atuante entre os 

adolescentes e jovens. 

Para Casati et al. (2008), nas doenças periodontais agressiva e crônica é 

encontrado tanto placa como sangramento portanto esses parâmetros não podem 

dar ao clinico o diagnóstico entre as doenças. No entanto a presença da microbiota 

é pré-requisito para o surgimento de qualquer doença periodontal. 

No grupo de trabalhadores com LER/DORT nos membros superiores 

analisados, os índices de placa (92,11% no grupo LER/DORT contra 5,78% no 

grupo controle) e sangramento (67,88% no grupo LER/DORT contra 3,99% no grupo 

controle) tiveram valores encontrados alarmantes (Tabelas 16 e 17). 

A correlação entre o índice de sangramento com o de placa foi 

estatisticamente significativa como mostra a Tabela 18 (r=0,37; p<0.05). 

Isso leva a uma reflexão de como esse grupo tem um comprometimento 

periodontal relevante e necessita de atendimento clínico e adaptações para que 

possam realizar melhor a higienização bucal. As LER/DORT tem causados diversos 

transtornos ao trabalhador que vão desde fatores de estresse emocional, depressão, 

problemas de adaptação a limitações vistas na Tabela 11, até problemas bucais. 

Mostrando que esses trabalhadores precisam de uma política pública de saúde 

integral onde se possa melhorar a qualidade de vida dessa população. 
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Durante esta pesquisa notou-se através do relato dos trabalhadores 

lesionados de membros superiores a dificuldade presente na higienização bucal, 

devido principalmente aos problemas nas mãos e nos ombros, com sintoma de dor 

e o cansaço durante a escovação e o uso do fio dental. Num trabalho com 

lesionados de membros superiores relatado por Bianchi (2001), as queixas de 27 

trabalhadores chegaram a 73,3% para escovação e 44,7% no uso de fio dental. 

Contrastando com os valores de 81% na dificuldade encontrada na escovação e 

78% no uso do fio dental, nesta pesquisa aqui apresentada em 100 trabalhadores 

com LER/DORT. 

Na literatura encontram-se orientações para engrossarem o cabo da 

escova dental através de um acessório apropriado na tentativa de diminuir a 

sensação dolorosa e aumentar a capacidade de apreensão, possibilitando 

movimentos mais adequados e uma escovação mais eficaz, podendo ser realizado 

com manoplas de bicicleta feitas espuma, gel ou borracha. Esse procedimento 

segundo Schlim (1990), é indicado aos portadores de LER/DORT pelo Centro de 

Reabilitação da Mão de Sacramento nos EUA, aconselhando o engrossamento de 

cabos e alças com algum tipo de material para enchimentos, evitando assim a 

compressão de pequenas áreas de mãos e articulações.   

 

 

5.5  CORRELAÇÕES ENTRE VARIÁVEIS PERIODONTAIS 

 

 
5.5.1  Índice de Placa correlacionado com Índice de Sangra mento do grupo 

LER/DORT 

 

O índice de placa é estatisticamente significativo em todas as correlações 

com o índice de sangramento, demonstrando a ligação direta entre placa e 

sangramento, conforme mostra a Tabela 18.  
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Tabela 18 - Coeficiente de correlação de Spearman entre o índice de placa (IP) e o índice de 
sangramento (IS) no grupo LER/DORT 

  IS_MV IS_V IS_DV IS_ML IS_L IS_DL IS 

IP_M 0,31* - - 0,28* - - 0,30* 

IP_V 0,30* 0,24* 0,33* - - - 0,35* 

IP_D - - 0,29* - - 0,36* 0,34* 

IP_L - - - 0,21* 0,39* 0,34* 0,31* 

IP 0,31* 0,26* 0,34* 0,26* 0,42* 0,41* 0,37* 
* correlação estatisticamente significativa (Spearman) 

 

 

5.5.2  Correlação entre Índice de Placa com os Índi ces Profundidade de 

Sondagem e Nível de Inserção no grupo LER/DORT 

 

O coeficiente de correlação do índice de placa (IP) com profundidade de 

sondagem (PS) só foi estatisticamente significativa (r=0,24; p<0,05) em um sítio, 

enquanto os níveis de inserção (NI) com a placa (IP) se correlacionaram em três 

sítios significativamente, como mostra a Tabela 19. 

 

Tabela 19 - Correlação de Spearman (r) do índice de placa (IP) com a profundidade de sondagem 
(PS) e com nível de inserção (NI) no grupo LER/DORT 

  IP 

MV  0,00 

V  0,07 

DV  0,08 

ML -0,08 

L  0,10 

DL   0,24* 

PS 

PS  0,13 

MV   0,34* 
V  0,10 

DV  0,17 

ML -0,05 

L  0,08 

DL   0,24* 

NI 

NI   0,28* 
* correlação estatisticamente significativa (Spearman) 
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5.6  CPOD 

 

O índice de CPOD teve valores maiores para o grupo LER/DORT em 

todos os componentes, sendo a media geral de 19,44 para o grupo LER/DORT e 

14,28 para o grupo controle (Tabela 20). O agravo maior foi no grupo lesionado que 

teve como maior componente o de dentes perdidos 9,27. No grupo controle ressalta 

o maior componente o de dentes restaurados (8,32). O fator idade nesse estudo não 

se mostra significante, pois a diferença etária não é significativa. Acima dos 44 anos 

o grupo LER/DORT teve 52 trabalhadores examinados e do grupo controle também 

52, isso para evitar que os dados não apresentassem nenhum viés em relação à 

idade e as doenças bucais. 

A saúde bucal do trabalhador apresenta-se no cenário atual como uma 

preocupação tanto para saúde pública, que é carente de uma política eficaz de 

saúde para essa área, como para a privada onde o prejuízo por absenteísmos 

odontológicos tem sido cada vez maior. 

Como conceito a saúde bucal do trabalhador se mostra como: 

a parte da atenção à saúde do trabalhador, que trata de promover, 
preservar e recuperar a saúde bucal do trabalhador, consequente dos 
agravos, afecções ou doenças do exercício profissional, e que tem 
manifestações bucais, devendo ter sua ação voltada à prevenção de todos 
os agravos laborais, ou seja, objetiva a prevenção de doenças decorrentes 
da atuação profissional e dos acidentes de trabalho (ARAÚJO, 1998). 

 

Para Roncalli (2007), o declínio de cárie na população infantil e a 

persistência de altos níveis de edentulismo em população adulta e idosa 

demonstram a necessidade de ações para essa faixa etária. 

A meta da Organização Mundial da Saúde em 2000 para a faixa etária de 

35 a 44 anos foi de 75% com 20 ou mais dentes presentes na boca. Em 2003 com o 

levantamento epidemiológico verificou-se que apenas 53,96% da meta foi atingida. 

Segundo Pinto (2003), em seu Estudo Epidemiológico de Saúde Bucal em 

Trabalhadores da Indústria no Brasil 2002-2003 o CPOD médio por faixa etária dos 

20 aos 54 anos foi de 15,19. No levantamento nacional SB 2003 a média do CPOD 

para a idade adulta foi de 20,13. O CPOD é considerado moderado para adultos de 
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9 a 13,9 e alto mais de 13,9 nos dois casos o CPOD é considerado alto para a 

população adulta. 

Levando em consideração o levantamento dos trabalhadores da indústria 

em 2003, verifica-se a relação dos CPODs encontrados nesse trabalho. Para o 

grupo de trabalhadores portadores de LER/DORT o CPOD foi de 19,44 e no grupo 

controle de 14,28. Isso demonstra que os problemas de saúde bucal nos 

trabalhadores são ainda hoje considerados preocupantes e que o grupo com doença 

ocupacional se sobressai tanto do controle quanto da média vista em 2003 para 

trabalhadores da indústria (Tabela 20). 

 

Tabela 20 -  Índice CPOD e componentes entre os grupos LER/DORT e controle 

    Cariado Restaurado 
e cariado Restaurado Perdido CPOD 

LER/DORT Média 0,45 1,35 8,37 9,27 19,44 

  dp 1,30 2,07 6,62 11,17 7,76 

CONTROLE Média 0,69 0,42 8,32 4,85 14,28 

  Dp 2,03 1,45 5,56 6,81 7,92 

p 0,626 <0,001 * 0,724 0,187 <0,001*  
* diferença estatisticamente significativa (teste Mann Whitney) 

 

 

5.7  DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (DTM) 

 

A relação as avaliações de DTM, o grupo LER/DORT apresenta valores 

maiores que grupo controle em todos os sinais e sintomas, com diferença 

estatisticamente significativa (Tabela 21). 

Para Neto (2009), a disfunção temporomandibular é um distúrbio 

geralmente relacionado ao estresse, que induz ao aumento da atividade muscular, 

frequentemente associada a hábitos parafuncionais, resultando em fadiga, espasmo 

e dor. O fator etiológico mais comum da DTM é a hiperatividade muscular, causada 

por má oclusão, estresse e/ou alterações posturais. Através dessa abordagem pode 

se relacionar o alto índice de disfunção no grupo estudado com LER/DORT em 

membros superiores como mostra a Tabela 21, sugere-se aqui o aprofundamento 

desse dado com outras pesquisas para aprofundar essa associação. 
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Tabela 21 -  Relação da DTM entre os grupos LER/DORT e controle 

    Sintomas Sinais Estalido Sensibilidade  Mobilidade 

LER/DORT Sim (%) 92 98 90 81 65 

  Não (%) 8 2 10 19 35 

CONTROLE Sim (%) 18 18 18 13 18 

  Não (%) 82 32 82 87 82 

p <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* 
* diferença estatisticamente significativa (Teste do qui-quadrado) 

 

A saúde bucal fica comprometida tanto com cárie, perda dentaria, maior 

presença de biofilme dentário e sangramento à sondagem podendo até mesmo levar 

a disfunções na ATM desses indivíduos lesionados. A LER/DORT se dispõe nesta 

pesquisa como um agente nocivo a saúde integral, provando que o trabalhador sofre 

com o problema, tem repercussões diversas em sua vida e necessita de cuidados 

integrais com sua saúde no sentido mais amplo. Uma política de saúde voltada para 

esse problema auxiliaria não só o trabalhador, mas também o serviço público de 

saúde e o empregador. 

As nocivas relações trabalhistas capitalistas a falta de ergonomia, tempo 

de descanso e lazer e a ineficiência na recuperação do sistema músculo esquelético 

trouxeram essa realidade para os trabalhadores, entretanto como o sistema não tem 

tendência à mudança, deve haver uma adaptação de condutas e buscas de 

possibilidades para pelo menos amenizar a situação caótica vivida por inúmeros 

lesionados por essa doença neste país. 

A odontologia e a saúde coletiva são fundamentais nos casos de 

trabalhadores com LER/DORT, pois passa a ser uma proposta importante para que 

mudanças comecem a ocorrer para a reabilitação desses trabalhadores à vida. 
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6  CONCLUSÕES 

 

 

Após a realização do levantamento de dados qualitativos e quantitativos 

no grupo de trabalhadores com LER/DORT e grupo controle foi possível concluir: 

• Houve relação das LER/DORT em membros superiores com as 

condições de saúde bucal dos trabalhadores atingidos por ela; 

• As condições de saúde bucal são piores entre os trabalhadores com 

LER/DORT do que no grupo de trabalhadores sem ela; 

• As condições de saúde bucal foram capazes de impactar 

negativamente e diretamente o desempenho diário desses 

trabalhadores com LER/DORT, sendo que a doença também gera 

impacto negativo no desempenho das atividades de vida diárias. 
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ANEXO A – Parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo 
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU 

Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Bauru-SP – CEP 17012-901 – C.P. 73 
PABX (0XX14)3235-8000 – FAX (0XX14)3223-4679 

Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Prezado sujeito de pesquisa, 
 
Durante o ano de 2010 será realizada pesquisa “Associação entre Lesões de membros 

superiores (LER/DORT) e saúde Bucal ”. Os trabalhadores de Associação ou sindicatos de Lesados por 
Esforços Repetitivos de Brasília DF estão convidados a participar da pesquisa que será realizada nos 
devidos sindicatos. Para tanto, será realizado exame bucal para verificar a presença de algumas doenças 
bucais, tais como a cárie, as doenças da gengiva, dores na boca, condições de uso e necessidade de 
próteses bucais. O exame não configurará em qualquer risco ou desconforto à sua saúde. Através dessa 
pesquisa pretendemos verificar as condições de higiene e saúde bucal nesses trabalhadores e como 
benefícios propor melhorias e reorientá-los quanto a uma adequada higiene bucal. Caso seja detectado, 
durante o exame, alguma necessidade grave de atendimento clínico profissional, será realizado o 
encaminhamento para tratamento na Associação de odontologia do DF ABO. 

 Esta pesquisa será realizada nas dependências dos sindicatos e durante o exame serão 
utilizadas espátulas de madeira descartáveis, sondas e espelho bucal esterilizados, equipamentos de 
proteção descartáveis, tais como luvas, gorros e máscaras individuais. Ainda solicitamos num 
segundo momento o preenchimento de um questionário com perguntas sobre condições de saúde 
bucal e sobre suas impressões da sua saúde bucal em relação à sua qualidade de vida. O tempo 
para o exame e o questionário será de aproximadamente 1hora para cada colaborador, o transporte 
para que eles façam o exame será por conta do pesquisador.  

Nunca será divulgado o seu nome, pois os dados pessoais coletados estarão sempre sob 
sigilo. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Faculdade 
de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB-USP). 

Pedimos a sua autorização e contamos com a sua impo rtante participação.  
O responsável por esta pesquisa é o mestranda Érica Silva Carvalho, e seu orientador é o Prof. 

Dr. José Roberto Pereira Lauris, Professor Associado do Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e 
Saúde Coletiva da FOB-USP. Estamos a sua disposição para qualquer esclarecimento (fone: 14-3235-
8256) ou reclamações podem ser encaminhadas para o Comitê de Ética (14-3235-8356) 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. (a) 
_________________________________________________________________________________, 
portador da cédula de identidade __________________________, após leitura minuciosa das 
informações constantes neste TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO , 
devidamente explicada pelos profissionais em seus mínimos detalhes, ciente dos serviços e 
procedimentos aos quais será submetido, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e 
explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO concordando em participar da 
pesquisa proposta. 

Fica claro que o sujeito da pesquisa ou seu representante legal, pode a qualquer momento 
retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar desta pesquisa e 
ciente de que todas as informações prestadas tornaram-se confidenciais e guardadas por força de 
sigilo profissional (Art. 9o do Código de Ética Odontológica). 

Por estarem de acordo assinam o presente termo. 
 
Bauru-SP, ________ de ______________________ de 20____. 

 
 
        __________________________________                  ____________________________ 
    Assinatura do Sujeito da Pesquisa                    Érica Silva Carvalho 
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ANEXO C – Questionário 1 
 
 

 

 
Universidade de São Paulo / Faculdade de Odontologi a de Bauru - FOB  

 
 

Observação : O conteúdo das respostas obtidas através deste questionário será única e 
exclusivamente utilizado como base para o desenvolvimento da minha dissertação de mestrado, 

sendo assegurado o completo sigilo quanto ao nome e a vida dos participantes. 
 
 

Local:_________________________________________________________________________ 

1. Nome___________________________________________________________________ 

2. Sexo      (    ) masculino          (    ) feminino 

3. Data de nascimento: ______________________________ 

4. Escolaridade: ____________________________________ 

5. Estado Civil:  (    ) casado  (    ) solteiro  (    ) divorciado/separado  (    ) viúvo  (    ) outros 

6. Tem filhos?  (    ) Sim    (    ) Não   Quantos? __________ 

7. Profissão________________________ Ocupação _______________________________ 

8. Há quanto tempo trabalha nessa função?_______________________________________ 

9. Tem mais do que uma atividade profissional?  (    ) sim  (    ) não 

  Se “sim” qual?_______________________________________________________________ 

10. Quanto ganha (total)?_______________________________________________________ 

11. Quantas horas trabalha por dia? ______________________________________________ 

12. O que costuma fazer quando não está trabalhando?_______________________________ 

13. Atualmente está trabalhando ou está afastado?___________________________________ 

Se afastado, a quanto tempo?________________________________________________ 

14. Qual o principal motivo do seu afastamento? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

15. Qual (is) a(s) partes do seu corpo mais atingidas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

16. Quais dos seguintes sintomas o (a) senhor (a) sente frequentemente? 

(    ) dor    (    ) dormência   (    ) sensação de peso 

(    ) perda de força muscular (    ) formigamento  (    ) choques 

(    ) diminuição da sensibilidade (    ) sensação de calor  (    ) tremor 

(    ) dor de cabeça constante (    ) Outros – quais? _____________________________ 
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17. Sente dificuldade em realizar alguma das seguintes atividades da sua rotina diária? 

(    ) pentear o cabelo  (    ) abotoar uma blusa  (    ) lavar o cabelo 

(    ) girar uma maçaneta  (    ) pegar um copo  (    ) abrir enlatados 

(    ) pegar pequenos objetos (    ) escrever   (    ) cozinhar 

(    ) lavar e torcer roupas  (    ) estender uma roupa (    ) vestir-se 

(    ) manter os braços levantados em um ônibus   (    ) atender o telefone 

(    ) amarrar os sapatos  (    ) apertar a mão de outra pessoa 

(    ) pegar crianças no colo  (    ) pegar algum objeto mais pesado 

(    ) tomar banho   (    ) manter relações sexuais 

(    ) girar uma chave  (    ) escovar os dentes  (    ) usar o fio dental 

(    ) outras – quais? ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

18. Precisa de ajuda para realizar alguma atividade?   (    ) Sim (    ) Não 

       Se “sim”, para que tipo de atividade precisa de ajuda? ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

19. Tem notado alguma alteração no seu humor?         (    ) Sim (    ) Não 

       Se “sim”, qual (is)? ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

20. O senhor (a) costuma ir ao dentista regularmente?   (    ) Sim (    ) Não 

       Se “sim”, de quanto em quanto tempo? ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

21. O senhor (a) usa algum tipo de prótese?  (    ) Sim (    ) Não 

       A quanto tempo? __________________________________________________________ 

       Se “sim”, de que tipo: 

(    ) dentadura superior   (    ) dentadura inferior (    ) prótese parcial superior 

(    ) prótese parcial inferior   (    ) outro ____________________________________________ 

22. Tem notado alguma das seguintes mudanças nas condições de sua saúde bucal, após o 

aparecimento do seu problema? 

(    ) dor de dente  (    ) dor na gengiva  (    ) perda de algum dente 

(    ) gengiva sangrando durante a escovação  (    )  gengiva sangrando durante a mastigação 

(    ) alimento preso entre os dentes       (    ) dentes com mobilidade  (    ) mau hálito 

(    ) aparecimento de “feridas”  (    ) aumento na quantidade de tártaro  

(    ) aparecimento de cáries novas  (    ) dentes “amarelados” 

(    ) outras. Quais? ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

23. O (a) senhor (a) tem a oportunidade de escovar os dentes diariamente? (    ) Sim (    ) Não 

       Se “sim”, quantas vezes? ___________________________________________________ 

24. Sente alguma dificuldade em escovar os dentes?   (    ) Sim (    ) Não 

       Se “sim”, qual (is)? ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



Anexos 

 

129 

25. Tem a oportunidade de usar o fio dental todos os dias?  (    ) Sim (    ) Não 

       Se “sim”, quantas vezes? ___________________________________________________ 

26. Sente alguma dificuldade em usar o fio dental?   (    ) Sim  (    ) Não   

       Se “sim”, qual (is)? ________________________________________________________ 

 

OBRIGADA PELA COLABORAÇÃO    
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ANEXO D – Questionário 2 

 

 

QUESTÕES SOBRE OS IMPACTOS ODONTOLÓGICOS NO 
DESEMPENHO DIÁRIO (IODP) 

 
 

1. Nos últimos 12 meses a sua boca, seus dentes, têm causado alguma dificuldade para você 
se alimentar ou gostar de comer? 
SIM ( )  NÃO ( ) 
 
Se a resposta for SIM, complete as perguntas do quadro abaixo: 
 
Em relação à dificuldade em se alimentar ou gostar de comer, em que frequência isso ocorre: 
( ) raramente ( ) às vezes ( ) regularmente ( ) quase sempre ( ) sempre 
 
Em relação à dificuldade para você se alimentar ou gostar de comer, em uma escala de 1 a 
5, onde 1 é pouco grave e 5 é muito grave, como você classifica a gravidade com que isso 
ocorre: ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

 
 
2. Nos últimos 12 meses a sua boca, seus dentes, têm causado alguma dificuldade para você 
falar e pronunciar palavras com clareza? 
Sim ( ) Não ( ) 
 
Se a resposta for SIM, complete as perguntas do quadro abaixo: 
 
Em relação à dificuldade em se alimentar ou gostar de comer, em que frequência isso ocorre: 
( ) raramente ( ) às vezes ( ) regularmente ( ) quase sempre ( ) sempre 
 
Em relação à dificuldade para você se alimentar ou gostar de comer, em uma escala de 1 a 
5, onde 1 é pouco grave e 5 é muito grave, como você classifica a gravidade com que isso 
ocorre: ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

 
 
3. Nos últimos 12 meses a sua boca, seus dentes, têm causado alguma dificuldade para você 
limpar seus dentes? 
SIM ( ) NÃO ( ) 
 
Se a resposta for SIM, complete as perguntas do quadro abaixo: 
 
Em relação à dificuldade em se alimentar ou gostar de comer, em que frequência isso ocorre: 
( ) raramente ( ) às vezes ( ) regularmente ( ) quase sempre ( ) sempre 
 
Em relação à dificuldade para você se alimentar ou gostar de comer, em uma escala de 1 a 
5, onde 1 é pouco grave e 5 é muito grave, como você classifica a gravidade com que isso 
ocorre: ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

 
 
4. Nos últimos 12 meses a sua boca, seus dentes, têm causado alguma dificuldade para você 
dormir ou descansar? 
SIM ( ) NÃO ( ) 
 
Se a resposta for SIM, complete as perguntas do quadro abaixo: 
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Em relação à dificuldade em se alimentar ou gostar de comer, em que frequência isso ocorre: 
( ) raramente ( ) às vezes ( ) regularmente ( ) quase sempre ( ) sempre 
 
Em relação à dificuldade para você se alimentar ou gostar de comer, em uma escala de 1 a 
5, onde 1 é pouco grave e 5 é muito grave, como você classifica a gravidade com que isso 
ocorre : ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

 
 
5. Nos últimos 12 meses a sua boca, seus dentes, têm causado alguma dificuldade para você 
sorrir, gargalhar e mostrar seus dentes? 
SIM ( ) NÃO ( ) 
 
Se a resposta for SIM, complete as perguntas dos quadros abaixo: 
 
Em relação à dificuldade em se alimentar ou gostar de comer, em que frequência isso ocorre: 
( ) raramente ( ) às vezes ( ) regularmente ( ) quase sempre ( ) sempre 
 
Em relação à dificuldade para você se alimentar ou gostar de comer, em uma escala de 1 a 
5, onde 1 é pouco grave e 5 é muito grave, como você classifica a gravidade com que isso 
ocorre: ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

 
 
6. Nos últimos 12 meses a sua boca, seus dentes, têm deixado você nervoso? 
SIM ( ) NÃO ( ) 
 
Se a resposta for SIM, complete as perguntas do quadro abaixo: 
 
Em relação à dificuldade em se alimentar ou gostar de comer, em que frequência isso ocorre: 
( ) raramente ( ) às vezes ( ) regularmente ( ) quase sempre ( ) sempre 
 
Em relação à dificuldade para você se alimentar ou gostar de comer, em uma escala de 1 a 5, 
onde 1 é pouco grave e 5 é muito grave, como você classifica a gravidade com que isso 
ocorre: ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 
 
 
7. Nos últimos 12 meses a sua boca, seus dentes, têm causado alguma dificuldade para você 
conseguir trabalhar ou estudar? 
SIM ( ) NÃO ( ) 
 
Se a resposta for SIM, complete as perguntas do quadro abaixo: 
 
Em relação à dificuldade em se alimentar ou gostar de comer, em que frequência isso ocorre: 
( ) raramente ( ) às vezes ( ) regularmente ( ) quase sempre ( ) sempre 
 
Em relação à dificuldade para você se alimentar ou gostar de comer, em uma escala de 1 a 5, 
onde 1 é pouco grave e 5 é muito grave, como você classifica a gravidade com que isso 
ocorre: ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 
 
 
8. Nos últimos 12 meses a sua boca, seus dentes, têm dificultado que você brinque e se 
divirta com outras pessoas? 
SIM ( ) NÃO ( ) 
 
Se a resposta for SIM, complete as perguntas do quadro abaixo: 
 
Em relação à dificuldade em se alimentar ou gostar de comer, em que frequência isso ocorre: 
( ) raramente ( ) às vezes ( ) regularmente ( ) quase sempre ( ) sempre 
 
Em relação à dificuldade para você se alimentar ou gostar de comer, em uma escala de 1 a 5, 
onde 1 é pouco grave e 5 é muito grave, como você classifica a gravidade com que isso 
ocorre: ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 
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ANEXO E – Exame Periodontal 

 

 

 
EXAME PERIODONTAL  

 

 

 

Nome _____________________ Idade _________local ___________________ 
 
 

 Profundidade de 
Sondagem 

Nível de inserção  
PS – hiperplasia 
PS + recessão 

Índice de 
Placa 

Presente = 1 
Ausente = 0 

Índice de Sangramento do 
Sulco 

Presente = 1 
Ausente = 0 

 MV V DV ML L DL MV V DV ML L DL M V D L MV V DV ML L DL 
18                       
17                       
16                       
15                       
14                       
13                       
12                       
11                       
21                       
22                       
23                       
24                       
25                       
26                       
27                       
28                       
38                       
37                       
36                       
35                       
34                       
33                       
32                       
31                       
41                       
42                       
43                       
44                       
45                       
46                       
47                       
48                       

 
Definição de doença periodontal:  (  ) Ausente    (  ) Moderada  (  ) Severa 
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ANEXO F – Exame CPOD e DTM 

 

 
 
 
Exame CPOD e DTM 
 

 
 
Nome: ___________________________________________________________________________ 

Idade: _____________   Local:________________________________________________________ 

 
 
Índice CPOD – Cárie dentária e necessidade de trata mento 
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