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RESUMO 
 
 

A evolução histórica do homem no trabalho demonstra através das condições de 

trabalho oferecidas, que estas interferem na qualidade de saúde bucal dos 

trabalhadores, podendo desencadear alterações na mucosa bucal, traumas e outros 

agravos. O presente estudo destacou principalmente uma visão mais detalhada 

desta evolução, atuação e conceito da Odontologia em Saúde do Trabalhador, 

permitindo a delimitação desta nova área de atuação do Cirurgião Dentista. O 

enfoque principal foi verificar as condições de saúde bucal de trabalhadores de uma 

Agroindústria do Sul do Brasil, onde os resultados deste estudo epidemiológico por 

amostragem indicaram um perfil onde maior parte dos examinados era do gênero 

feminino (58,82%), com grau de escolaridade (52,94%) e renda (R$ 382,06) baixa, 

com idade média de 28,3 anos, com tempo de empresa de 44,8 meses. Em relação 

ao nível de satisfação bucal 51,63% classificaram como regular, sendo que a média 

de última visita ao dentista foi de 25,51 meses alegando falta de tempo e 

oportunidade apesar da grande maioria ter relatado que já trabalhou com dor de 

dente (59,47%) e até mesmo fazendo uso de auto medicação para aliviar sintomas. 

O CPO-D encontrado foi 16,54, com média  de 6,00 para o componente de dentes 

perdidos enfatizando grande necessidade de instalação de prótese (57,52%) para o 

maxilar superior e (64,05%) para inferior. Notou-se ainda grande necessidade de 

atenção à saúde periodontal, (79,82%) apresentava cálculos dentais favorecendo 



presença de gengivites (61,44%) e alta prevalência de disfunções ortodônticas 

(66,01%) com desalinhamento dental severo, podendo ser um dos desencadeadores 

de expressivo número de indivíduos com sintomatologia dolorosa de ATM (31,42%). 

Enfim, através deste levantamento epidemiológico, poder demonstrar a 

indispensável contribuição do Cirurgião Dentista especialista em Odontologia do 

Trabalho ao estar inserido no programa de saúde ocupacional de uma empresa, 

podendo realizar exames odontológicos específicos, no intuito de levantar dados que 

sinalizem uma atuação mais efetiva por parte da empresa na busca de uma saúde 

bucal e  geral, resultando em  melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores e 

conseqüentemente num desenvolvimento produtivo mais eficiente, minimizando os 

riscos de complicações  e acidentes de trabalho. 
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ABSTRACT 
 

 

Men’s historical evolution at work shows, through the provided work conditions, that 

they interfere with quality of buccal health of the workers and may unchain alterations 

in the buccal mucosa, traumas and other problems. The present study has mainly 

highlighted a more detailed view of this evolution, work field and concept of the 

Worker Health Odontology and thus allowing the delimitation of this new work field 

for the Surgeon Dentist. The major focus was to verify the conditions of buccal health 

of the workers of a Brazilian southern Agroindustry, where the results of this 

epidemiological study by sample showed a profile where most of the examinees were 

women (58.82%), with education level (52.94%) and low income (R$ 385,06), 

average age (28) and who had been working for about 44.8 months. In relation to the 

level of buccal satisfaction, 51.63% classified it as regular, saying that their last visit 

to the dentist was 25.51 months before, claiming lack of time and opportunity, despite 

most of them said they had already worked with toothache (59.47%) and sometimes 

had to auto medicate so as to relieve the symptoms. The CPO-D found was 16.54, 

with 6.00 for the component of lost teeth, emphasizing great need for the use of 

prosthesis (57.52%) for the upper teeth and (64.05%) for the lower teeth. It has also 

been noticed that there is a great need for a better periodontal health care. 79.82% 

showed dental calculus, which may generate gingivitis (61.44%) and high prevalence 

of orthodontical dysfunctions (66.01%) with severe dental misalignment and may 



thus be one of the generators of a great number of individuals with painful 

sintomatology of TMA (31.42%). At last, through this epidemiological study, we can 

demonstrate the indispensable contribution of the Surgeon Dentist, specialized in 

Odontology at work, when they are inserted in the occupational health program of a 

company, where they can perform specific odontological exams, in order to generate 

data that may signal a more effective participation by the company, in search of 

buccal health and thus resulting in an improvement in life quality of the workers and 

consequently in a more effective productive development, minimizing the 

complication risks and work accidents.  

 

 

 

Key words: Odontology at work; Odontology – occupational health; Buccal health – 
quality of life; Worker buccal health; Occupational odontological exams; 
Epidemiological study – buccal health – workers. 
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1      INTRODUÇÃO 
 
 

“Há menos de 50 anos, a Odontologia tinha como meta a extração. 

Depois investiu em procedimentos curativos e atualmente, preocupa-

se com a prevenção. Para o século XXI, saúde bucal não será 

apenas a concepção de dentes preservados, mas sim, qualidade de 

vida”. 

                                                                         (FERREIRA, 1997, p.514, grifo nosso). 
 

 

No Histórico da Odontologia, torna-se difícil saber se os homens que 

morreram jovens por problemas de saúde, sem uma qualidade de vida garantida, 

tinham os dentes preservados. Provavelmente não, uma vez que a preocupação 

com a saúde bucal ainda é algo relativamente novo. Mas mesmo a Odontologia 

sendo jovem, é possível verificar que a concepção de saúde bucal sofreu várias 

alterações no decorrer dos últimos anos. No início do século até os anos 60, a boa 

saúde bucal se baseava muitas vezes na extração. Isso faz com que a maioria dos 

setuagenários de hoje tenham a boca tomada por próteses e a visão de que 

consulta odontológica é sinônimo de “câmara de tortura”. Quando jovens, esses 

indivíduos tiveram pouco tratamento e muitas extrações, feitas quase sempre sem 

anestesia e por profissionais que não dispunham de muitas técnicas. Nos anos 70, a 

Odontologia curativa se tornou o estandarte de saúde do regime militar. Em quase 

todas as escolas públicas do ensino básico se instalavam consultórios 

odontológicos, e isso fez com que os “trintões” de hoje ostentassem em seus dentes 

amálgamas acinzentados. Neste período, concepção de saúde bucal era o dente 

estar obturado, existindo pouco investimento de prevenção. 
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Para muitos Cirurgiões Dentistas, a Odontologia do século XXI vai ultrapassar 

a simples necessidade da prevenção, pois deverá ser vista em sua totalidade, de 

maneira sistêmica, entendendo a saúde bucal num conjunto harmônico de boca, 

face e articulação (FERREIRA, 1997). 

Em relação aos aspectos históricos no Brasil ainda, as relações e os reflexos 

da saúde bucal sobre a saúde geral têm sido negligenciados, não se levando em 

consideração que todo e qualquer problema de origem bucal pode provocar, além de 

desconforto físico e emocional, prejuízos consideráveis à saúde geral, 

principalmente quando há presença de focos infecciosos capazes de produzir 

inúmeras doenças como: nefropatia e endocardite bacteriana. Também na boca 

podem se refletir distúrbios de natureza emocional; da mesma forma, a ausência da 

saúde bucal pode ser causadora de modificações de comportamento e até de 

personalidades (CAETANO; WATANABE, 1996). 

Com a globalização da economia ocorreu um aumento da competitividade 

mundial tanto na área de produtos quanto na de serviços. Isto gerou a necessidade 

das empresas nacionais aumentarem a sua produtividade e a qualidade de seus 

produtos e serviços, a fim de diminuírem os custos operacionais e não serem 

“jogadas” para fora do mercado pelas empresas multinacionais ou transnacionais, 

pois o padrão de competitividade passou de quantidade para qualidade, 

despadronização e personalização da produção. 

Para obter este êxito e sobreviver, os administradores estão se dando conta, 

cada vez mais, da importância dos recursos humanos como bem mais importante da 

empresa, ou seja, o Homem como sendo a peça mais fundamental do sistema de 

produção. 



INTRODUÇÃO____________________________________________________________________________________18 

 
                                                                                                                 ANA LUIZA DE OLIVEIRA TAUCHEN 

 

Os empresários partidários desta idéia implementam medidas que beneficiam 

as condições do sistema de produção, adaptando-o para facilitar a produtividade e a 

satisfação dos colaboradores. 

A Ergonomia, os programas de Qualidade Total, de Qualidade de Vida no 

Trabalho, as ações das Equipes de Saúde do Trabalhador e a promoção de 

benefícios assistenciais, como por exemplo, o atendimento odontológico aos 

funcionários, são alguns dos meios utilizados por esses empresários para melhorar 

as condições de competitividade da empresa no mercado globalizado 

(MIDORIKAWA, 2000). 

Pensando na qualidade de vida para garantir a produção, as empresas vêm 

apostando cada vez mais na saúde bucal de seus funcionários. Principalmente 

porque o absenteísmo por ausência física e de corpo presente, que é quando o 

funcionário falta ou não consegue se concentrar na sua função porque está com dor 

de dente, por exemplo, compromete e muito a produtividade da empresa. Estudos já 

comprovaram que a cárie e outras complicações bucais são responsáveis por 20% 

da falta ao serviço e pela queda de produção, além de gerar outros tipos de 

complicações orgânicas como infecções generalizadas. Pensando em tudo isso, a 

saúde bucal nunca esteve tão em alta dentro das empresas (FERREIRA, 1995). 

A odontologia do trabalho preocupada com o estudo, compreensão e solução 

dos problemas de saúde bucal dos trabalhadores, deve atuar de forma preventiva e 

orientar o assistencial. Este binômio é indivisível para que a saúde plena seja 

alcançada. 

Alguns números são assustadores; em pesquisas realizadas pelo Ministério 

do Trabalho da Inglaterra verificou-se que em cada 1 milhão de dias de trabalho 

perdidos por motivos de saúde, 527 mil foram decorrentes de problemas 
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odontológicos. Dados também divulgados pela OMS (Organização Mundial da 

Saúde) relatam que 25% das dispensas médicas realizadas nas empresas são por 

razões odontológicas. 

Chama-se a atenção das CIPAS (Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes) das Empresas para o fato dos problemas dentários serem crônicos, ou 

seja, de evolução lenta, levando os trabalhadores a processos dolorosos 

intermitentes, e é claro que com dor, a capacidade de concentração do trabalhador é 

reduzida, causando uma série de acidentes, principalmente com operadores de 

máquinas, motoristas e trabalhadores que estão constantemente sujeitos a riscos 

perfeitamente evitáveis, quando estão atentos na função. Exemplo: um motorista de 

ônibus, com muitos anos de empresa e com um dossiê perfeito, sem nenhuma 

anotação negativa, em um dia ensolarado, por volta das 10 horas da manhã, por 

razões aparentemente injustificáveis, bate na traseira de um caminhão em plena 

Rodovia Anhanguera. Questionado pelo proprietário da empresa sobre o ocorrido, 

responde que não havia dormido durante a noite anterior por causa de dor de dente. 

É importante notar que dificilmente se descreve a causa primária dos 

acidentes, no caso a dor de dente, enfatiza-se a causa secundária, ou seja, o 

motorista dormiu ao volante. 

Pesquisas realizadas na década de 90, pela Unidont/Prevenire Consultoria e 

Prevenção em Odontologia, localizada em São Paulo, envolvendo nessa pesquisa 

12 mil trabalhadores e 24 mil dependentes, constatou-se os seguintes resultados: no 

período de um ano, utilizaram os serviços odontológicos 11.280 usuários com um 

total de 11.355 atendimentos. Desse total foram feitas 4.447 extrações, salientando-

se que estas podem ter sido causas primárias de alguns acidentes de trabalho 
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ocorridos no período e mascarados como desatenção do trabalhador, ou mesmo 

falhas técnicas ou humanas. 

Considerando que as emergências resultam em média 1,5 dias de falta de 

trabalho, isto significa 6.670 dias de absenteísmo do tipo l, ou seja, aquele que o 

funcionário se ausenta da empresa. Mais grave é o absenteísmo do tipo ll, dos 4.447 

atendimentos, quantos dias os funcionários estiveram sem a mínima concentração 

no trabalho e com baixa produtividade devido à dor que provocou a consulta de 

emergência. 

Esses dados foram coletados em empresas que possuem assistência 

odontológica. Pode-se afirmar com certeza: empresas que não possuem serviço de 

odontologia preventiva e assistencial devem apresentar um quadro bem mais crítico 

com relação à saúde bucal. 

A necessidade de organizar os serviços de saúde para a comunidade fez com 

que diferentes pesquisadores desenvolvessem, ao longo do tempo, estudos 

epidemiológicos para conhecer a real situação de saúde de uma comunidade 

específica. 

De acordo com Susser (1973), a epidemiologia é o estudo da distribuição e 

dos determinantes da saúde em populações. Esse entendimento é partilhado por 

Pereira (1995), para quem a epidemiologia é o ramo das ciências da saúde que 

investiga, nas populações, a ocorrência, a distribuição e os fatores relacionados à 

saúde. 

A verificação das condições de saúde e o planejamento devem ser instruídos 

pelo resultado de estudos epidemiológicos bem delimitados. Quando realizados com 

critério, periodicamente, em âmbito local, regional ou nacional e em condições 

homogêneas. Tais estudos permitem identificar, avaliar e monitorar a distribuição e 
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as tendências da prevalência e severidade das doenças (MARCENES; BONECKER, 

2000). 

No campo da saúde coletiva, os levantamentos epidemiológicos para a 

mensuração das condições bucais e das necessidades de tratamento vêm sendo 

amplamente utilizados em todo o mundo (CROSATO, 2003). 

Assim, o presente estudo originou-se do desenvolvimento da área 

denominada Saúde do Trabalhador, considerando que a Odontologia do Trabalho 

tem como foco principal a saúde bucal do trabalhador. Por outro lado, também existe 

a necessidade de ampliar o Programa de Saúde Ocupacional das empresas, 

complementando as equipes dos SESMTs (Serviços Especializados em Engenharia 

de Segurança e Medicina do Trabalho), incluindo  a participação do Cirurgião 

Dentista do Trabalho, para que possa contribuir  realizando levantamentos 

epidemiológicos, de grande relevância, que sinalizam a necessidade real dos 

trabalhadores e exames odontológicos possibilitando assim detectar os focos de 

infecção passíveis de gerar desconforto e dor, encaminhando ao atendimento clínico 

emergencial, de suma importância no auxílio da prevenção de acidentes do trabalho, 

absenteísmo, de doenças profissionais e mesmo para a manutenção da saúde bucal 

e geral do funcionário, proporcionando inúmeras vantagens para ele, para a 

empresa e para o bem estar da nação como um todo. Estas vantagens 

compreendem desde o aumento da motivação deste funcionário – por estar mais 

saudável e trabalhando com mais segurança – até o aumento da produtividade, da 

qualidade e da competitividade dos produtos e serviços da empresa.   
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
   

 

2.1  A Evolução Histórica: do Homem no Trabalho  

        

 

Historicamente, o trabalho sempre foi visto de maneira negativa. A origem da 

palavra TRABALHO vem do latim Tripalium, que era um instrumento agrícola feito de 

três paus aguçados, algumas vezes munidos de pontas de ferro, que foi utilizado 

como instrumento de tortura (ALBORNOZ, 1995). 

Nos primórdios da economia, o homem vivia do extrativismo vegetal e animal, 

pois colhia frutos e vegetais da natureza, caçava e pescava os animais que cresciam 

e se reproduziam sem o seu auxílio. Quando os recursos daquela região se 

esgotavam para a sua sobrevivência, partia para outro local, caracterizando sua 

condição de nômade, e o trabalho servia apenas como forma de subsistência. Em 

seguida, de acordo com Albornoz (1995), o homem passou a desenvolver atividades 

agrícolas, o que teria sido uma descoberta casual: após um incêndio na floresta, um 

grupo de pessoas teria observado que as plantas cresciam novamente das cinzas, a 

partir das sementes. 

Continuando a evolução, o homem alcançou a fase do artesanato. Na 

Antigüidade já havia povos, como os fenícios, dedicados ao comércio e, na Idade 

Média, procurou aplicar à produção os conhecimentos que já detinha sobre a 

natureza e os fenômenos físicos. Tais conhecimentos levaram-no ao 

desenvolvimento do saber e novas tecnologias surgiram, culminado com a Era 

Industrial, na qual surgiram a máquina a vapor – patenteada por James Watt em 

1769, a máquina de fiar (Spinning-Jenny) – patenteada por Hargreaves em 1770, o 
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filatório de Crompton – introduzido em 1779, e o tear mecânico de Cartwright em 

1785 (HUBERMAN, 1984).  

Na Era Industrial passa a se observar o oposto do que era visto na Era 

Artesanal. Nesta, o artesão podia parar para descansar quando sentisse 

necessidade. Com o advento da Indústria, a linha de montagem não pode parar por 

causa do ritmo de produção e da qualidade. Desde o início da Revolução Industrial, 

os trabalhadores eram menosprezados – o homem deveria adaptar-se à máquina ou 

à sua função sem que fossem consideradas suas características individuais e 

fisiológicas, nem os problemas decorrentes do ambiente de trabalho.  

Para Huberman (1984) e Mendes (1980), as máquinas não tornaram o 

trabalho mais leve, mas pior. O capital empregado precisava ser aproveitado de 

forma mais eficiente possível, pois o empresário inteligente sabia que, com novas 

invenções surgindo, as máquinas que possuía poderiam tornar-se rapidamente 

obsoletas. 

As jornadas de trabalho eram longas – de cerca de dezesseis horas - não 

havia um limite de horas e o ritmo era acelerado, sempre sob as ordens de um 

capataz. A mão de obra não qualificada – crianças e mulheres – e mais barata, 

máquinas sem proteção, pouca iluminação, má ventilação, precária higiene do local 

e ruídos altíssimos, caracterizavam as péssimas condições de trabalho. 

Assim, em 1802, o Parlamento Britânico criou a “Lei de Saúde e Moral dos 

Aprendizes” que estabelecia o limite de doze horas de trabalho por dia, proibia o 

trabalho noturno e tornava obrigatória a existência de ventilação nas fábricas e a 

lavagem de suas paredes duas vezes ao ano (NOGUEIRA, 1979). 

A Revolução Industrial trouxe impacto à saúde do trabalhador, vitimado de 

acidentes fatais e de intoxicações agudas. Mas a salubridade no local de trabalho 
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sempre foi utópica, sempre sendo necessário que a lei fixe limites de tolerância para 

condições insalubres (AZEVEDO, 1999). O movimento social levou políticos e 

legisladores a introduzirem, em 1802, medidas de controle como idade mínima para 

o trabalho, redução da jornada e adoção de medidas ambientais nas fábricas. 

Em 1831, uma comissão de inquérito elaborou um relatório sobre a crueldade 

do homem para com o próprio homem nas indústrias que culminou com um 

documento chamado “Factory Act”. Em 1833 na Inglaterra, o “Factory Act” (lei das 

fábricas), ampliou as medidas de proteção e exigiu médicos nos locais de trabalho. 

Este foi o primeiro instrumento legal eficiente no que concerne à saúde do 

trabalhador. Este documento proibia o trabalho noturno de menores de dezoito anos, 

restringia a carga horária dos trabalhadores a doze horas por dia, determinava a 

idade mínima de ingresso para o trabalho, obrigava  as fábricas a terem escolas 

para os menores de treze anos de idade e um médico para acompanhar o 

desenvolvimento físico dos pequenos trabalhadores. Foi um avanço para a época 

(MENDES, 1980). 

Hoje com a globalização da economia, a administração, que antes era 

baseada na valorização da estrutura, da tecnologia e do mercado, passa a ser 

baseada no uso da informação e na flexibilização dos processos, levando à 

reorganização do mundo do trabalho. Este modelo permite uma maior participação 

do trabalhador no processo de produção, recuperando sua autonomia, iniciativa, 

criatividade e força de coesão social, valores estes fundamentais à dignidade do 

trabalho (GONÇALVES, 1994). 

Porém a sociedade industrial dependia, como ainda depende, dos resultados 

fabris, que por sua vez dependem das atividades operacionais, fazendo com que os 

tecnólogos se convencessem de que o bem estar do trabalhador é fator de 
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produtividade da máquina e do próprio trabalhador. Nasceu, então, uma 

preocupação com a saúde do homem no trabalho, através da Medicina, da 

Enfermagem, da Psicologia, da Engenharia e, mais recentemente, da Odontologia 

Ocupacional, cuja proposta é somar esforços às demais especialidades nos 

cuidados com a segurança e a saúde do trabalhador. 

 

  

2.2    Doença X Saúde  Ocupacional 

 

 

O processo da “história natural da doença” proposto por Leavell e Clark, em 

1976, traduz-se num triângulo epidemiológico, onde os vértices são representados 

por um agente, um hospedeiro e um meio ambiente. A doença seria a manifestação 

de desequilíbrio entre eles. Assim, por exemplo, a tuberculose surgiria quando, em 

ambiente desfavorável (por falta de comida, por exemplo) ocorre a diminuição das 

defesas do hospedeiro (ser humano) e se torna possível que o agente ( bacilo de 

Koch) se multiplique. 

Tomando o enfoque do trabalhador, podemos descrever que o agente 

patogênico seria um elemento mecânico, físico, químico ou biológico que pode gerar 

um estímulo em um hospedeiro que tem seus fatores intrínsecos moldados por seus 

hábitos, saúde e ocupação, associados ao meio ambiente físico, biológico, social ou 

econômico, resultando, conforme o desequilíbrio ou não destes fatores, em um 

processo de doença ocupacional instalada. 



REVISÃO DA LITERATURA______________________________________________________________________ 26 
 

 
                                                                                                                 ANA LUIZA DE OLIVEIRA TAUCHEN 

A equação acima representada não é tão simples assim, limitando Mendes 

(1995), a afirmar que; “é competência específica da medicina do trabalho, dirigir o 

foco de sua atenção sobre o homem que trabalha – o hospedeiro”. 

Portanto para fazermos um completo estudo do hospedeiro, faremos a 

abordagem sob três aspectos: clínico, laboratorial e epidemiológico, ainda segundo 

Mendes (1995), no primeiro, além dos fatores chamados modificadores, temos a 

história profissional, descrevendo minuciosamente a ocupação atual e anterior do 

indivíduo. Na seqüência, temos o caráter complementar da investigação, com vistas 

a quantificar uma possível exposição e conseqüente absorção de um agente 

patogênico e por fim temos a abordagem epidemiológica, encarando a saúde 

ocupacional com caráter comunitário, permitindo uma análise mais profunda das 

possíveis causas de uma patologia instalada. 

Desta forma, é necessário identificar se através da exposição ao agente 

sofrida por um trabalhador, em decorrência do tempo inclusive, não surge o 

chamado período patogênico da doença, caracterizando pelo aparecimento de uma 

possível lesão passível de identificação clínica, ou somente através de instrumentos 

ou indicadores biológicos que definam tal exposição. 

Ressalta-se também, a importância que o odontólogo do trabalho tem em 

conhecer o local de trabalho, a tecnologia empregada no processo de fabricação e a 

ocupação do trabalhador na empresa. Isto porque, na ocasião de um exame bucal, 

de acordo com a localização, o material manipulado e as condições do local onde 

está o trabalhador, o Cirurgião Dentista do Trabalho possa suspeitar e chegar ao 

diagnóstico de doenças ocupacionais e suas manifestações orais. 

A prática, o conhecimento e a pesquisa na área da saúde estão engrenados 

ao processo de produção econômica. Historiadores da medicina citam a relação 



REVISÃO DA LITERATURA______________________________________________________________________ 27 
 

 
                                                                                                                 ANA LUIZA DE OLIVEIRA TAUCHEN 

entre trabalho e saúde-doença desde os papiros egípcios e, mais tarde, no mundo 

greco-romano (SIGERIST, 1936). 

Quatro séculos antes de Cristo havia a descrição do quadro clínico de 

intoxicação saturnina, em “Ares, Águas e Lugares”, num trabalhador mineiro, em que 

se omitia o ambiente de trabalho e ainda um século antes de Cristo, já havia a 

preocupação com a patologia do trabalho, devido à morte precoce dos cavouqueiros 

das minas; de acordo com Columbia Encyclopedia (2005). 

Da Idade Média, pouco há sobre relações de trabalho, exceto obras de três 

autores: 

-Agrícola (1494-1555): 1556 – obra “De Re Metallica”, em latim, relata 

aspectos da extração de metais auríferos e sua fundição. Último capítulo trata de 

“Acidentes do trabalho e doenças mais comuns entre os mineiros” (principalmente 

silicose, que ele chamou de “asma dos mineiros”); 

-Paracelso (1493-1541): 1567 – obra relata métodos de trabalho e 

substâncias manuseadas, relacionando-os às doenças. Descreve “mala metallorum”, 

doença pulmonar dos mineiros da região de Schneeberg, na Boêmia, que morriam 

muito jovens; 

-Bernardino Ramazzini (1633-1714): 1700 – uma das mais antigas e 

importante obra foi publicada em Modena na Itália, intitulado no livro “De Morbis 

Artificum Diatriba” (“As Doenças dos Trabalhadores”) escrito pelo médico italiano 

Bernardino Ramazzini, considerado hoje como o precursor ou Pai da Medicina do 

Trabalho. Nesta obra o autor descreve, com grande perfeição, doenças relacionadas 

a cinqüenta e quatro diferentes categorias profissionais. Concluiu enfatizando que o 

conhecimento médico das ocupações laborais é fundamental para a adoção de 

medidas adequadas à preservação da saúde do trabalhador. Também acrescenta às 
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perguntas hipocráticas da anamnese a pergunta: “que arte exerce?”, ou seja, “qual é 

a sua ocupação?”. O Trabalho de Ramazzini é uma obra clássica e constitui o 

primeiro estudo ocupacional sistematizado (RAMAZZINI, 1992). 

Em 1830, Robert Dernham – proprietário de uma fábrica – preocupado com 

as condições de trabalho de seus empregados, procurou o Dr. Robert Baker, famoso 

médico inglês, que sugeriu-lhe que contratasse um médico para visitar diariamente o 

local de trabalho, estudar a sua influência sobre a saúde de seus empregados e que,  

quando da constatação de algum problema, o trabalhador  fosse   afastado  de   sua   

atividade profissional. O proprietário contratou o próprio Baker para o cargo, 

inaugurando o primeiro serviço médico industrial (MENDES, 1980). 

Ainda este mesmo autor relata que, em 1831, uma comissão parlamentar de 

inquérito, sob a chefia de Michael Saddler, elaborou um relatório sobre a crueldade 

do homem para com o homem nas indústrias, o que culminou com o “Factory Act”, 

em 1833. Esse foi o primeiro instrumento legal eficiente no que concerne à saúde do 

trabalhador, e determinava que todas as empresas têxteis que utilizassem força 

hidráulica ou a vapor estavam proibidas de ter menores de dezoito anos no trabalho 

noturno, além de restringir a carga horária dos trabalhadores a doze horas por dia e 

sessenta e nove horas por semana. Também foi determinada a idade mínima de 

nove anos para o ingresso no trabalho, e as fábricas eram obrigadas a ter escola 

que deveriam ser freqüentadas por todas as crianças abaixo de treze anos de idade, 

e um médico para acompanhar o desenvolvimento físico dos pequenos 

trabalhadores (MENDES, 1980). 

Somente em 1925, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) elaborou a 

primeira lista, com três doenças do trabalho (saturnismo, hidrargismo e carbúnculo), 
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baseada na Alemanha, que já tinha onze doenças listadas. Em 1934, eram dez 

doenças profissionais; em 1964, 15; em 1980, 29 grupos.  

Das doenças profissionais passou-se às doenças relacionadas com o 

trabalho, pois, dependendo das condições, este pode causar doenças, encurtar a 

vida, matar os trabalhadores (MENDES, 1995). 

Em 1950, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) elaboraram os objetivos da Saúde Ocupacional, que são: 

- a proteção da saúde e bem estar do trabalhador contra os riscos e 

condicionamentos do ambiente de trabalho; 

- a colocação do trabalhador numa atividade, de acordo com sua capacidade 

física e emocional, de modo a poder realizá-la sem perigo para ele e seus colegas, e 

sem dano à propriedade; 

- o provimento de socorros médicos de emergência para os acidentes e 

doenças ocupacionais e não-ocupacionais, e de definitivos cuidados e reabilitação 

daqueles com doenças ou seqüelas ocupacionais; 

- a manutenção da saúde do trabalhador através de atividades promocionais, 

procedimentos específicos de medicina preventiva, e freqüente revisão do estado de 

saúde; 

- o controle dos riscos potenciais à saúde inerentes à operação de trabalho 

(MENDES, 1980). 

 

Posteriormente, em 1984, foi desenvolvida nova classificação, de acordo com 

Schilling1 (1984, apud MENDES, 2001), agrupando-se as “doenças relacionadas 

com o trabalho” em três categorias: 

                                                 
1 Shilling R. Doenças relacionadas com o trabalho. 1984. 
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1   -  Trabalho como causa necessária = intoxicação por chumbo, silicose; 

2 - Trabalho como fator contributivo, mas não necessário = doença 

coronariana, varizes dos membros inferiores, doenças do aparelho locomotor; 

3  - Trabalho como provocador de um distúrbio latente ou agravador de 

doença já estabelecida = bronquite crônica, úlcera/doença péptica, eczema, doenças 

mentais. 

 

Após a 2ª Guerra Mundial, o ônus provocado pela perda de vidas por 

acidentes do trabalho e por doenças ocupacionais começou a ser mais sentido pelos 

empregadores – que queriam mão de obra produtiva – e pelas companhias de 

seguros – pelos custos de pesadas indenizações por incapacidades provocadas 

pelo trabalho. Concomitantemente, a tecnologia industrial evoluiu de forma 

acelerada, com o desenvolvimento de novos processos industriais, produtos 

químicos e novo rearranjo da divisão internacional do trabalho, levando o surgimento 

de novas doenças profissionais que se constituíram em desafio à medicina do 

trabalho. Esses fatores colaboraram para uma relativa impotência da medicina do 

trabalho em intervir e sanar os problemas de saúde causados pelo processo de 

produção. Para resolver esse impasse, a atuação médica foi ampliada, interagindo 

com o ambiente, com o instrumental de outras disciplinas e de outras profissões, o 

que propiciou o surgimento da Saúde Ocupacional dentro das grandes empresas 

(MENDES; DIAS, 1991). 

No Brasil, a Saúde Ocupacional surge como um ramo da saúde ambiental – 

como na Faculdade de Saúde Pública da USP – e também como instituições – como 

a Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho 
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(FUNDACENTRO), criada pela Lei 5.161, de 21/10/66 e instalada em 1969 

(MENDES, 1980). 

A Constituição Federal de 1988 preocupa-se com a saúde do trabalhador, em 

seu artigo 7º: ”São direitos dos trabalhadores... Além de outros... XXll – Redução dos 

riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”. 

Este é corroborado pelo artigo 196, que garante “políticas sociais e econômicas” 

para reduzir o risco de doença e outros agravos. Há garantias ainda no capítulo V da 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que trata “Da Segurança e da Medicina 

do Trabalho” (SAAD, 1980). 

A eliminação ou diminuição da insalubridade ou de seus efeitos é 

preocupação da medicina do trabalho, como o é da lei. A CLT, em seu artigo 200, 

cita diversas medidas de prevenção. A preocupação dos Estados chega a ponto de 

haver uma Deliberação Estadual da Comissão Interinstitucional de Saúde do Estado 

de São Paulo sobre acidente de trabalho, doença ocupacional e notificação 

compulsória (VISA, 1998). 

Se a Constituição Federal coloca o ônus da saúde do trabalhador no Estado, 

a CLT divide-o entre empregador e empregado ao aplicar diversas penalidades para 

ambos. 

Apesar de tais esforços, no Brasil, R$ 26 bilhões são gastos anualmente com 

acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, o que representa cerca de 2% do PIB 

(Produto Interno Bruto) nacional. E mesmo assim, podendo ainda estar as 

estatísticas incompletas, em 2001 ocorreram 2.557 mortes por acidentes do 

trabalho, 11.746 casos de invalidez permanente, e 17.470 de doenças do trabalho 

(FUNDACENTRO, 2005). 
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De 1,9 milhões a 2,3 milhões morrem todos os anos em atividades 

relacionadas ao trabalho, sendo 1,6 milhões de vítimas de doenças devidas ao 

trabalho em si. Cerca de 120 milhões de acidentes ocupacionais e 200 mil fatais 

ocorrem anualmente em todo o mundo (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO, 2001). Para reduzir esses números, a Organização Mundial de Saúde 

instituiu o documento “Global Strategy on Occupational Health for All” (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 1994). 

Segundo a Organización  Internacional del Trabajo (2001), entre 80% e 90% 

dos cânceres humanos são determinados por fatores ambientais, segundo a 

Agência Internacional para a Investigação sobre o Câncer, que relaciona, num 

capítulo inteiro, os riscos profissionais, por profissão. Entre as causas das doenças 

do trabalho, as dermatoses ocupacionais são as mais citadas, sendo que entre os 

agentes patogênicos diretos, 80% são químicos e provocam manifestações bucais 

além das dermatológicas (ESTEVES, 1982); podendo ser agrupados de acordo com 

suas conseqüências (Quadro 2.1). As que podem ocorrer nos tecidos moles são 

provocadas por chumbo, mercúrio, vanádio; nos tecidos duros, por arsênico, radium, 

ácidos, cádmio; e tanto nos tecidos duros quanto nos tecidos moles, por cobre, ferro 

e níquel (ESTEVES, 1982; ROSSETTI, 2003; VIANA; SANTANA, 2001). 

 

1- Chumbo 

- Amplo uso nas indústrias: maleável, resistente, mau condutor 

de eletricidade. Com ele, em 5.000 aC, egípcios cunhavam moedas e 

fabricavam cosméticos. Em 600 aC, jardins suspensos da Babilônia 

tinham calhas de chumbo para manter umidade. Gregos e romanos o 

utilizaram. Idade média: vitrais das igrejas, calhas, encanamentos e 

tetos de catedrais, mosteiros e castelos tinham o produto. 

- Principal manifestação bucal: orla de Burton (pigmentação da 

mucosa variando do azul escuro ao acinzentado), mais freqüente nas  

                                                                                        continua    
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continuação  

 

regiões vestibulares anteriores da mandíbula e posteriores da maxila. 

Também provoca gengivites e estomatites. 

            - Usado na extração de minérios, fabrico de baterias e 

munições, indústria de impressão, fabrico de pérolas artificiais, vidro, 

cristal e esmaltes vitrificados, olarias, fabrico de fósforos, etc. 

2- Arsênico 

- Provoca intoxicação crônica, erosão dentária, ulceração bucal 

até com perdas dentárias, necrose até nos ossos maxilares. 

- Citado por Paulino (1980) como aditivo em brometos, 

inseticidas para alimentos e herbicidas; além de fabrico, preparo e 

emprego de tintas, lacas, raticidas, preparo e conservação de peles e 

plumas (empalhamento de animais), produção de vidro, 

semicondutores, etc. 

3- Ácidos ou 

líquidos com 

baixo pH 

- Provocam erosões dentárias. Aspecto clínico varia com a 

origem, a intensidade, a duração do ácido e a ação mecânica abrasiva 

superposta. Há relatos de alterações periodontais em trabalhadores 

expostos a ácidos. 

- H2SO4 – HCI, HF - HNO3 provocam hemorragias bucais, 

estomatites, descalcificação dentária. 

4- Mercúrio 

- Íon metálico é forma mais tóxica. Provoca alterações 

psicomotoras e visuais, gengivites, estomatites, salivação alterada. 

Usado no fabrico de espoletas, de tintas, de solda, fungicida no 

tratamento de sementes e brilhos vegetais e na proteção da madeira. 

5- Cádmio 

- Uso decrescente na indústria, substituído por outros produtos. 

Usado como anticorrosivo em aviões, automóveis, etc, em ligas fusíveis, 

baterias alcalinas cádmio/níquel e reatores atômicos. 

- Provoca amarelamento cervical dos dentes. 

6- Cobre, Ferro e 

Níquel 

 

- Provocam manchas verdes nos dentes, pigmentos na gengiva, 

gengivites e estomatites. 

7- Cromo 

- Usado em couro, pintura a pistola, polimento de móveis, 

soldagem de aço inoxidável, fabrico de cimento e trabalhos da 

construção civil. 

- Provoca amarelamento dos dentes, necroses do osso e 

ulceração nos tecidos orais. 

                                                                          continua 
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continuação  

8- Flúor e seus 

compostos 

- Provocam osteomielites, descalcificações e erosões dentárias. 

- Usado em extração e preparo de fósforo branco e de ácido 

fluorídrico, siderurgia, soldagem elétrica, galvanoplastia; fabrico de 

ladrilhos, telhas, cimento, vidro, esmalte, fibra de vidro, etc. 

9- Fósforo e 

seus compostos 

- Usados na extração e no preparo de fósforo branco e 

compostos, fabrico de fertilizantes, praguicidas e ligas de bronze. 

- Mais sujeitos à sua ação: borrifadores, trabalhadores agrícolas; 

armazenadores, transportadores e distribuidores de praguicidas 

organofosforados. 

10- Gases como 

NH3 e BrCl2 

 

- Provocam estomatites. 

11- Radium 
 

- Provoca gengivites e periodontites. 

12- Bismuto 
- Causa gengivites, estomatites, pigmentações azuis da gengiva 

e mucosa oral. 

13- Níquel 

- Primeiro caso relatado é de câncer nasal em 10 operários de 

indústria, em South Wales, 1932. Também ocorreram 52 casos de 

câncer nasal e 93 de câncer de pulmão na refinaria, classificados como 

doenças industriais em 1950, Em algumas refinarias de níquel, altos 

níveis de arsênico e outros agentes influem no risco de câncer. 

- Usado em utensílios de cozinha, baterias níquel/cádmio, jóias, 

cosméticos, óleos hidrogenados, trabalhos de cerâmica, permanentes 

de cabelo a frio, soldas. 

- Provoca gengivites, estomatites, dores articulares, erupções na 

pele, osteoporose e fadiga crônica. 

 

14- Poeiras 

- Provocam manchas, erosão, tártaro, gengivites, hemorragias. 

- Poeiras de madeira podem causar adenocarcinoma de 

cavidade nasal e sínus, principalmente etmóide, em trabalhadores na 

indústria de mobiliário de madeira. 

- Trabalhadores na indústria de calçados podem ser vítimas de 

adenocarcinomas escamosos de cavidade nasal e sínus. 

 

 
                                                                         continua 
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conclusão  

15- PVC 

- Há registro de carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço 

nos EUA, representando 5% de todos os cânceres. Mas de 478 casos 

de câncer da cavidade oral, 4% foram associados à dentição defeituosa 

e à irritação. Somente um caso estava associado ao PVC, em que o 

paciente trabalhava com equipamentos eletrônicos havia mais de 15 

anos e tinha o hábito de mascar o revestimento plástico (PVC) dos fios 

elétricos, sendo esse fato o causador do carcinoma. 

- PVC e cloreto de vinil (VC) surgiram como cancerígenos 

ocupacionais em Jan. de 1974. Há relato de grande quantidade de 

câncer da cavidade oral e faringe em trabalhadores que os usavam, 

devido à sua natureza gasosa. 

 
Quadro 2.1 - Agentes químicos causadores de dermatoses ocupacionais que                                
                     causam manifestações bucais (COSTA, 2005) 
 

Para enfatizar estas manifestações bucais, Vianna e Santana (2001), 

encontraram correlação positiva entre exposição de trabalhadores a névoas ácidas e 

perda mineral da estrutura dental, considerando a localização das lesões, 

observaram uma predominância de acometimentos dos dentes anteriores, embora 

também seja observada em dentes posteriores. As autoras destacam a necessidade 

da incorporação dos profissionais de odontologia nas equipes de saúde e segurança 

do trabalhador e higiene industrial. 

Outra pesquisa realizada, cujo objetivo consistia em investigar a prevalência e 

natureza de problemas de saúde bucal em trabalhadores expostos a ambientes 

contendo gases ácidos em duas indústrias da Jordânia. Os trabalhadores foram 

divididos em dois grupos, sendo o primeiro composto por trabalhadores que estavam 

expostos a gases ácidos em seus ambientes de trabalho, e outro composto por 

trabalhadores não expostos (grupo controle). Os autores concluíram que a erosão 

dental e piores condições de saúde bucal estão associadas à exposição a gases 

ácidos no ambiente de trabalho. Tais resultados apontam para a necessidade de 
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estabelecimento de medidas educativas e preventivas junto com um eficiente 

programa de inspeção e monitoramento do ambiente de trabalho, além da instalação 

de serviços de atenção médica e odontológica voltados para o enfoque ocupacional 

(AMIN; AL-OMOUSH; HATTAB, 2001). 

Em 17/09/90, foi publicada a Portaria nº. 11, que versa sobre a composição 

do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 

(SESMT), que tem a finalidade de promover a Saúde do Trabalhador e proteger a 

sua integridade no local de trabalho. Este é composto por uma equipe 

multidisciplinar com dimensionamento proporcional a natureza do risco e ao número 

de funcionários de uma empresa, devendo ainda ser registrada na Delegacia 

Regional do Trabalho a sua formação, que se dá pelos seguintes especialistas: 

 

• Engenheiro de Segurança do Trabalho 

• Técnico de Segurança do Trabalho 

• Médico do Trabalho 

• Enfermeiro do Trabalho 

• Auxiliar de Enfermagem do Trabalho 

 

Algumas empresas já contam com Psicólogos do Trabalho e Assistentes 

Sociais, mas poucas têm Cirurgiões Dentistas do Trabalho ainda em seu quadro de 

funcionários (MAZZILLI, 2003). 

A equipe acima composta deve atuar aplicando técnicas e métodos próprios 

de cada profissão objetivando: 

-     conhecer o potencial de agressividade das condições ambientais; 
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- o conhecimento das características das substâncias utilizadas no processo 

produtivo da empresa e seus possíveis efeitos prejudiciais à saúde; 

- a determinação dos locais e pontos de exposição nas operações da 

empresa e estabelecer gradações dos efeitos dessa exposição; 

- o estabelecimento das necessidades fisiológicas do trabalho quanto à 

aptidão de cada um na execução das tarefas; 

- possibilitar a análise dos dados anotados, à luz do conhecimento de cada 

um na sua especialidade, integrando, com o objetivo de dar proteção à saúde do 

trabalhador. 

 

 

2.3    A Saúde Bucal do Trabalhador  

 

 

No Brasil, a Lei nº. 8080 de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), 

diz em suas disposições gerais que a saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício, assegurando acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a 

sua promoção, proteção e recuperação. A saúde tem como fatores determinantes a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, 

a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais, 

garantindo às pessoas e à coletividade condições de bem estar físico, mental e 

social. Esta Lei dá as diretrizes das ações e serviços de saúde no território nacional, 

inclusive com relação à saúde do trabalhador (BASTOS et al., 2001).  
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A saúde do trabalhador é uma área ainda em processo de construção, tanto 

por profissionais da saúde de várias formações, como por trabalhadores que 

buscam viver com mais saúde (MENDES; DIAS, 1991). 

Segurança e higiene do trabalho são fundamentais na prevenção de 

acidentes e na saúde do trabalhador. Evitam sofrimento humano e prejuízo 

econômico das empresas e do país (COSTA, 2005). 

Os estudos de saúde bucal são realizados frequentemente com crianças em 

idade escolar. Outros grupos demográficos, como por exemplo, os trabalhadores 

urbanos, não têm sido objeto de muitos estudos. Vários trabalhadores, na prática, 

não têm condições de acesso às unidades de saúde tradicionais e, se não forem 

atendidos no seu ambiente laboral, o mais provável é que os problemas de saúde 

bucal existentes venham a se agravar até se transformarem em casos de urgência e 

em motivos de falta. Contudo, o modelo de atenção curativo, vigente na grande 

maioria dos casos, funciona como um mero paliativo e mantém inalterado o quadro 

epidemiológico geral. Um programa de atenção a trabalhadores urbanos que tenha 

como fundamento a promoção da saúde bucal é a solução mais apropriada. Este 

programa deve priorizar os grupos sob maior risco e ser direcionado para o combate 

aos danos de maior prevalência ou gravidade (PINTO, 2000). 

A Saúde Bucal do Trabalhador parte da atenção à saúde do trabalhador, que 

trata de promover, preservar e recuperar a saúde bucal do trabalhador, conseqüente 

dos agravos, afecções ou doenças advindas 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 das doenças decorrentes da atuação 

profissional e dos acidentes de trabalho. 
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Araújo e Marcucci (2000) observaram que as condições de trabalho 

interferem na qualidade de saúde bucal dos trabalhadores. Sugerem que a atuação 

da odontologia no campo da saúde do trabalhador deve ter como objetivos: prevenir 

os efeitos nocivos das condições de trabalho e suas influências sobre a saúde; 

conscientizar o trabalhador da importância de preservar a saúde bucal como fator 

significante da saúde geral; diagnosticar precocemente enfermidades específicas ou 

sistêmicas com manifestações bucais correlacionadas com o ambiente de trabalho; 

contribuir com as demais áreas profissionais da saúde e segurança do trabalho em 

todas as ações que visem preservar a integridade do trabalhador.  

Ainda de acordo com Vanrell (2002), a estomatologia do trabalho estuda as 

manifestações, alterações e estigmas que ocorrem na boca, em geral, como 

resultado do exercício de determinadas profissões ou atividades laborais. Certas 

profissões podem produzir marcas permanentes nos dentes por razões meramente 

mecânicas, que introduzem desgastes sucessivos e perdas mínimas de esmalte, em 

face dos traumatismos reiterados. Outras atividades laborais, que expõem o 

trabalhador a substâncias químicas, quer na forma de produtos, quer na forma de 

íons, provocam alterações progressivas, ora pelo depósito de íons, ora pela ação 

destrutiva, direta ou facilitadora, de substâncias químicas. 

 É importante não só levantar os problemas bucais que podem afetar 

diretamente os trabalhadores, se analisar concretamente a epidemiologia e patologia 

desses problemas, como também estudar o impacto que possam ocasionar em sua 

qualidade de vida, trazendo à tona novos elementos na análise da causalidade das 

doenças e dos porquês da sua maior ocorrência e manutenção em determinados 

segmentos da sociedade. Há que se considerar ainda o desconhecimento da 

problemática de saúde bucal por parte dos trabalhadores, falta de interesse e 
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conhecimento do profissional da saúde no que se refere ao estudo e interpretação 

correta dos problemas de saúde bucal que afetam aos trabalhadores e a 

necessidade de uma política de saúde do trabalhador firme e eficaz. A prática hoje, 

em relação à saúde bucal do trabalhador, se refere a exames admissionais, 

processados por odontologia de grupo ou empresarial, que vendem certo trabalho 

por preço anteriormente estipulado e de acordo com determinados padrões 

encomendados pelos empregadores. Desta forma, o Cirurgião Dentista estará 

selecionando o operário conforme as normas estabelecidas pelo contratante.  

Dentro do aspecto conceitual da saúde, tendo em vista mais especificamente 

a saúde bucal do trabalhador, diríamos que: 

 É a parte da atenção à saúde do trabalhador, que trata de promover, 
preservar e recuperar a saúde bucal do trabalhador, conseqüente 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). 

 
 

2.4    Conceito de Odontologia Ocupacional 

 

 

De acordo com Guimarães (1978), “é a parte da Odontologia que trata de 

promover, preservar e reparar a saúde do trabalhador”. 

A conceituação de Odontologia Ocupacional no entendimento de Souto e 

Silva (1983): 

 
Como não poderia deixar de ser, está implícita no conceito de saúde. O 
autor a entende como sendo a aplicação de todos os recursos técnico-
científicos possíveis da Odontologia na promoção e preservação do bem 
estar físico, psíquico e social do homem no seu trabalho, reconduzindo-o a 
este estado, quando necessário. 

 

Para Garrafa (1986): 
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Entende a Odontologia do Trabalho como a própria Medicina do Trabalho, 
aplicada à área estomatológica, cujos objetivos são: o estudo, interpretação 
e solução dos problemas bucais inerentes a todos os trabalhadores, 
enquanto participantes do processo de produção e consumo de bens, 
incluindo-se os próprios trabalhadores do setor de saúde. 

 

Para o mesmo autor ainda, 

 

Odontologia do Trabalho não deve ser considerada uma unidade isolada 
dentro do conteúdo da Medicina do Trabalho e muito menos como algo à 
parte deste setor. O enfoque correto consiste na visão das duas coisas, 
como corpo teórico e prático da mesma totalidade concreta. A totalidade 
aqui referida não significa a zona de partes, mas o conjunto dinâmico e 
integrado dos aspectos que conformam uma determinada realidade em um 
dado momento. 
 

 

 

2.4.1    Objetivos da odontologia ocupacional 

 

 

I - Prevenir os efeitos nocivos das condições de trabalho e suas influências 

sobre a saúde; 

II – Conscientizar o trabalhador da importância de preservar a saúde bucal 

como fator inclusive de saúde geral; 

III – Diagnosticar precocemente enfermidades específicas e também as 

sistêmicas com repercussões bucais, como forma de prevenção aos agravos, 

permitindo prognóstico favorável; reparar, minimizar e reabilitar quando os danos à 

saúde já estiverem instalados; 

IV – Contribuir com os demais profissionais da área de saúde e segurança do 

trabalho (SESMT e CIPA) em todas as ações que visem preservar a integridade do 

trabalhador; 
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V – Cumprir dupla função social: auxiliando o empregador a aumentar sua 

produtividade resultante da melhoria na qualidade de vida do trabalhador; 

VI – Desenvolver um conjunto de procedimentos coletivos no espaço social 

das Empresas, visando o controle epidemiológico da saúde bucal dos trabalhadores, 

através da remoção, redução ou controle dos fatores determinantes do 

aparecimento da cárie e doença periodontal (MIDORIKAWA, 2000). 

 

 

2.5    O Cirurgião Dentista do Trabalho 

 

 

2.5.1    Reconhecimento e atribuições 

 

 

O Cirurgião Dentista do Trabalho é um especialista devidamente reconhecido 

e regulamentado pelo CFO através das portarias: Resolução CFO nº. 22, de 27/12/ 

2001 (CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 2001) e Resolução CFO nº. 25, 

de 28/05/2002, e tem como objetivo a busca permanente da compatibilidade entre a 

atividade laboral e a preservação da saúde do trabalhador (CONSELHO FEDERAL 

DE ODONTOLOGIA, 2002). 

O Reconhecimento da Especialidade foi recomendado pela II ANEO 

(Assembléia Nacional de Especialidades Odontológicas), ocorrida em Manaus em 

2001; atendendo em pelo menos dois aspectos de suma importância: relevância 

social e relevância profissional. O primeiro diz respeito à proteção da saúde 

ocupacional odontológica do trabalhador, à segurança, à higiene e a biossegurança 
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do Trabalhador, já o segundo visando aprimorar a formação profissional bem como a 

formação especializada e a integração do profissional da odontologia nas equipes de 

saúde ocupacional. 

Vinte anos antes, já se defendia a necessidade da especialidade. Também já 

se diagnosticavam o desconhecimento das classes trabalhadoras sobre os 

problemas bucais, a falta de conhecimento e de interesse dos profissionais pelo 

estudo da estomatologia em trabalhadores e a necessidade de ação política eficaz. 

A regulamentação da Odontologia do Trabalho direciona a profissão para a 

área de saúde ocupacional, reparando a distorção secular do papel dos Cirurgiões 

Dentistas como responsáveis pelas políticas de prevenção e controle de agentes 

nocivos à saúde dos trabalhadores. Por não apresentar propriedades quantitativas e 

fáceis de detectar numa empresa, como ocorre nas áreas de produção, 

contabilidade e finanças, talvez por isso a especialidade não tenha sido reconhecida 

anteriormente (COSTA, 2005). 

Grec (2002) já afirmava que a atuação do Cirurgião Dentista do Trabalho é 

extremamente ampla, extrapolando a prática odontológica tradicional, para tanto 

este deve “ser um profissional bem formado, com boa experiência clínica, visão 

multidisciplinar, conhecimentos sociais e embasamento jurídico, preparado para uma 

boa comunicação com os trabalhadores e com os demais profissionais de saúde 

envolvidos no sistema”. 

A Resolução CFO nº. 22/2001, no artigo 3º da seção X, do Título I assim 

define a especialidade: 

 

Art. 30 – Odontologia do Trabalho é a especialidade que tem como objetivo a busca            

permanente da compatibilidade entre atividade laboral e a preservação 
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                 da saúde bucal do trabalhador. 

  

A portaria nº. 3214 de 1978 do Ministério do Trabalho e subseqüentemente as 

normas editadas pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, impõem 

uma obrigatoriedade aos empregadores em regime de CLT na composição de seu 

quadro de funcionários, profissionais especializados na área ocupacional, porém, a 

Odontologia do Trabalho não está formalmente incluída nesta obrigatoriedade ainda, 

constituindo até o momento como atividade facultativa; no entanto, diversas 

empresas de médio e grande porte já procederam à inclusão dos profissionais da 

Odontologia em seus programas de saúde ocupacional, ampliando diferencial de 

mercado. 

Atualmente são cerca de 150 especialistas registrados no Brasil. A grande 

maioria intitulada pelo CFO em 2003, com base na alínea “b” da resolução CFO 

25/2002, com comprovada experiência e atuação de pelo menos 10 anos no 

segmento da saúde ocupacional. Ainda em segundo lugar, e nos termos das alíneas 

“a” e “c” da mesma resolução (CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 2002)  

obtiveram a titulação, docentes e Cirurgiões Dentistas que se submeteram à prova 

de títulos e ao concurso previsto na respectiva resolução. Os demais especialistas 

obtiveram o título através de cursos de especialização, com demanda crescente 

desde 2002. 

É importante salientar que esta especialidade não trata da saúde ocupacional 

do profissional Cirurgião Dentista, e sim das relações entre a saúde bucal e o 

trabalho ou ocupação destas pessoas. Existindo, portanto uma diferenciação entre 

Odontologia Ocupacional e os problemas ocupacionais dos profissionais da 

Odontologia. Tendo por objeto de estudo a profilaxia dos riscos à saúde do 
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complexo bucomaxilofacial decorrentes da prática do trabalho, bem como as 

implicações das doenças e condições odontológicas nas questões laborais. 

 Foco preventivo: promoção de saúde, proteção específica, diagnóstico 

precoce e tratamento imediato, limitação da incapacidade, reabilitação; 

 Educação em Saúde: riscos ocupacionais, possíveis danos e formas de 

prevenção; 

 Foco Odontológico: avaliação da capacidade laborativa, avaliação das 

possíveis repercussões do trabalho na saúde e assessoria à Empresa na 

área da saúde ocupacional, ambiental, organizacional e Legal (Perícia 

Odontológica para reparação de danos ou perícias trabalhistas). 

 

Perícia Odontológica: de acordo com a Lei 5.081 de 24/08/66, no art.6º - 

compete ao Cirurgião Dentista: 

IV – proceder a perícia odonto-legal em foro cível, criminal e 

trabalhista e em sede administrativa. 

 

 

 Conhecimentos Específicos: valores humanistas, patologia ocupacional, 

ergonomia aplicada ao trabalho, legislação de segurança e saúde do 

trabalhador (previdenciária, CAT), clínica odontológica, toxicologia, 

epidemiologia, bioestatística e higiene do trabalho. 
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Higiene do Trabalho:   é  a ciência  que  estuda  a  forma  de controlar   ou   

eliminar   do   ambiente   de   trabalho   todos os  fatores  desfavoráveis   

capazes   de   causar   danos  à  saúde   daqueles    que   aí   trabalham. 

 

 

As atribuições do Cirurgião Dentista do Trabalho, com as devidas adaptações, 

foram inicialmente baseadas na portaria nº. 3214, de 08/06/78, que fixa as 

atribuições da Medicina do Trabalho: 

 

I – Programar e executar planos de proteção à saúde do trabalhador; 

II – Realizar vigilância sanitária e ambiental nos locais de trabalho e auxiliar 

na fiscalização das condições de trabalho; 

III – Programar e executar programas especiais de proteção à saúde dos 

trabalhadores, dirigidos especificadamente aos menores, aos deficientes e às 

mulheres; 

IV – Planejar e participar de programas de educação em saúde e orientação 

nutricional para os trabalhadores; 

V – Estimular a adoção de medidas profiláticas e preventivas na área da 

Odontologia; 

VI – Estabelecer medidas de atendimento de urgência e emergência aos 

acidentados do trabalho com comprometimento bucomaxilofacial e treinar os 

trabalhadores para atendimento de primeiros socorros; 

VII – Participar e orientar o SESMT e a CIPA, quanto à proteção e prevenção 

da saúde bucal; 
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VIII – Manter contato freqüente com o serviço odontológico assistencial, 

treiná-lo nas investigações das afecções bucais cujo nexo causal possa estar 

relacionado com as atividades laborais; 

IX – Propor normas regulamentadoras sobre Odontologia Ocupacional, a 

serem seguidas dentro da Empresa; 

X – Integrar-se com todos os setores da empresa para conhecer, detectar e 

controlar riscos de acidentes e doenças profissionais; 

XI – Manter um prontuário odontológico para cada funcionário e conservá-lo 

em arquivo próprio por um período mínimo de 10 anos, a contar da data de seu 

afastamento da empresa; 

XII – Realizar exames odontológicos admissionais e periódicos, neles 

incluindo todas as provas biológicas, exames complementares e todos os outros 

necessários aos fins previstos; 

XIII – Manter todos os dados obtidos nos levantamentos epidemiológicos de 

acidentes e doenças profissionais para estudos, análise e organização estatística de 

morbidade e mortalidade por causas bucais e relação de nexo causal com o 

trabalho, visando instituir medidas preventivas mais eficazes; 

XIV – Treinar, capacitar e formar profissionais para lidar com Odontologia 

Ocupacional, seja no nível de serviços ou do sistema formal de ensino e pesquisa; 

XV – Produzir e divulgar conhecimentos sobre Odontologia Ocupacional, de 

modo a contribuir para a construção desta área de conhecimento, propiciar aos 

trabalhadores melhores condições de vida e trabalho. 
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E de acordo ainda com o art. 3º da Resolução nº. 25 de 28/05/02 do CFO, 

estabelece mais recentemente, uma complementação das áreas de competência do 

especialista em Odontologia do Trabalho: 

 

a) Identificação, avaliação e vigilância dos fatores que possam constituir risco 

à saúde bucal no local de trabalho, em qualquer das fases do processo de produção; 

b) Assessoramento técnico e atenção em matéria de saúde, de segurança, de 

ergonomia e de higiene no trabalho, assim como em matéria de equipamentos de 

proteção individual (EPI), entendendo-se inserido na equipe interdisciplinar se saúde 

do trabalho operante; 

c) Planejamento e implantação de campanhas e programas de duração 

permanente para educação dos trabalhadores quanto a acidentes de trabalho, 

doenças ocupacionais e educação em saúde; 

d) Organizar estatísticas de morbidade e mortalidade com causa bucal e 

investigar suas possíveis relações com atividades laborais; 

e) Realização de exames odontológicos para fins trabalhistas. 

 

 

2.6    A Implantação de Exames Odontológicos no Programa de Saúde 

Ocupacional das Empresas 

 

 

2.6.1    Justificativa 
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No entendimento de Pinto (2000), a implantação de serviços de atenção 

odontológica em Empresas, quando promovida por Empregadores, tem como 

justificativa não só a melhoria das condições de saúde, como também a 

possibilidade de exercer maior controle sobre as condições de trabalho, evitando o 

absenteísmo. 

Na verdade, as ausências do trabalho por causa odontológica parecem ter 

reduzido peso sobre o total de falta em função de dois aspectos: 

 O exame de saúde prévio ao ingresso na empresa constitui um importante 

filtro seletor, e algumas só aceitam candidatos que não tenham problemas 

dentários; 

 As extrações dentárias – o único motivo normalmente aceito como justificativa 

– dificilmente provocam mais que um dia de afastamento do serviço. Além 

disso, o autor referido acredita que a medição do impacto do absenteísmo 

sobre os custos totais de produção apresenta alguns problemas 

metodológicos, que dificultam uma obtenção e a comparação entre estudos 

distintos. Este impacto à primeira vista estaria representado simplesmente 

pelos bens e serviços que deixariam de ser efetivados devido à ausência do 

empregado. 

 

Provavelmente devido a essa dificuldade é que estudos disponíveis na área 

odontológica e no campo da saúde em geral, contentam-se em indicar o número de 

dias ou horas de trabalho perdidas por sua causa. 

Puricelli (1975), analisando uma amostra de comerciários de Florianópolis-

SC, constatou que 14,3% ausentaram-se de suas atividades normais por problemas 

odontológicos e 32,28% sofrem de dor de dentes. 
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Já em outro estudo, trabalhando respectivamente com operários de uma 

metalúrgica de Canoas-RS, e uma população de empregados da indústria de 

Campina Grande-PB, chegaram a conclusões semelhantes: 

 

 

A falta por motivos odontológicos situa-se como contribuição menos 
relevante para o absenteísmo, sendo superior em termos de duração media 
e total dos afastamentos tanto pelos acidentes de trabalho quanto pelas 
causas médicas, essa a mais comum (CARTAXO, 1982). 

 

 

O Serviço Social da Indústria – SESI/DF em 1996, usando como universo de 

estudo, operários da construção civil de nove Regiões Metropolitanas do país e do 

Distrito Federal, constatou que cerca de 20% dos operários faltaram pelo menos 

uma vez no mês anterior à coleta dos dados. Analisando os motivos manifestos do 

absenteísmo, o estudo concluiu que 50% das faltas ocorreram por motivos de 

saúde. De maneira discriminada, 8,58% das faltas tem como causa doença 

profissional; 6,25%, acidente de trabalho; 4,75% por falta de dinheiro/condução; 

6,75% por fraqueza/cansaço; 1,58% por embriaguez; 36,25% por problemas 

familiares e 31,75% por outras doenças.  

No que se refere à contribuição das causas odontológicas, para as faltas 

ocorridas, ela foi da ordem de 3,75%. 

A ocorrência de absenteísmo não mostrou correlação com a idade dos 

trabalhadores, mantendo equivalência entre diferentes faixas etárias da população. 

No estudo referido anteriormente, as causas determinantes do elevado índice 

de morbidade pode ser buscada num conjunto de fatores, entre eles: 
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 O quadro carencial agudo apresentado pela mão de obra, cuja 

condição de vida (moradia, transporte e alimentação) predispõe a 

diversas doenças; 

 Precárias condições de trabalho existentes na maioria dos canteiros                  

                 de obras; 

 

 O   baixo   nível   tecnológico,  que  leva  à  adoção  de  técnicas    de 

 produção  rudimentares,  aumentando  os  riscos  de  acidentes  e   a                  

 fadiga  decorrente  de  esforço   físico  necessário   à   execução  das 

 tarefas. 

 

Estas conclusões evidenciam que o conceito de saúde do trabalhador não 

pode ser limitado apenas ao âmbito da empresa, nem tão pouco à sua formulação 

estritamente biológica. 

É necessário que se entenda a saúde como determinada pelos processos 

sociais mais abrangentes, como expressão da qualidade de vida das pessoas. 

Assim, é cada vez mais difícil falar de um mundo do trabalho que pertence 

estritamente à esfera da empresa e um outro mundo fora do trabalho. O mundo é 

um só e os trabalhadores existem neste mundo, transformando e sendo 

transformados por ele, com um modo de viver determinado historicamente, definido 

socialmente e diferenciado em classes sociais (MENDES, 1995). 

Duffy (1996) estudou a incidência de problemas dentais e das faltas ao 

trabalho ocasionado pelos mesmos, durante um período de sete anos em uma 

grande indústria de petróleo. Verificou que o absenteísmo por motivos odontológicos 

se constituía um grave problema para a empresa, e que tal situação poderia ser 
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alterada com a implantação de programas de promoção de saúde bucal e educação 

em saúde bucal, bem como tratamento das afecções já existentes. 

Já posteriormente em 1996, o Serviço Social da Indústria (SESI, 1996) 

realizou um novo estudo que tinha por objetivo traçar o perfil epidemiológico em 

saúde bucal dos trabalhadores da construção civil em Brasília-DF. Os resultados 

revelaram que estes trabalhadores apresentaram altos índices de ataque de cárie 

dental, os quais são crescentes com a idade; além de elevada necessidade de 

tratamento de doenças periodontais e de uso de prótese. Finalizando o estudo os 

autores apresentam propostas de atuação odontológica para este segmento 

específico de trabalhadores, os quais segundo os autores “situam-se entre os de 

maior carência de toda a Indústria” (PIZZATTO, 2002). 

 

Os programas de saúde ocupacional na área odontológica dentro das 

empresas visam melhorar o estado de saúde bucal dos trabalhadores e contribuem 

para ampliar a capacidade produtiva dos mesmos. Deve-se, portanto, abranger em 

tais programas: 

-  estabelecer normas e dispositivos para o controle e prevenção das   

doenças   profissionais e dos fatores capazes de provocá-las; 

-   divulgar regras de higiene bucal, diminuindo o índice de processos 

patológicos a ela relacionados; 

-   promover a diminuição das mutilações por extrações, através de 

encaminhamento para assistência curativa, com minimização de processos de 

cárie; 
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-   eliminar o problema dor e seus reflexos na gênese dos acidentes de 

trabalho e suas conseqüências sociais e econômicas para o empregado, para a 

empresa e para o País; 

-   obter melhores condições de trabalho, através da melhoria das 

condições de saúde dos trabalhadores, aumentando a produtividade; 

-   diminuir e controlar o absenteísmo; 

-   permitir o planejamento do atendimento conforme a conveniência 

operacional; 

-   possibilitar a disponibilidade dos serviços assistenciais 

governamentais para o atendimento de indivíduos mais carentes. 

 

Nas empresas os serviços de saúde são realizados pelos chamados SESMTs 

(Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho), 

através da elaboração e implementação do PCMSO (Programa de Controle Médico 

em Saúde Ocupacional). Como medidas preventivas de medicina do trabalho, estão 

as consultas, orientação e palestras no interior da estrutura da empresa e os 

exames médicos obrigatórios, que devem ser sempre por conta do empregador 

(MARTINS, 2002). 

As Normas Regulamentadoras - NRs, relativas à segurança e medicina do 

trabalho, são de observância obrigatória pelas empresas privadas e órgãos públicos 

da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo e 

judiciário, que possuam empregados regidos pela CLT (IOB, 1993). 

 Pela NR-7, o Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional 

(PCMSO), tem como objetivo a “prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos 

agravos à saúde relacionada ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da 
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constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis 

à saúde dos trabalhadores”. Ao lado dos exames médicos podemos incluir os 

exames odontológicos, que são complementares aos exames médicos e estão 

incluídos no objetivo do PCMSO. 

O PCMSO deve estar articulado com o disposto nas demais Normas 

Regulamentadoras, especialmente com o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais) (IOB, 1993). 

 

 

2.6.2   Exames odontológicos que devem ser desenvolvidos: 

 

 

 Exames Pré-admissionais; 

 Exames Periódicos; 

 Exames Demissionais; 

 Exames para Mudança de Função; 

 Exames de Retorno ao Trabalho; 

 Exame para Atestado de Saúde Odontológica. 

 

 

a) Exames odontológicos pré-admissionais 

 

 

São aqueles exames realizados antes que o trabalhador assuma 

propriamente dito as suas atividades laborativas. Este tem duplo sentido: conhecer o 
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estado de saúde do indivíduo e ainda observar a compatibilidade do candidato ao 

emprego e as tarefas a serem exercidas. Visa diagnosticar as enfermidades bucais e 

as sistêmicas manifestadas na cavidade oral antes do candidato integrar-se à 

empresa. Esta medida permite detectar estados mórbidos que contra indiquem 

temporária ou permanentemente o candidato à função pretendida. 

Quando a contra-indicação for de caráter temporário a empresa contratante 

deverá dispor de recursos odontológicos assistenciais ou pelo menos encaminhá-lo 

para atendimento específico necessário que supra as necessidades propostas neste 

exame, de forma a torná-lo apto para assumir a função no período determinado. 

O empregador pode requerer que os problemas odontológicos mais graves 

sejam tratados antes da admissão do empregado ou, caso o empregado não tenha 

recursos, pode ser estabelecido um prazo limite para a realização do tratamento 

após a sua admissão (WALLS; BETHLEHEM, 1942). 

O exame odontológico pré-admissional realizado pela empresa traria como 

vantagens à eliminação dos fatores causais de emergência, contribuindo para o 

aumento da produtividade, para a segurança do trabalho e diminuição do 

absenteísmo (MEDEIROS, 1965). 

Medeiros (1965) diz ainda, que este exame deveria ter como critério mínimo a 

exigência de eliminar os dentes com extração indicada e profilaxia simples de 

indultos e cálculos, sendo óbvio enumerar os benefícios advindos desta medida. 

Guimarães e Rocha (1979), citam um elenco de exigências odontológicas 

escalonado de 1 a 4, da menor para a maior necessidade de saúde bucal que a 

função requer. No patamar de exigência 4 as boas condições bucais são muito 

significativas – destina-se aos empregados do primeiro escalão (diretor, gerente, etc) 

e de nível superior; na exigência 3 a saúde bucal é muito significativa, com exigência 
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3 para chefias – destina-se às chefias e/ou profissionais que lidem diretamente com 

o público; no grau de exigência 2 a saúde bucal significativa – destina-se aos demais 

cargos, que não tem contato com o público; na exigência 1, as boas condições 

bucais são levemente significativas – destina-se aos trabalhadores braçais 

contratado para tarefas específicas e por tempo limitado. 

Cada empresa pode fazer uma escala de exigências, e dar um prazo ao 

candidato para sanar os problemas odontológicos antes da admissão, ou exigir que 

ele se comprometa a fazê-lo após a admissão. 

A contra-indicação só deve ser considerada permanente (inaptidão), quando o 

cargo oferecido pela empresa apresentar caracteres que representam fatores de 

risco para aquela anormalidade diagnosticada pelo exame do candidato, ainda que 

sob controle. 

Nesta etapa, o candidato também pode ser considerado inapto quando não 

aceitar as condições de tratamento, como por exemplo, extração de dentes 

irrecuperáveis, não colaborar com adoção de medidas higiênicas para a 

recuperação da saúde bucal. 

Ao contrário do que muitos trabalhadores e empresários pensam, o exame 

pré-admissional não deve ser utilizado como pré-seleção para controle de 

absenteísmo, mas como uma medida preventiva de acidentes de trabalho e doenças 

ocupacionais. 

 

 

b) Exames odontológicos periódicos 
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São exames de controle que avaliam, promovem e preservam a saúde do 

trabalhador e devem ser realizados anualmente, quando estes trabalhadores forem 

menores de 18 anos ou maiores de 45 anos e a cada dois anos, na faixa etária 

entre18 a 45 anos de idade; serão sempre realizados de acordo com a legislação 

vigente, com base nos riscos e no número de empregados da empresa. 

 No caso de trabalhadores expostos a riscos ou situações de trabalho que 

impliquem no desencadeamento de doença ocupacional, ou trabalhadores 

portadores de doenças crônicas, deverá ser realizado a cada ano ou a intervalos 

menores, a critério do médico encarregado, ou ainda como resultado de negociação 

coletiva de trabalho. Para trabalhadores expostos a condições hiperbáricas, o exame 

terá periodicidade especificada no Anexo nº6 da Norma Regulamentadora 15 do 

Ministério do Trabalho (ATLAS, 2005). 

 

- Os exames periódicos permitem: 

 

1. Diagnóstico precoce de alterações da saúde bucal e/ou sistêmica cuja causa 

pode ser determinada ou agravada pelo trabalho; 

2. Investigar e adotar medidas de controle e/ou eliminação de riscos para a 

saúde; 

3. Rever, avaliar e modificar os programas de saúde e o sistema assistencial; 

4. Subsidiar o planejamento do atendimento das necessidades acumuladas no 

período; 

5. Corrigir defeitos pequenos e detectar doenças em seu estágio incipiente; 

6. Encorajar o tratamento, quando da suspeita de problemas sérios, e 

recomendar o tratamento, quando negligenciado pelo trabalhador. 
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Deve ser realizado um exame acurado, com radiografias periapicais e 

procedimentos de profilaxia, aplicação de flúor, higiene bucal e encaminhamento 

para tratamento, se necessário. 

 

 

c)         Exame odontológico de retorno ao trabalho 

 

 

Este é realizado, como manda a legislação, obrigatoriamente no primeiro dia 

em que o trabalhador ausente por 30 ou mais dias por motivo de doença ou acidente 

– de natureza ocupacional ou não, ou em decorrência de parto – retorna ao trabalho 

(MIDORIKAWA, 2000). 

 

 

d)         Exame odontológico de mudança de função 

 

 

Este exame é obrigatório antes da mudança de função do trabalhador, se 

essa alteração de atividade, posto de trabalho ou de setor implicar a exposição do 

trabalhador a riscos diferentes daqueles a que estava exposto anteriormente. 

  

 

e)         Exame odontológico demissional 
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Este exame deve ser realizado obrigatoriamente até a data da homologação, 

ou seja, até a data da rescisão ou desligamento da empresa. 

 

 

f)          Exame para atestado de saúde odontológica 

 

 

Este exame é realizado especificamente para finalidades ocupacionais. Para 

entrar nas Forças Armadas, se faz exame dentário, que é seletivo; a aeronáutica 

brasileira exige no mínimo quatro molares naturais, um em cada meio arco 

(FERREIRA, 1997). 

 

 

2.6.3    Forças armadas -  “quando a cárie reprova” 

 

 

As Forças Armadas são uma das poucas instituições que exigem saúde bucal 

para quem quer ingressar em seus quadros. Desde 1941, quando surgiu a primeira 

portaria determinando que o exame bucal fosse também classificatório, uma cárie 

dentária passou a ter a capacidade de eliminar candidatos a determinadas vagas. 

Na Aeronáutica, os candidatos, por exemplo, não podem ter cáries, moléstias 

periodontais ou periapicais evidenciadas ao exame visual ou radiográfico. É exigido 

que eles tenham no mínimo quatro molares naturais, um em cada meio arco, e na 

ausência dos dentes naturais, será permitido o uso de próteses para garantir tanto a 
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estética como a mastigação. Para os candidatos a aviadores que tenham ausência 

de dentes naturais, as próteses só serão aceitas se estiverem estética e 

funcionalmente satisfatórias (FERREIRA, 1997). 

Até mesmo o futuro recruta que vai prestar serviço militar, poderá ser 

recusado caso faltem os dentes naturais incisivos ou caninos ou as próteses que 

possam garantir a estética e a mastigação. Se o candidato à recruta tiver dentes 

cariados, com possibilidade de recuperação, ele será aceito desde que se disponha 

a fazer a restauração dentária dentro da própria Aeronáutica. Nestes casos, o custo 

é zero. 

Segundo o Coronel Alex da Silva Durão, primeiro Cirurgião Dentista, em 

exercício, a ocupar lugar na Aeronáutica, esses tipos de exigência não são nem um 

pouco exagerados. “Se as instituições públicas e privadas adotassem esse modelo e 

dessem adequadas condições de tratamento, a saúde bucal do brasileiro seria 

melhor”, afirma Ferreira (1997), em entrevista a revista da APCD (Associação 

Paulista de Cirurgiões Dentistas). 

 

 

2.7    Levantamentos Epidemiológicos que interferem na Saúde Bucal 

 

 

A cárie dentária tem sido um problema de saúde pública no último século, 

relata Crosato (2003). Em 1980, os índices CPO-D (Índice de dentes cariados, 

perdidos e obturados) no Brasil para as idades de 12 e 6 anos eram, 

respectivamente, de 7,25 e de 1,64 (PINTO, 1983). 
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Através do Levantamento Nacional de Saúde Bucal de 1986 (BRASIL, 1988), 

as crianças com 12 anos, principal faixa etária para comparação de resultados 

segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), apresentavam um CPO-D de 6,7, 

maior que o dobro do objetivo da OMS nesta faixa etária para 2000, que preconizava 

índice CPO-D de 3,0. Em 1993, um estudo do Sesi revelou que o índice caiu para 

4,8 (SESI,1996); uma redução de 27%. Em 1996, o Segundo Levantamento 

Epidemiológico Nacional em Saúde Bucal (BRASIL, 1998), com 38.800 crianças 

examinadas de 6 e 12 anos de idade de 27 capitais brasileiras revelou um índice de 

CPO-D de 3,1 aos 12 anos, prevalência moderada de acordo com os critérios da 

OMS. 

Comenta Patino (2001) que, se a OMS tinha como meta o CPO-D menor que 

3 aos 12 anos de idade, várias regiões brasileiras já atingiram essa meta. O desafio 

agora é atingir metas mais audaciosas, como aquela mencionada no IV Congresso 

Mundial de Odontologia Preventiva: alcançar um CPO-D igual a 1 em 2010. 

A escala de gravidade da OMS para a cárie dentária estabelece que CPO-D 

de 0,0 a 1,1 indica prevalência muito baixa; de 1,2 a 2,6, prevalência baixa; de 2,7 a 

4,4, prevalência intermediária; de 4,5 a 6,5, prevalência alta; e maior que 6,5, 

prevalência muito alta. Assim, por meio de levantamentos básicos de saúde bucal, é 

possível analisar a situação de saúde de uma sociedade (OMS, 1999). 

Em relação à classe trabalhadora, as ausências ao trabalho em decorrência 

de problemas bucais foram estudas por Reisine (1984). Os resultados apontaram 

que variáveis como idade, estado civil, autopercepção de saúde, rendimentos e tipo 

de serviço odontológico a que o participante tem acesso influenciaram 

significativamente a maneira pela qual os entrevistados relataram as faltas ao 

trabalho por problemas odontológicos. 
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Cushing, Sheiham e Maizels (1986), estudaram o impacto social das doenças 

dentais em uma amostra de 414 trabalhadores, de duas fábricas do norte da 

Inglaterra, e relataram que aproximadamente 26% deles estavam sentindo dor de 

dente na hora da investigação ou sentiram dor de dente durante os últimos doze 

meses. Os autores encontraram correlação positiva entre o desconforto com os 

dentes e problemas para alimentar-se, tanto em homens quanto em mulheres, e 

ainda observaram correlação entre a insatisfação com a aparência dos dentes e 

restrições na comunicação, impacto este que foi mais significativo entre as mulheres. 

Powell e McEniery (1988) investigaram a saúde bucal e as necessidades de 

tratamento em 1504 adultos de ambos os sexos na Austrália, com 15 anos ou mais 

de idade. Realizaram exames clínicos para ter informações da presença de 

alterações da mucosa oral, condições dentais, necessidades de tratamento, 

presença de próteses fixas e totais e condição periodontal. O índice CPO-D na faixa 

etária de 15 a 19 anos de idade foi 6,2 tanto para o sexo masculino quanto para o 

feminino. Na faixa etária dos 35 a 44 anos de idade, o índice foi 19,2 para os 

homens e 21,5 para as mulheres e em pacientes idosos, acima de 65 anos de idade, 

o índice CPO-D foi de 28,4 para o sexo masculino e 29,0 para o sexo feminino. 

Em estudo onde avaliou as necessidades de tratamento periodontal em 258 

pacientes de 19 a 65 anos da clínica integrada da Faculdade de Odontologia de 

Piracicaba, Catandi (1988) verificou que nenhum examinado apresentava condições 

normais em todos os sextantes. 

Para identificar o impacto que os problemas odontológicos têm sobre as 

pessoas, Gooch, Dolan e Bourque (1989) realizaram um levantamento com 1658 

adultos americanos. Os resultados demonstraram que a saúde bucal percebida 



REVISÃO DA LITERATURA______________________________________________________________________ 63 
 

 
                                                                                                                 ANA LUIZA DE OLIVEIRA TAUCHEN 

pelos participantes diminuía com o aumento do número de dentes cariados e da 

severidade da saúde periodontal. 

Helldén, Salonen e Gustafsson (1989) estudaram o estado da saúde bucal na 

população adulta de uma região na Suécia em relação à prevalência de dentes, 

próteses removíveis e zonas de suporte oclusal. O estudo foi realizado durante os 

anos de 1983 e 1984. A população adulta de 122.886 habitantes foi estratificada 

conforme a idade, sexo e local de residência. Um total de 0,75% da população foi 

selecionada ao acaso. De 967 indivíduos selecionados, 920 (95,1%) submeteram-se 

aos exames. Os resultados mostraram uma redução gradual no número médio de 

dentes remanescentes com o avanço da idade; sendo a redução mais rápida a partir 

dos 50 anos de idade, com um aumento significativo do edentulismo. A prevalência 

de edentulismo e próteses totais foi cerca de duas vezes mais alta entre as mulheres 

do que entre os homens. A porcentagem de indivíduos que usavam próteses 

parciais foi de 12,2% enquanto que 13,6% usavam próteses totais duplas 

(superiores e inferiores) e 2,1% usavam ou prótese total superior ou inferior. A 

porcentagem de indivíduos que não faziam uso de prótese foi de 72,1%. 

Estudo realizado na Malásia com o objetivo de determinar o impacto social 

das dores orais e faciais revelou 20% dos participantes já haviam sentido dores tão 

severas que seu sono foi prejudicado (JAAFAR; RAZAK; ZAIN, 1989). 

Na Dinamarca, Petersen (1992) relatou um índice CPO-D para uma 

população adulta entre 16 e 81 anos de idade de 21,3. Os dados são relativos a um 

estudo nacional conduzido em 1986. Ao todo, 66% da população adulta (acima de 

16 anos) apresentaram mais de 20 dentes presentes e 17% foram indivíduos 

totalmente edentados. Na faixa etária de 40 a 49 anos, o edentulismo total ocorreu 

em 10% dos indivíduos enquanto que na faixa etária entre 65 e 81 anos, esta 
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porcentagem foi de 60%. Em indivíduos jovens (16 a 19 anos), o índice CPO-D foi 

de 13,9 enquanto que em indivíduos na faixa etária de 65 a 81 anos foi de 26,7. 

Neste mesmo estudo notou-se a prevalência de indivíduos usando prótese de 11% 

para a faixa etária de 35 a 44 anos de idade, 36% para a faixa etária de 45 a 54 

anos de idade, 61% para a faixa etária de 55 a 64 anos de idade e 83% para a faixa 

etária de 65 a 81 anos de idade. 

Na cidade de Rio Branco, no Acre, Silva (1993) traçou um perfil da saúde 

bucal de 233 pacientes com idades entre 3 e 60 anos, baseado em levantamento 

epidemiológico realizado durante o primeiro semestre de 1992. Os resultados 

obtidos foram: dos 145 pacientes acima dos 12 anos de idade, observou-se que 

45% necessitavam de extração enquanto que o número de próteses dentárias 

requeridas por indivíduo foi 1,37. O autor concluiu que a política de saúde bucal 

adotada no Acre não satisfaz as necessidades da população. 

Levantamento dos estudos e trabalhos epidemiológicos sobre a prevalência 

da má-oclusão na América Latina apontou que, conforme os registros constantes da 

literatura, raramente essa prevalência é inferior a 50% da população estudada 

(GALVÃO; PEREIRA; BELLO, 1994). 

Testando alguns indicadores da qualidade de vida em indivíduos de 18 anos 

de idade ou mais, moradores de North York, região metropolitana de Toronto 

(Canadá), Locker e Miller (1994) encontraram os seguintes resultados: relativamente 

poucos sujeitos com idade inferior a 49 anos relataram dificuldades mastigatórias; 

em contrapartida, os jovens apontaram mais problemas de fala e sintomas de dor, 

dentre outros. Problemas com a mastigação foram prevalentes entre os mais idosos, 

ao passo que os prejuízos na vida de relação e em outras atividades da vida diária 
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foram mais frequentemente apontados pelos jovens, que também manifestaram 

maior preocupação com a saúde bucal. 

Em Araraquara-SP, Dini (1995) avaliou 528 trabalhadores de Usinas de 

Açúcar e Álcool, com idades entre 18 e 64 anos. Os dados sobre uso de prótese 

dental, fixa ou removível, foram obtidos por exame clínico; foram consideradas como 

próteses fixas aquelas que apresentaram 2 ou mais elementos. Os resultados 

revelaram 11% dos indivíduos fazendo uso de próteses dentárias, sendo 88,7% 

delas eram representadas por próteses parciais removíveis. 

Leão e Sheiham (1995) testaram o instrumento Subjective Impacts on Daily 

Living (SIDL) em uma amostra constituída por 662 adultos brasileiros. Os resultados 

demonstraram uma associação significativa, embora fraca, entre a condição bucal e 

os parâmetros sociopsicológicos avaliados. Dentes cariados e perdidos tiveram uma 

associação negativa significativa para todos os aspectos mensurados, à exceção do 

item “conforto”. Para os autores, isso indica que, à medida que o número de dentes 

cariados e perdidos decresce, os índices dos aspectos estudados – conforto, 

aparência, dor, desempenho e restrição alimentar – aumentam, e as pessoas se 

tornam mais satisfeitas com a sua condição bucal. Dentes obturados mostraram uma 

associação positiva com a dimensão desempenho. 

Baroni (1996) em sua reportagem sobre “A influência da dor de dente”, por 

meio de pesquisas e entrevistas, ressaltou a importância da Odontologia do 

Trabalho na prevenção de acidentes de trabalho e na diminuição do absenteísmo. A 

autora declarou que dados divulgados pela OMS relataram que 25% das dispensas 

médicas realizadas nas empresas são por razões odontológicas. A autora relatou 

que a Unidont/Prevenire Consultoria e Prevenção em odontologia, localizada em 

São Paulo, realizou uma pesquisa com 12 mil trabalhadores e 24 mil dependentes e 
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constatou que, de julho de 1993 a 1994, o absenteísmo decorrente de causas 

odontológicas foi da ordem de 6.670 dias de trabalho, com uma média anual de 1.5 

dias de falta ao trabalho. 

Em investigação realizada no Canadá, Murray et al. (1996) verificaram que a 

dor facial alterou consideravelmente a vida diária dos integrantes da amostra: dentre 

as dificuldades mencionadas por esses indivíduos, destacaram-se a falta de 

capacidade mastigatória e a depressão. 

Tumang et al. (1996) realizaram um estudo epidemiológico em uma 

população urbana acima de 15 anos de idade na cidade de Maringá-PR. Foram 

examinados e entrevistados 521 indivíduos de ambos os sexos nas faixas etárias de 

15 a 19, 35 a 44 e 50 anos ou mais de idade. Os resultados revelaram que em 

indivíduos jovens, na faixa etária de 15 a 19 anos de idade, o índice CPO-D foi de 

8,8, enquanto que o mesmo índice para indivíduos adultos, entre 35 e 44 anos de 

idade, foi de 19,8. Já em indivíduos acima de 50 anos de idade, os autores 

encontraram um índice CPO-D médio de 27,9. 

Em estudo epidemiológico realizado em Araraquara-SP, Dini e Foschini 

(1997) examinaram a condição periodontal de escolares de 7 a 19 anos, e 

verificaram que o sangramento era a condição mais observada (49,0%). 

Petersen e Tanase (1997) realizaram um estudo com o objetivo de verificar as 

condições de saúde bucal de 311 trabalhadores industriais na Romênia. Fora 

constatado que nos grupos etários mais jovens, a quantidade de cáries dentárias 

não tratadas era alta, ao passo que entre os trabalhadores mais velhos havia uma 

predominância de dentes extraídos. Ainda, o conhecimento a respeito da saúde e 

higiene bucal mostrou-se relativamente precário, e 28% dos trabalhadores 

pesquisados apresentaram real necessidade de tratamento. Os autores finalizaram 
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salientando a importância que os serviços odontológicos industriais assumem na 

prevenção e promoção de saúde bucal podendo contribuir com a melhora do quadro 

epidemiológico da nação. 

Ao testar o Social Impacts of Dental Disease (SIDD) em populações de 

operários e trabalhadores manuais ingleses selecionados aleatoriamente, Sheiham, 

Cushing e Maizels (1997) encontraram os seguintes resultados: 66% dos integrantes 

da amostra relataram ter uma saúde bucal boa ou muito boa, e 80% afirmaram o 

mesmo com relação à higidez de suas gengivas; 2/3 dos participantes estavam 

satisfeitos com o estado de seus dentes. Mas os autores apontam alguns dados 

inconsistentes: 37% dos indivíduos que consideravam ter uma saúde bucal não tão 

boa ou pobre estavam satisfeitos com seus dentes, e 16% daqueles que declaram 

ter uma saúde bucal muito boa ou boa estavam insatisfeitos com seus dentes. 

Dentre os problemas relatados pelos insatisfeitos, a dificuldade para se alimentar e 

os impactos relacionados à dor e à estética foram os mais freqüentes; entretanto, 

raramente tais distúrbios foram apontados como origem de alterações de sono, 

lazer, atividades sociais ou trabalho.   

Avaliando as necessidades de tratamento protético de uma amostra de 502 

pacientes com idade acima dos 15 anos de idade, atendidos na Disciplina de Clínica 

Integrada da Faculdade de Odontologia de Araraquara-SP (UNESP), Chávez (1998) 

encontrou 37,9% dos indivíduos necessitando de prótese parcial removível, 30,9% 

necessitando de próteses parciais fixas (3 elementos ou mais) e 9,2% requerendo 

próteses totais.  

Foerster, Gilbert e Duncan (1998) realizaram um estudo com o propósito de 

mensurar a prevalência da limitação funcional oral em adultos e identificar os fatores 

clínicos e sociodemográficos associados com a limitação. Eles afirmaram que uma 
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das mais importantes razões da existência dos cuidados dentais é manter ou 

melhorar a saúde bucal para importantes funções diárias, tais como mastigação e 

fonação. Os resultados mostraram a existência de uma associação significante entre 

dificuldade mastigatória e dor de dente. 

As informações coletadas na aplicação de questionários a 8377 adultos 

participantes do levantamento americano Third National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES III) apontaram que 11,2% dos integrantes da amostra 

consideram que a sua dentição natural é excelente, 18,2% classificam-na como 

muito boa, 34,8% como boa, 23,7% consideram-na razoável, e 12,1% classificam-na 

como pobre (GIFT; ATCHISON; DRURY, 1998). 

Ahlberg, Murtomaa e Meurman (1999) estudaram as condições dentárias, 

contagem de estreptococcos mutans e demais fatores associados, em trabalhadores 

industriais do sexo masculino com ou sem acesso ao atendimento odontológico 

subsidiado. No total, 315 trabalhadores com atendimento odontológico subsidiado e 

168 sem atendimento subsidiado (grupo controle), foram comparados. O índice 

médio de cárie dentária mostrou-se significativamente inferior no grupo com 

atendimento odontológico subsidiado. Da mesma forma, trabalhadores pertencentes 

a este grupo, tendiam a possuir um número inferior no que se refere à contagem de 

estreptococcos mutans que aqueles do grupo controle. Os autores finalizam 

reconhecendo a importância do atendimento odontológico subsidiado destinado à 

população adulta trabalhadora. 

Juarez, Lucas e Lucas (1999) avaliaram a higidez periodontal de 150 

pacientes de 13 a70 anos em Resistência (Argentina). No grupo etário de 13 a 20 

anos, 63,8% dos indivíduos apresentavam periodonto normal, e o sangramento foi a 

condição mais frequentemente encontrada. 
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O levantamento epidemiológico implementado por Silva (1999) em Porto 

Alegre-RS contemplava a prevalência de cárie, gengivite e fluorose em escolares de 

12 anos de idade no período de 1998/1999. Segundo o autor, a maioria dos 

trabalhos mostra a alta prevalência da gengivite entre os indivíduos, e pouca 

modificação desse quadro ao longo do tempo. E conclui que, embora o número de 

indivíduos que apresentam quantidade exacerbada de superfícies sangrantes seja 

restrito, ainda assim a freqüência da gengivite é grande. 

Na Lituânia, Aleksejuniene, Eriksen e Holst (2000) avaliaram, através de 

exames clínicos e questionários, 382 indivíduos na faixa etária dos 35 a 44 anos de 

idade durante os anos de 1997 e 1998. A maioria dos pacientes era do sexo 

feminino, proveniente de áreas urbanas as quais contavam com fluoração das águas 

de abastecimento público. Entre as mulheres, o índice CPO-D se apresentou maior 

que entre os homens, de 15,9 e 12,1 respectivamente. Os autores encontraram 

grandes variações nas condições da saúde bucal quanto a diferenças 

socioeconômicas, de atitudes, conhecimentos e comportamento frente à saúde 

bucal. 

Petersen et al. (2000) no seu estudo sobre conduta e postura em saúde oral 

de 683 adultos da Lituânia, encontraram que entre os adultos dentados 66% das 

pessoas com idade entre 35 a 44 anos e 55% das pessoas com idade entre 65 a 74 

anos, experimentaram dor de origem dental ou bucal nos últimos doze meses. 

Através de um estudo sistemático, Silva (2000) buscou verificar a percepção 

de condições de saúde bucal de uma população de 113 adultos trabalhadores, 

assim como estabelecer o quadro epidemiológico através de indicadores objetivos. 

Tais indicadores revelaram um quadro epidemiológico com alta prevalência de cárie 
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dental e de agravos periodontais, evidenciando a dificuldade de acesso desta 

população aos serviços de atenção à saúde bucal.   

Biazevic (2001) realizou uma revisão sistemática sobre indicadores de 

qualidade de vida relacionados em saúde bucal, onde concluiu que os indicadores 

clínicos e subjetivos associados determinam uma medida multidimensional da 

condição de saúde bucal. 

Streciwik e Lacerda (2001) realizaram um estudo transversal sobre a 

prevalência da dor orofacial e a relação com o absenteísmo em trabalhadores da 

indústria metalúrgica e mecânica, do município de Xanxerê-SC. Foi realizado um 

censo, com entrevistas no local de trabalho, utilizando-se um questionário 

estruturado sobre dor. A população do estudo foi composta de 480 trabalhadores, de 

13 empresas diferentes, com média de 31 anos de idade, sendo a maioria 

encontrada na faixa etária de 35 a 39 anos. Dos entrevistados, 93% eram homens e 

7% eram mulheres, cerca de 38% não tinham concluído o ensino fundamental e 

aproximadamente 58% apresentava renda familiar mensal entre 3 e 5 salários 

mínimos. Os resultados obtidos revelaram uma prevalência de 65,6% de dor 

orofacial nos seis meses anteriores à pesquisa, sendo as intensidades que mais 

predominaram dores leves (54%) e dores moderadas (21%). O tipo de dor orofacial 

mais prevalente foi a dor de dente provocada por líquidos frios ou quentes e por 

alimentos doces (42%), seguida pela dor de dente espontânea (23%) e pela dor ao 

redor ou atrás dos olhos (17%). O estudo verificou a associação entre baixa 

escolaridade e renda familiar inferior ou igual a 2 salários mínimos com maior 

intensidade de dor orofacial. As autoras concluíram, através de associações entre as 

varáveis socioeconômicas renda e escolaridade com maior intensidade de dor, que 
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uma parcela dos trabalhadores teve sua qualidade de vida prejudicada em função da 

dor. 

Em estudo no qual utilizaram a classificação de Angle, Silva e Kang (2001) 

verificaram a prevalência de má-oclusão em 507 adolescentes latinos residentes nos 

Estados Unidos com 12 e 18 anos de idade: 93,0% do total apresentavam algum 

tipo de má-oclusão. 

Estudo realizado na Bélgica não revelou correlação entre a prevalência de 

má-oclusão conforme a classificação de Angle e o sexo dos participantes (WILLEMS 

et al., 2001). 

Oliveira et al. (2003) realizaram um estudo do impacto da dor na vida de 

indivíduos portadores de disfunções temporomandibulares (DTM). Para a realização 

deste estudo foi selecionado um grupo de 22 pacientes, sendo 20 mulheres e 2 

homens, com faixa etária entre 17 e 55 anos (média de idade 28 anos), da cidade de 

Araraquara-SP e região, que procuraram atendimento fisioterápico, com diagnóstico 

odontológico de DTM. Todos eles apresentavam histórias de dores decorrentes da 

DTM há pelo menos seis meses e com mais de uma tentativa de tratamento sem 

sucesso, o que segundo a IASP (International Association to Study of Pain) 

caracteriza um quadro clínico de dor crônica. A avaliação do impacto da dor na vida 

dos pacientes foi realizada por meio das respostas do questionário de dor Br-MPQ 

(versão brasileira do questionário de dor de McGill – MPQ). Os resultados 

mostraram que 59,09% dos pacientes referiram algum grau de prejuízo no trabalho e 

nas atividades escolares; 50% referiram algum grau de prejuízo nas atividades de 

lazer e no relacionamento familiar; 54,55% referiram algum grau de prejuízo nas 

atividades domiciliares. O sono (68,18%) e a alimentação (63,64%) exibiram as 

maiores porcentagens de respostas relativas a algum grau de prejuízo. A percepção 
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dos pacientes sobre o comportamento das outras pessoas em relação a sua dor 

mostrou que 31,82% deles acreditavam que as pessoas ficavam irritadas, 18,18% 

sentiam frustração e 4,55% os ignoravam. Do total da amostra, 27,27% acreditavam 

que são menos úteis do que antes da instalação da patologia e 22,73% achavam 

que sua vida não estava completamente satisfatória devido à dor. Os autores 

concluíram que nestas condições experimentais os portadores de DTM crônica 

apresentaram algum grau de impacto da dor em suas vidas, especialmente nas 

atividades do trabalho, da escola, no sono e na alimentação.  

Lacerda et al. (2004) avaliaram o impacto das condições bucais na vida das 

pessoas ao estudarem a prevalência de dor de origem dental como motivo principal 

da última consulta odontológica. Os autores afirmaram que no Brasil os estudos 

sobre a dor orofacial têm se referido majoritariamente às disfunções 

temporomandibulares (DTM), então, resolveram conhecer a prevalência de dor de 

origem dental como motivo principal da última consulta odontológica entre 

trabalhadores e verificar a existência de associação com condições 

socioeconômicas, características laborais e de acesso aos serviços odontológicos. 

Foi realizado um estudo transversal com funcionários de uma cooperativa da cidade 

de Maravilha-SC, em 1999. O universo da pesquisa foi composto por 860 

trabalhadores com idade entre 18 e 58 anos. Exames clínicos e entrevistas foram 

realizadas por um Cirurgião Dentista previamente treinado. Analisou-se a queixa de 

dor de origem dental como motivo da última consulta odontológica como variável 

dependente em relação às condições socioeconômicas, demográficas, acesso ao 

serviço odontológico, turno de trabalho e ataque de cárie por meio de índice CPO-D 

como varáveis independentes. A dor de origem dental como motivo da última 

consulta odontológica foi de 18,7% e o índice CPO-D médio foi de 20,2 dentes, com 
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54,1% representados pelo componente perdido. Foram variáveis associadas 

estatisticamente com dor de origem dental como motivo da última consulta 

odontológica: ter 8 anos ou menos de estudo (p<0,001), apresentar 15 ou mais 

dentes atacados pela cárie (CPO>=15) (p=0,019), ter 4 ou mais dentes perdidos 

devido à cárie (p<0,001) e não utilizar o serviço odontológico da empresa (p=0,018). 

Os indivíduos que utilizaram outro tipo de serviço odontológico que não o da 

empresa tiveram 2,8 vezes a chance de a dor de origem dental ser o principal motivo 

da última consulta odontológica. Os autores relataram que os resultados não podem 

ser generalizados para toda a população adulta do município, nem tampouco para 

outras regiões do Brasil, porque a amostra estudada tinha alto grau de acesso a 

serviços odontológicos na própria empresa. Os autores concluíram que a dor de 

origem dental, além de interferir na qualidade de vida das pessoas, é influenciada 

pelas condições sociais e de acesso a serviços odontológicos. 

Como foi visto, não somente a dor orofacial, mas também os demais agravos 

da saúde bucal, influenciam diretamente na qualidade de vida das pessoas. Ao se 

tratar de trabalhadores, também é salutar discutir sobre suas reais condições de 

saúde bucal e as formas de melhorá-las para se promover saúde geral. Todas essas 

condições motivaram a execução desta pesquisa, na tentativa de contribuir para o 

desenvolvimento científico na nossa região e no Brasil. 
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3 PROPOSIÇÃO 
 
 
 

O objetivo maior deste trabalho é mostrar a contribuição do Cirurgião Dentista 

especialista em Odontologia do Trabalho no Programa de Saúde Ocupacional de 

uma empresa – verificando as condições de saúde bucal de trabalhadores de uma 

Agroindústria localizada na região Sul do Brasil. 

 

Para tanto temos por objetivos específicos: 

 

• Fazer um levantamento epidemiológico parcial (censo bucal – 

reconhecimento das condições atuais de saúde bucal) de 

trabalhadores de uma Agroindústria (Abatedouro e Indústria de aves); 

• Estimar a prevalência de morbidade e problemas da cavidade oral nos 

funcionários da empresa; 

• Investigar possíveis riscos ocupacionais associados a doenças bucais 

encontradas; 

• Verificar o nível de satisfação e importância dada pelos trabalhadores 

em relação à saúde bucal; 

• Avaliar o grau de atuação e atenção dado a saúde bucal pelos 

empregadores. 
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4 MATERIAL E MÉTODO 
 
 

 

A presente dissertação pode ser caracterizada como sendo um estudo 

exploratório-descritivo. Exploratório, pois constituiu-se em um aprofundamento sobre 

o tema – Níveis de atenção a Saúde bucal do trabalhador e a contribuição da 

Odontologia do Trabalho inserida no programa ocupacional de uma empresa – para 

em seguida planejar e executar a pesquisa do tipo descritiva, a qual objetiva 

descrever uma realidade através de seus fatos e fenômenos (TRIVIÑOS,1987). 

A primeira fase deste trabalho (fase exploratória) fora realizada através de 

pesquisa documental e bibliográfica relativas ao tema abordado. A revista da 

literatura foi obtida a partir da consulta nas bases de dados mais comuns – Medline, 

Lilacs, Scielo e BBO1 - considerando os descritores relativos ao tema. 

Complementando com busca por trabalhos não publicados, artigos, monografias, 

teses e documentos relevantes que não faziam parte das bases consultadas. 

Para a fase de pesquisa de campo fora utilizado um estudo do tipo 

quantitativo-descritivo, objetivando a caracterização, mais próxima da realidade, da 

população a ser estudada. Utilizou-se de uma amostragem probabilística através de 

uma amostra aleatória simples. 

                                                 
1 Medline é uma base de dados da literatura internacional da área médica e biomédica, produzida pela NLM 
(National Library of Medicine) EUA. Contém aproximadamente 12 milhões de registros da literatura desde 1966 
até o momento. LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) é uma base de dados 
que compreende a literatura relativa às Ciências da Saúde, publicada nos países da Região, a partir de 1982. 
SciELO (Scientific Eletronic Library Online) é uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de 
periódicos científicos brasileiros, é o resultado de um projeto de pesquisa da FAPESP – Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo, em parceria com a BIREME – Centro Latino- Americano e do Caribe de 
Informação em Ciências da Saúde. BBO (Bibliografia Brasileira de Odontologia) é uma base de dados de 
literatura nacional na área de saúde oral, de responsabilidade do Serviço de Documentação Odontológica da 
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. 
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Para a realização do mesmo, foi feito contato prévio junto ao Gerente de 

Recursos Humanos de uma Agroindústria, abatedouro de frango, de grande porte, 

situado na região metropolitana de Curitiba, no sul do Brasil; após sua liberação para 

adentrar a empresa e realizar o estudo junto aos trabalhadores foi lhe mandado um 

material de apresentação contendo dados a serem preenchidos e perguntas gerais 

sobre a estrutura da empresa (Apêndice A). 

O Engenheiro de Segurança do SESMT (Serviço Especializado em 

Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho) colocou-se a disposição para 

esclarecimentos e acompanhamento à primeira visita detalhada a empresa; após 

toda uma paramentação necessária com macacões próprios, botas de plástico, EPIs 

(equipamentos de proteção individual: protetor auricular, óculos, gorro, máscara e 

luvas) a fim de  mostrar todos os setores e seu funcionamento, desde a Plataforma 

de desembarque de caminhões carregados de aves para o abate até a 

Industrialização dos gêneros alimentícios produzidos nesta Unidade – Fluxograma 

da empresa (Anexo A). 

A presente investigação constou do levantamento epidemiológico, da 

prevalência das necessidades de saúde oral de uma amostra de trabalhadores 

dessa Agroindústria - abatedouro de frango. O estudo sobre a situação da 

população pesquisada, para elaborar um perfil epidemiológico foi determinado 

através de inspeção clínica direta, apesar de bem rudimentar. 

Foram inspecionadas 153 pessoas, de 20 departamentos diferentes da 

empresa, sendo 63 do sexo masculino e 90 do sexo feminino, pertencentes ao grupo 

etário de 18 a 51 anos completos, através de uma amostra aleatória simples, de 

acordo com a liberação da chefia dos departamentos e demanda para consulta ou 

realização de exames ocupacionais no departamento médico. 
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           Os chefes de setores foram então comunicados previamente da natureza e 

objetivos do trabalho, e somente após tais esclarecimentos eram convidados, na 

medida do possível, a liberar os funcionários para que participassem do estudo. 

Sendo portanto de caráter extremamente voluntário sua participação, no qual para 

isso foi criado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE),  preenchido 

por cada trabalhador, que levava consigo uma cópia deste, anteriormente ao exame 

propriamente dito (Apêndice B). 

A fase de coleta de dados foi realizada no período compreendido entre 23 de 

fevereiro e 23 de abril de 2005, por meio de observação direta extensiva através de 

aplicação de questionário e preenchimento de uma ficha de avaliação da saúde 

bucal dos trabalhadores - odontograma (informações gerais, específicas, avaliação 

clínica geral e condição dental - necessidade de tratamento). Estes foram 

preenchidos pela própria autora, para que se pudesse minimizar quaisquer 

dificuldades durante sua aplicação e ainda dava-se esclarecimentos a respeito da 

natureza e objetivos do trabalho, assim como sanadas as possíveis dúvidas que 

fossem pertinentes a realização da pesquisa. 

As inspeções e todas as anotações foram realizadas exclusivamente pela 

autora, com tempo gasto em média de 15 a 20 minutos para cada examinando. 

Foram empregados para a realização dos mesmos: espátula de madeira, luvas de 

procedimento, máscara, touca, avental, lanterna ou luz natural da sala e cadeira 

comum para o exame individual, ficha própria individual para anotação dos dados; 

sendo este realizado na sala de observação do departamento médico da empresa (o 

espaço que lhe foi cedido), de modo a permitir atender-se o maior número de 

funcionários à medida que estes vinham para as consultas médicas ocupacionais ou 

clínica médica geral e até mesmo consultas emergenciais. 
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Foram adotados uma ficha clínica própria e os critérios de exame 

preconizados, internacionalmente, pela Organização Mundial de Saúde (OMS,1999), 

para o levantamento epidemiológico da prevalência das necessidades de tratamento 

odontológico: tais como cárie dentária e doença periodontal, e por sua relevância, o 

uso e necessidade de prótese dentária e problemas relacionados à má oclusão.  

A tomada dos dados referente ao exame clínico, foi realizada empregando-se 

uma ficha coletiva especialmente confeccionada, sendo obtidos pela medição direta 

imediata através da inspeção clínica nos funcionários e transferidos para um banco 

de dados através do software Excel para posterior tratamento estatístico dos dados. 

Em relação às perguntas do questionário, foram utilizadas perguntas 

fechadas de múltipla-escolha (apresentam uma série de possíveis respostas, 

abrangendo várias facetas do mesmo assunto). Quando da elaboração do 

questionário utilizou-se a “técnica do funil”, ou seja, iniciou-se com perguntas gerais, 

chegando pouco a pouco às específicas, e por fim o exame da cavidade bucal; isto 

teve por objetivo não causar insegurança ao informante, bem como, que as 

respostas fornecidas refletissem ao máximo a realidade vivenciada. 

Contendo nesta ficha de  “avaliação da saúde bucal dos trabalhadores” dados 

sobre informações gerais, informações específicas, avaliação clínica geral e 

condição dental atual e necessidade de tratamento, com códigos específicos para 

preenchimento do odontograma (Apêndice C). 

Para a classificação do exame específico da condição dental, em relação à 

cárie dentária, utilizou-se o índice CPO-D, na sua versão mais simplificada, 

preconizado pela OMS. Este índice é composto por quatro fatores: dentes cariados 

(C), extraídos (E), com extração indicada (Ei) e obturados (O). A inicial “D” acrescida 

ao final significa “dente”. 
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Adotou-se uma abordagem sistemática para o exame da cárie dentária, 

procedendo de um dente ou espaço dentário para o dente ou espaço dentário 

adjacente, no sentido horário. 

Um dente foi considerado presente na boca quando qualquer parte dele 

estivesse visível ou pudesse ser tocado com a espátula de madeira, sem tocar 

tecido mole indevidamente. Dentes decíduos e supranumerários não foram 

classificados. 

Segue então a classificação final obtida: 

• Dente cariado (C) 

Foi considerado dente permanente cariado quando apresentou: sulco, fissura 

ou superfície lisa com cavidade evidente. Nota-se que os dentes com restauração 

provisória e os restaurados com evidência de cárie foram considerados cariados.  

• Dente obturado (restaurado) (O) 

Foi considerado assim quando o dente estava visivelmente restaurado com 

material definitivo como amálgama, resina, etc. 

•  Dente perdido (extraído) (P) 

           Foi considerado assim quando a perda se deu devido à cárie dentária e não 

por outras razões como ortodontia ou doença periodontal. 

• Dente hígido (H) 

           Foi considerado assim quando não havia evidência de cárie ou restauração. 

 

Em casos de dúvidas na classificação: 

- cariado ou hígido, classificou-se como hígido; 

- extração indicada (grande comprometimento), classificou-se como cariado; 

- endodontia provável, classificou-se como cariado. 
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 As demais condições bucais avaliadas (Apêndice C) como uso e/ou 

necessidade de prótese, alterações periodontais e oclusais foram observadas de 

forma primária, com a finalidade principal de verificar a higidez ou a presença de 

alterações patológicas visíveis e foram classificadas pela presença ou ausência das 

mesmas. 

Os dados coletados durante a fase diagnóstica foram transferidos para uma 

planilha eletrônica criada a partir do software Excel de um microcomputador, onde 

puderam ser tratados quali e quantitativamente através de análise estatística 

adequada. 

 
• Análise dos dados 

 
 

A análise descritiva dos dados foi realizada de duas maneiras diferentes. As 

variáveis nominais e ordinais foram apresentadas em tabelas de freqüência que 

continham as seguintes informações: freqüência absoluta, freqüência relativa e 

intervalo de confiança.  Para as variáveis numéricas as tabelas apresentavam: 

freqüência absoluta, desvio padrão, valor mínimo, valor máximo e intervalo de 

confiança.    

      Para as variáveis nominais e ordinais o intervalo de confiança de 95% foi 

calculado através da equação para a distribuição binominal. Já para as variáveis 

numéricas, o intervalo de confiança foi determinado pela distribuição normal.   

      Para a análise inferencial as variáveis dependentes foram os componentes do 

índice de CPO-D e as variáveis independentes foram gênero e idade. Foram 

realizados os testes de Anderson-Darling e kewness e Kurtosis para verificar a 

distribuição de normalidade.  
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      Para comparar a idade e os componentes do CPO-D, foi utilizada a correlação 

de spearman. A tabela apresenta o número de indivíduos, o coeficiente de 

correlação e o valor de p.  

      Para verificar a interação entre gênero e os componentes do CPO-D foi 

utilizado o teste de Mann-Whitney. A tabela apresenta a freqüência absoluta a média 

e o valor de p.  

      Os dados foram digitados no programa Excel e analisados no pacote STATA 

8.0. O nível de significância foi de 5%. 

 

 

Vale ressaltar que a aprovação deste estudo foi submetida à apreciação do 

Comitê de Ética em Pesquisa, em conformidade a resolução 196/96 (Anexo B). 
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5 RESULTADOS 
 
 

Antes de analisar os dados pertinentes aos objetivos do presente trabalho, 

cabe primeiramente descrever a população do estudo. Do total de 1500 funcionários, 

foram selecionados através de amostra aleatória simples, 153 trabalhadores, 

obedecendo aos seguintes critérios de amostragem: erro de 8%, p= 95% e 

prevalência esperada de 50%.  

Em relação ao gênero, do total da população estudada 58,82% (50,59-

66,71%) eram do feminino e 41,18% (33,29-49,41%) eram do gênero masculino. A 

respeito da escolaridade 52,94% (44,72-61,05%) não apresentavam primeiro grau 

completo, 15,69% (10,32-22,43%) não tinham concluído o segundo grau e 31,35% 

(24,12-39,36%) apresentavam o segundo grau completo ou uma maior qualificação 

(Tabela 5.1). 

 

Tabela 5.1 - Distribuição dos trabalhadores, segundo gênero e escolaridade. Lapa (PR). 2006 

 n % IC (95%) 

Gênero    

Feminino 90 58,82 50,59-66,71 

Masculino 63 41,18 33,29-49,41 

Escolaridade    

Até o primeiro grau completo 81 52,94 44,72-61,05 

Até o segundo grau completo 24 15,69 10,32-22,43 

2º. grau completo ou mais 48 31,35 24,12-39,36 
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A idade média dos trabalhadores entrevistados foi de 28,3 (27,07-29,50) 

anos. O trabalhador mais jovem tinha 18 anos e o que tinha mais idade, apresentava 

51 anos. Os trabalhadores apresentaram em média 1,49 (1,24-1,74) filhos e 2,79 

(2,51-3,07) dependentes (Tabela 5.2).  

Ao observar o tempo que os trabalhadores estavam empregados, a média foi 

de 44,8 (35,13-54,48) meses. O menor tempo de serviço foi de um dia e o maior 237 

meses, representando, mais de 19 anos de trabalho (Tabela 5.2). 

 
             Tabela 5.2 - Distribuição dos trabalhadores, segundo idade, número de filhos, número de 
                                 dependentes, tempo de empresa e remuneração. Lapa (PR). 2006 

 n média Desvio 
Padrão Mínimo Máximo IC (95%) 

Idade (anos) 153 28,29 7,58 18,00 51,00 27,07-29,50 

Número de filhos 153 1,49 1,58 0,00 7,00 1,24-1,74 

Dependentes 153 2,79 1,76 0,00 10,00 2,51-3,07 

Tempo de Empresa (meses) 153 44,81 60,57 0,00 237,00 35,13-54,48 

Remuneração (R$) 153 382,06 159,93 150,00 1200,00 356,51-407,60 

 
     

 Em relação à remuneração, os trabalhadores ganhavam em média R$ 

382,06 (R$ 356,51 – R$ 407,60). O menor salário foi de R$ 150,00 e o maior R$ 

1200,00 (Tabela 5.2).  

 
Tabela 5.3 - Distribuição dos trabalhadores, segundo jornada de trabalho. Lapa (PR). 2006 

 n % IC (95%) 

Jornada de Trabalho    

1º turno 49 32,03 24,72-40,04 

2º turno 98 64,05 55,91-71,64 

3º turno 6 3,92 1,45-8,34 
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Do total, 64,05% (55,91-71,64%) trabalhavam no segundo turno de serviço, 

32,03% (24,72-40,04%) no primeiro turno de serviço e 3,92% (1,45-8,34) no terceiro 

turno de serviço (Tabela 5.3).  

 

Tabela 5.4 - Distribuição dos trabalhadores, segundo última visita ao dentista. Lapa (PR). 2006 

 n média Desvio 
Padrão Mínimo Máximo IC (95%) 

Última visita ao dentista 153 25,51 43,10 1,00 240,00 18,62-32,39 

 

Em relação ao acesso a serviços odontológicos, a última visita ao dentista 

tinha acontecido a 25,51 (18,62-32,39) meses atrás. O valor mínimo foi de um mês e 

o valor máximo 240 meses (Tabela 5.4).   

 

 

          Tabela 5.5 - Distribuição dos trabalhadores, segundo tipo de atendimento e avaliação de 
                              serviços.  Lapa (PR). 2006 

 n % IC (95%) 

Tipo de atendimento    

Particular 46 31,51 22,92-37,99 

Convênio 62 42,47 32,67-48,74 

Unidade Básica de Saúde 37 25,34 17,63-31,75 

Sindicato Rural 1 0,68 0,01-3,58 

Avaliação dos serviços    

Ótimo 8 5,48 2,28-10,04 

Bom 84 57,53 46,66-62,94 

Regular 38 26,03 18,21-32,46 

Péssimo 16 10,96 6,09-16,42 
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De acordo com o tipo de atendimento odontológico, 31,51% (22,92-37,99%) 

buscaram atendimento em estabelecimentos particulares, 42,47% (32,67-48,74%) 

em convênios, 25,34% (17,63-31,75%) em Unidades Básicas de Saúde e 0,68% 

(0,001-3,58%) em Sindicato Rural (Tabela 5.5).  

A avaliação dos serviços de saúde realizada pelos pesquisados revelou que 

5,48% (2,28-10,04%) classifica o último tratamento como ótimo, 57,53% (46,66-

62,94%) como bom, 26,03% (18,21-32,46%) classifica o atendimento como regular e 

10,96% (6,09-16,42%) como péssimo (Tabela 5.5). 

 
 
 
 
 
              Tabela 5.6 - Distribuição dos trabalhadores, segundo grau de satisfação.  Lapa (PR). 2006 

 n % IC (95%) 

Satisfação em relação a sua saúde    

Ótima 4 2,61 0,71-6,56 

Boa 41 26,80 19,96-34,54 

Regular 79 51,63 43,42-59,77 

Péssima 29 18,95 13,07-26,07 

 
 
 
 

Em relação a sua saúde 2,61% (0,71-5,56%) classifica sua saúde bucal como 

ótima, 26,80% (19,96-34,54%) como boa, 51,63% (43,42-59,77%) classifica como 

regular e 18,95% (13,07-26,07%) como péssima (Tabela 5.6). 
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O absenteísmo odontológico foi relatado por uma parte dos trabalhadores. 

23,09% (15,90-29,64%) foram afastados do ofício por problemas bucais. No entanto 

5,23% (2,28-10,04%) já faltaram ao emprego por motivos odontológicos. Em relação 

a trabalhar com dor dental, 23,53% (17,05-31,06%) relataram que às vezes 

trabalharam com dor de dente. Já 11,76% (7,12-17,95%) dos trabalhadores 

apresentavam dor, mas não tomavam medicamentos e 24,18% (17,63-31,76%) a 

dor estava presente e os trabalhadores se auto medicavam (Tabela 5.7). 

 

 

 
              Tabela 5.7 - Distribuição dos trabalhadores, segundo afastamento, falta ao emprego e dor 
                                   de dente.  Lapa (PR). 2006 

 n % IC (95%) 

Afastamento    

Sim 34 23,29  15,90-29,64 

Não 112 76,71 65,45-80,03 

Falta ao emprego    

Sim 8 5,23 2,28-10,04 

Não 145 94,77 22,33-37,31 

Trabalhou com dor de dente?    

Ás vezes 36 23,53 17,05-31,06 

Sempre e suporta a dor 18 11,76 7,12-17,95 

Sim (auxílio de auto-medicação) 37 24,18 17,63-31,76 

Não se lembra 62 40,52 32,67-48,75 
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A avaliação da prevalência e gravidade da cárie dental seguiu a seguinte 

distribuição: o CPO-D foi de 16,54 (15,12-17,57). A média do componente cariado foi 

5,76 (4,88-6,64). Para o componente perdido a média foi de 6,00 (4,71-7,28). Para o 

componente obturado a média foi de 4,58 (3,70-5,45) (Tabela 5.8). 

 
             Tabela 5.8 - Distribuição dos trabalhadores, segundo CPO-D e dentes hígidos. Lapa (PR). 2006 

 n média Desvio 
Padrão Mínimo Máximo IC (95%) 

Dentes Cariados (C) 153 5,76 5,52 0,00 24,00 4,88-6,64 

Dentes Perdidos (P) 153 6,00 8,02 0,00 32,00 4,71-7,28 

Dentes Obturados (O) 153 4,58 5,49 0,00 28,00 3,70-5,45 

CPO-D 153 16,34 7,66 0,00 32,00 15,12-17,57 

Dentes Hígidos (H) 153 14,44 7,19 0,00 32,00 13,29-15,29 

 
        
 
 
 

O uso de prótese superior foi relatado por 23,53% (17,06-31,05%) dos 

entrevistados e os usos de prótese inferior foram referidos por 3,27% (1,07-7,46%) 

dos trabalhadores (Tabela 5.9). 

 
           Tabela 5.9 - Distribuição dos trabalhadores, segundo uso e necessidade de prótese.  Lapa  
                              (PR). 2006 

 n % IC (95%) 

Usa (superior)    

Sim 36 23,53 17,06-31,05 

Não 117 76,47 68,94-82,94 

Usa (inferior)    

Sim 5 3,27 1,07-7,46 

Não 148 96,73 92,53-98,93 

   continua 
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conclusão    

 n % IC (95%) 

Necessidade (superior)    

Sim 88 57,52 49,27-65,46 

Não 65 42,48 34,53-50,72 

Necessidade (inferior)    

Sim 98 64,05 55,90-71,64 

Não 55 35,95 28,36-44,09 

 
Em relação à necessidade de prótese, do total do estudo, 57,52% (49,27-

65,46%) necessita de prótese superior e 64,05% (55,90-71,64%) necessita de 

prótese inferior (Tabela 5.9). 

 

 

As condições periodontais foram bastante prevalentes no estudo. A gengivite 

foi prevalente em 61,44% (53,23-69,18%). Já a doença periodontal foi prevalente em 

18,30% (12,51-25,35%) da população estudada (Tabela 5.10). 

 
 
            Tabela 5.10 - Distribuição dos trabalhadores, segundo condições periodontais. Lapa (PR). 
                                  2006 

 n % IC (95%) 

Gengivite    

Sim 94 61,44 53,23-69,18 

Não 59 38,56 30,81-46,76 

Periodontite    

Sim 28 18,30 12,51-25,35 

Não 125 81,70 74,64-87,48 

   continua 
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conclusão    

 n % IC (95%) 

Cálculo dental    

Sim 121 79,82 71,77-85,23 

Não 32 20,92 14,76-28,22 

Mobilidade dental    

Sim 13 8,50 4,60-14,09 

Não 140 91,50 85,90-95,40 

Retração gengival    

Sim 37 24,18 17,63-31,75 

Não 116 75,82 68,24-82,36 

 
A condição periodontal bastante encontrada foi a presença de cálculo dental, 

diagnosticada em 79,82% (71,77-85,23%) dos trabalhadores.  Já a mobilidade 

dental e a retração foram menos prevalentes. Apenas 8,50% (4,60-14,09%) 

apresentavam mobilidade e 24,18% (17,63-31,75%) apresentavam retração gengival 

(Tabela 5.10). 

 

 

 

Outra condição de saúde bucal pesquisada foi à presença de úlceras. A 

úlcera na mucosa foi diagnosticada em apenas 1,31% (0,15-4,64%) dos 

trabalhadores. Já a úlcera nos lábios estava presente em 1,31% (0,15-4,64%) dos 

entrevistados (Tabela 5.11). 
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                  Tabela 5.11 - Distribuição dos trabalhadores, segundo presença de úlceras e abscessos. 
                                        Lapa (PR). 2006 

 n % IC (95%) 

Úlcera na mucosa    

Sim 2 1,31 0,15-4,64 

Não 151 98,69 95,36-99,84 

Úlcera nos lábios    

Sim 2 1,31 0,15-4,64 

Não 151 98,69 95,36-99,84 

Abscesso    

Sim 8 5,23 2,28-10,04 

Não 145 94,77 89,96-97,71 

 
 
 
 

Em relação aos abscessos, sua prevalência foi de 5,23% (2,28-10,04%) na 

população estudada (Tabela 5.11). 

Os problemas relacionados à ATM (Articulação têmporo-mandibular) foram 

elucidados com avaliação de sintomatologia dolorosa presente em 21,56% (15,33-

28,93%), sendo que 0,06% (0,01-3,58%) sempre apresentavam sintomatologia 

dolorosa da ATM, enquanto 9,80% (5,59-15,65%) ás vezes sentiam dor e 66,66% 

(58,60-74,07%) relataram não terem sintomatologia dolorosa na ATM. Já em relação 

a estalido – crepitação na ATM, 27,45% (49,27-65,46%) disseram sim, enquanto 

0,13% (0,01-4,68%) sempre e 12,41% (7,64-18,71%) relataram ás vezes sentir e 

57,51% (49,27-65,46%) afirmaram não ter estes sintomas da ATM (Tabela 5.12). 
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                 Tabela 5.12 - Distribuição dos trabalhadores, segundo avaliação da ATM. Lapa (PR). 
                                      2006 

 N % IC (95%) 

Sintomatologia dolorosa    

Sim 33 21,56 15,33-28,93 

Sempre 1 0,06 0,01-3,58 

      Ás vezes  15 9,80 5,59-15,65 

Não 102 66,66 58,60-74,07 

    

Estalido /Crepitação    

Sim 42 27,45 49,27-65,46 

Sempre 2 0,13 0,01-4,68 

      Ás vezes  19 12,41 7,64-18,71 

Não 88 57,51 49,27-65,46 

 

Em relação aos maus hábitos, como o de fumar, a distribuição dos 

trabalhadores se deu da seguinte maneira; 33,33% (25,92-41,39%) fumantes e 

65,37% (57,25-72,85%) não fumantes, sendo a freqüência dos fumantes assim 

descritas 7,84% (4,11-13,29%) bastante, 9,81% (5,59-15,65%) médio e 15,03% 

(9,77-21,69%) pouco fumam (Tabela 5.13). 

 

 
                 Tabela 5.13 - Distribuição dos trabalhadores, segundo hábitos de fumar. Lapa (PR). 2006 

 N % IC (95%) 

Fuma    

Sim 51 33,33 25,92-41,39 

Não 100 65,37 57,25-72,85 

   continua 
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conclusão    

 N % IC (95%) 

Freqüência    

Bastante 12 7,84 4,11-13,29 

Médio 15 9,81 5,59-15,65 

Pouco 23 15,03 9,77-21,69 

 
 

Os problemas bucais relacionados com a ortodontia foram bastante 

estudados, sendo alguns altamente prevalentes, e outros menos prevalentes. Segue 

a descrição dessas condições.  

A presença de diastema inferior foi encontrada em 11,11% (6,61-17,19%) da 

população em questão já o diastema superior foi encontrado em 3,92% (1,45-8,34%) 

da mesma população.  Em relação à mordida cruzada, 7,84% (4,12-13,30%) 

apresentavam mordida cruzada anterior e 20,26% (14,20-27,51%) apresentavam 

mordida cruzada posterior (Tabela 5.14). 

 

                  Tabela 5.14 - Distribuição dos trabalhadores, segundo presença de diastema e mordida 
                                        cruzada. Lapa (PR). 2006 

 N % IC (95%) 

Diastema inferior    

Sim 17 11,11 6,61-17,19 

Não 136 88,89 91,66-98,55 

Diastema superior    

Sim 6 3,92 1,45-8,34 

Não 147 96,08 86,70-95,88 

   continua 
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conclusão    

 N % IC (95%) 

Mordida cruzada anterior    

Sim 12 7,84 4,12-13,30 

Não 141 92,16 72,49-85,79 

Mordida cruzada posterior    

Sim 31 20,26 14,20-27,51 

Não 122 79,74 72,49-85,79 

 
 
 
 

Em relação a outros fatores ortodônticos, a prevalência da mordida aberta 

anterior foi encontrada em 14,47% (9,23-20,95%) da população. O desalinhamento 

dental foi diagnosticado em 66,01% (57,93-73,47%) dos trabalhadores.  Em relação 

ao apinhamento dental, 17,65% (11,96-24,62%) apresentavam este problema de 

saúde e 15,03% (9,77-21,69%) apresentavam mordida topo a topo dos dentes 

(Tabela 5.15). 

 
 
               Tabela 5.15 - Distribuição dos trabalhadores, segundo presença de mordida aberta 
                                     anterior, desalinhamento dental, apinhamento dental e mordida topo a topo.  
                                     Lapa (PR). 2006 

 N % IC (95%) 

Mordida aberta anterior    

Sim 22 14,47 9,23-20,95 

Não 130 85,53 78,30-90,22 

Desalinhamento dental    

Sim 101 66,01 57,93-73,47 

Não 52 33,99 26,53-42,07 

   continua 
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conclusão    

 N % IC (95%) 

Apinhamento dental    

Sim 27 17,65 11,96-24,62 

Não 126 82,35 75,37-88,03 

Mordida topo a topo     

Sim 23 15,03 9,77-21,69 

Não 130 84,97 78,30-90,22 

 
 
 
 
 

Em relação a possíveis associações entre condições de saúde e variáveis 

sócio-ocupacionais, foram verificadas as influências do gênero e idade no 

comportamento da doença cárie dental. Outras comparações não foram realizadas 

devido ao baixo número de participantes.   

Em relação a possível associação entre idade e cárie, verificou-se associação 

positiva entre CPO-D e idade, e ainda entre componentes de dentes perdidos e 

idade (Tabela 5.16). 

 
 
 
                  Tabela 5.16 - Distribuição dos trabalhadores, segundo correlação de spearman entre 
                                        idade e CPO-D. Lapa (PR). 2006 

 n Coeficiente P 

Cariados 153 -0,24 0,01 

Perdidos 153 0,59 0,01 

Obturados 153 0,13 0,10 

CPO 153 0,57 0.01 
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Em relação a possível associação entre gênero e cárie verificou uma média 

maior do índice de CPO-D, do componente obturado, do componente perdido no 

gênero feminino (p=<0,01). Já a média do componente cariado foi maior no gênero 

masculino (p=<0,01) (Tabela 5.17).   

 

 
                  Tabela 5.17 - Distribuição dos trabalhadores, segundo componentes do CPO-D e  
                                        gênero. Lapa (PR). 2006 

 N Média p 

Dentes Cariados   0,01 

Gênero feminino 90 4,79  

Gênero masculino 63 7,16  

Dentes perdidos   0,01 

Gênero feminino 90 7,73  

Gênero masculino 63 3,52  

Dentes Obturados   0,04 

Gênero feminino 90 5,46  

Gênero masculino 63 4,07  

CPO-D   0,01 

Gênero feminino 90 17,97  

Gênero masculino 63 14,03  
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6 DISCUSSÃO 

 
 

6.1    A Importância da Manutenção da Saúde Bucal e Suas Implicações 

 

 

Segundo Vasconcellos (1998), “a boca é o órgão mais central na vida do ser 

humano”. A boca garante a subsistência, proporciona prazer, estabelece 

comunicação com o meio ambiente e ainda expressa as emoções, os sentimentos e 

as tensões que vivenciamos. 

Para Guimarães e Rocha (1979): 

 

A boca é um órgão de expressão emocional, que reflete as manifestações 
da mente, transmite os sentimentos de felicidade, de alegria, de raiva e de 
prazer, o canto e o riso, o pranto e a blasfêmia. Assim, do ponto de vista 
“psicossomático”, a boca é, provavelmente, o órgão mais importante do 
corpo humano. 

 

 

Historicamente no Brasil as relações e os reflexos da saúde bucal sobre a 

saúde geral têm sido negligenciados, não se levando em considerações que todo e 

qualquer problema de origem bucal pode provocar, além de desconforto físico e 

emocional, prejuízos consideráveis à saúde geral, principalmente quando há 

presença de focos infecciosos capazes de produzir inúmeras doenças como: 

nefropatia e endocardite bacteriana. Também na boca podem se refletir distúrbios de 

natureza emocional; da mesma forma, a ausência de saúde bucal pode ser 

causadora de modificações de comportamento e até de personalidades. 

O trabalhador que tem boas condições de saúde bucal pode manifestar os 

seus sentimentos através do sorriso, desinibidamente ou com expressão 
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extrovertida e sociável. Em contrapartida, o trabalhador que tem problemas 

odontológicos sente dor, sofre desconforto, sente-se esteticamente diminuído ou 

estressado, e manifesta vários sinais e sintomas, que vão desde a diminuição de 

atenção no trabalho (absenteísmo de corpo presente) até à falta ao trabalho 

(absenteísmo), além de comportamentos sociais de tristeza, como a “cara fechada”, 

a inibição demonstrada pela vergonha de sorrir, de falar em público, de se relacionar 

com as pessoas, etc. 

Há dois tipos de absenteísmo: o absenteísmo pela falta ao trabalho e o 

absenteísmo de corpo presente. 

O absenteísmo tipo I (pela falta ao trabalho) é mais fácil de ser mensurado e 

de ter o seu custo calculado. É a falta pura e simples do empregado ao trabalho, que 

leva à perda de produção das horas não trabalhadas. 

O absenteísmo tipo II (de corpo presente) é muito mais difícil de ser 

mensurado, mas é sabidamente o de maior ocorrência e ainda o grande causador 

de acidentes no ambiente de trabalho; é aquele que ocorre quando o trabalhador 

está com algum problema de saúde que não permite um melhor desempenho e, 

embora ele não falte ao trabalho, diminui a sua produtividade. As doenças bucais, 

como a doença periodontal, a cárie, etc, podem levar muitas vezes a um quadro de 

sintomatologia dolorosa de pouca intensidade no início; assim, o empregado tolera 

durante dias, eventualmente durante semanas, a dor e o desconforto, antes de 

procurar ajuda profissional para o tratamento e a resolução do problema. Pelo 

menos 25% do absenteísmo por doenças não-ocupacionais estão diretamente 

relacionadas às condições orais (HOOPER, 1942). 

A Unidont/Prevenire Consultoria e Prevenção em Odontologia realizou uma 

pesquisa com 12 mil trabalhadores e 24 mil dependentes destes. Constatou que 
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entre 1993 e 1994, o absenteísmo tipo I decorrentes de causas odontológicas foi da 

ordem de 6670 dias/trabalho (média de 1,5 dias de falta ao trabalho); não foi 

possível calcular os índices do absenteísmo tipo II, mas, com base nos 4447 

atendimentos odontológicos realizados, constata-se que ele existiu, pois os 

empregados, embora não tenham se ausentado do trabalho, tiveram baixa 

produtividade em virtude das possíveis dores (BARONI, 1996). 

Mais recentemente, Martins (2002) investigou o absenteísmo por causas 

médicas e odontológicas em duas empresas – uma pública e outra privada – 

constatou que, de um total de 5.693 dias de afastamento, 89 tinham etiologia 

odontológica, e que 81,3% das ausências ao trabalho por motivos odontológicos 

implicavam faltas de pelo menos um dia.  

E ainda Mazzilli (2004) investigando os afastamentos do trabalho decorrentes 

de problemas odontológicos em serviços públicos municipais de São Paulo, obteve 

tempo médio de ausência de 5,4 dias. 

Mais especificamente no nosso estudo, o absenteísmo odontológico foi 

relatado por uma parte dos trabalhadores, 23,09% (15,90-29,64%) foram afastados 

do ofício por problemas bucais. No entanto 5,23% (2,28-10,04%) já faltaram ao 

emprego por motivos odontológicos. Em relação a trabalhar com dor dental, 23,53% 

(17,05-31,06%) relataram que às vezes trabalharam com dor de dente. Já 11,76% 

(7,12-17,95%) dos trabalhadores apresentavam dor, mas não tomavam 

medicamentos e 24,18% (17,63-31,76%) a dor estava presente e os trabalhadores 

se auto medicavam (Tabela 5.7 – p. 85). 
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O custo econômico da dor orofacial para a sociedade inclui custos diretos, 

como o custo para providenciar tratamento, e custos indiretos, como aqueles 

associados com ausência ao trabalho e diminuição da produtividade no trabalho 

(MACFARLANE et al.,2002). Os resultados da pesquisa desses autores, com 2.504 

adultos do Reino Unido, mostraram que 17% faltaram ao trabalho ou estiveram 

incapacitados para realizar atividades normais por causa da dor orofacial. 

Sob o ponto de vista legal, a Lei 5.081 de 24 de agosto de 1966, que regula o 

exercício profissional, prevê no seu artigo 6º, parágrafo III, como de competência do 

Cirurgião Dentista, “atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos 

e outros”. Porém, somente em 30 de junho de 1975 que a Lei 6.215 alterou esse 

item para a seguinte redação: artigo 6º, parágrafo III – “Atestar no setor de sua 

atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive para justificação de faltas 

no emprego”. Esta alteração reconhece a importância do estado mórbido de 

competência odontológica como fator de absenteísmo (DIACOV; LIMA, 1988; 

SALIBA-GARBIN et al., 2000).  

O estudo do absenteísmo odontológico no Brasil é extremamente dificultoso 

em conseqüência de não existir uma guarda dos documentos pertinentes, em 

detrimento de estudos estatísticos. Não há valores palpáveis para aferirmos o 

número de dias perdidos de trabalho por razões de absenteísmo odontológico, quer 

seja no nível nacional, estadual e municipal. Não existem, portanto, informações 

tanto a respeito do ônus econômico que tais faltas possam acarretar, como também 

em relação à insatisfação do trabalhador pela quebra do binômio saúde-trabalho. A 

falta de dados a respeito do absenteísmo odontológico implica, sem dúvida alguma, 

em nada se saber do comportamento do trabalhador nesse sentido (LIMA, 2001). 
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Embora o Cirurgião Dentista tivesse competência para atestar os fatos 

odontológicos e suas conseqüências desde 1966, ela só foi estendida para os fins 

de justificação de falta ao trabalho 9 anos depois. Por esta determinação legal ser 

relativamente recente e constatada as inúmeras variáveis envolvidas no processo 

absenteísmo por motivos odontológicos, bem como as diversas dificuldades em se 

fazer esses estudos, ainda pouco se tem escrito sobre o assunto no Brasil. 

A relação entre maus hábitos de higiene bucal desencadeando a evolução de 

doenças periodontais e problemas vasculares de ordem sistêmica já é constatado 

cientificamente. 

A doença periodontal é um forte predisponente a bacteremia devido ao 

grande número de vasos sanguíneos que irrigam o periodonto e que permitem uma 

rápida saída de microorganismos da bolsa periodontal (GUIDUGLI NETO, 1988).  

E este mesmo autor diz ainda, que a endocardite bacteriana “é uma doença 

causada pela disseminação de um agente infectante, a partir de um foco, no 

revestimento interno do coração ou de um grande vaso sanguíneo, sendo 

reconhecidas à forma subaguda e a aguda”. 

O  Conselho  Regional  de  Odontologia  de São Paulo –  (CROSP, 2000), 

lançou uma campanha com o slogan “O dente pode matar!”, na qual procura alertar 

a população sobre os riscos a que está exposta se não der devida atenção à saúde 

bucal. 

Em entrevista ao jornal do CROSP (2000), Dr. Grinberg relata que: 

 

 O INCOR, que é um centro de referência na doença, registra a cada mês 
entre dez a doze pacientes com endocardite. Cerca de 40% destes casos 
têm origem bucal e são desencadeadas por infecções espontâneas, 
resultantes de dentes ou gengivas em mau estado, quando pela 
manipulação de área infectada para tratamento odontológico. 
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Mais recentemente, Wehba, Rodrigues e Soares (2004) apontaram o caráter 

bidirecional da relação existente entre o diabetes e a doença periodontal. Assim, se 

está comprovado que o diabetes influencia o desenvolvimento e/ou agravamento da 

doença periodontal, o contrário também é verdadeiro, ou seja, a presença de 

infecção e/ou inflamação periodontal também influiria no controle glicêmico de 

pacientes diabéticos. 

Também Offenbacher e Beck (2004) apontam o grau de significância da carga 

infecciosa da periodontite sobre o organismo daqueles que por ela são afligidos, 

lembrando estudos, realizados em humanos e em animais, que apontam a 

associação entre as infecções periodontais e algumas patologias vasculares e 

placentárias. 

No nosso levantamento epidemiológico, as condições periodontais foram 

bastante prevalentes no estudo. A gengivite foi prevalente em 61,44% (53,23-

69,18%). Já a doença periodontal foi prevalente em 18,30% (12,51-25,35%) da 

população estudada. A condição periodontal bastante encontrada foi a presença de 

cálculo dental, diagnosticada em 79,82% (71,77-85,23%) dos trabalhadores.  Já a 

mobilidade dental e a retração foram menos prevalentes. Apenas 8,50% (4,60-

14,09%) apresentavam mobilidade e 24,18% (17,63-31,75%) apresentavam retração 

gengival (Tabela 5.10 – p.87). 

Os cientistas descobriram ainda, que os trabalhadores que sofrem de 

problemas nas gengivas estão mais sujeitos a desenvolver aterosclerose: a 

formação de placas duras no interior das artérias. A aterosclerose pode levar a um 

derrame ou a um ataque cardíaco. Estes, numa pesquisa avaliaram a quantidade de 

bactérias presentes nas bocas de 657 pessoas que não tinham um histórico de 

derrames ou ataques cardíacos, e em seguida também mediram a espessura da 
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artéria carótida (que leva o sangue do coração até o cérebro); o resultado foi que os 

trabalhadores que tinham um nível mais alto da bactéria específica que causa 

problema de gengiva, como a doença periodontal, também apresentaram a carótida 

mais espessa, mesmo levando em conta outros fatores de risco cardiovascular. Os 

cientistas disseram que a explicação para a correlação dos dois problemas pode ser 

o fato de que a bactéria se movimenta pelo corpo por meio da corrente sanguínea e, 

desta maneira, estimula o sistema imunológico, causando inflamações que resultam 

no entupimento das artérias. Reafirmando a relação entre maus hábitos de higiene 

bucal vindo a desencadear doenças periodontais e problemas vasculares oriundos 

desta bacteremia. 

              http://www.odontoclube.com.br/template_050210_e01.php3  (BBC, 2005) 

 

 

Odontalgias: “a dor de dente é um dos fatores que mais causam acidentes de 

trabalho e ocupa o terceiro lugar no quadro de incidências, perdendo apenas para as 

dores de estômago e de cabeça”. 

 

“... Noites mal dormidas pela dor deixam o funcionário desatento, irritado e 
fatigado, em condições propícias para acidentes. A origem da dor de dente 
surge quase sempre pela cárie dental ou por doença da gengiva, que após 
determinado tempo o processo carioso atinge a polpa (nervo) e a dor atinge 
o clímax. Desesperado o funcionário falta ao trabalho, extrai o dente e 
recebe licença de um dia. Os demais dentes que já estão sofrendo o 
mesmo ciclo evolutivo não são tocados. Mais dia, menos dia, outro dente 
será afetado. Novamente o funcionário faltará ao trabalho para providenciar 
outra extração”. 
 

 

Deve-se levar em consideração o fato dos problemas dentários serem em sua 

maioria, crônicos, ou seja, de evolução lenta, levando os trabalhadores a processos 

dolorosos intermitentes, e é claro que com dor a capacidade de concentração do 

trabalhador é reduzida, podendo causar uma série de acidentes nos locais de 
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trabalho, principalmente, com operadores de máquinas, motoristas e trabalhadores 

que estão constantemente sujeitos a riscos perfeitamente evitáveis, quando estão 

atentos na sua função. 

Noites mal dormidas em decorrência da dor deixam as pessoas desatentas, 

irritadas, fatigadas e impossibilitadas de exercerem suas atividades habituais. Os 

problemas bucais constituem uma incapacidade da atividade produtiva, com efeitos 

sobre a capacidade de trabalho e a qualidade de vida (BARONI, 1996). 

Agravando-se mais ainda o quadro, se para alívio temporário da dor, este 

trabalhador fizer uso de automedicação e muitas vezes até em doses excedentes, 

sofrendo os efeitos adversos tais como sonolência, perda de concentração, 

tremores, etc. 

A automedicação é uma forma comum de auto-atenção à saúde, consistindo 

no consumo de um produto com o objetivo de tratar ou aliviar sintomas ou doenças 

percebidos, ou mesmo de promover a saúde, independentemente da prescrição 

profissional (ZANINI; PAULO, 1988). 

 

Um motorista de ônibus, com muitos anos de empresa e com um dossiê 
perfeito, sem nenhuma anotação negativa, em um dia ensolarado, por volta 
das 10 horas da manhã, por razões aparentemente injustificáveis, bate na 
traseira de um caminhão em plena Rodovia Anhanguera. Questionado pelo 
proprietário da empresa sobre o ocorrido, responde que não havia dormido 
durante a noite anterior por causa de dor de dente muito forte... 
 
 
 

É importante notar que no exemplo anterior, dificilmente se descreve a causa 

primária dos acidentes, no caso a dor de dente, enfatiza-se a causa secundária, ou 

seja, o motorista dormiu ao volante. 

No nosso estudo realizado junto aos trabalhadores da Agroindústria do Sul do 

Brasil, detectamos um alto índice de CPO-D (Índice de dentes cariados, perdidos e 
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obturados). A avaliação da prevalência e gravidade da cárie dental seguiu a seguinte 

distribuição: o CPO-D foi de 16,54 (15,12-17,57). A média do componente cariado foi 

5,76 (4,88-6,64). Para o componente perdido a média foi de 6,00 (4,71-7,28). Para o 

componente obturado a média foi de 4,58 (3,70-5,45) (Tabela 5.8 – p.86). 

Já em relação a trabalhar com dor dental, 23,53% (17,05-31,06%) relataram 

que às vezes trabalharam com dor de dente. Já 11,76% (7,12-17,95%) dos 

trabalhadores apresentavam dor, mas não tomavam medicamentos e 24,18% 

(17,63-31,76%) a dor estava presente e os trabalhadores se auto medicavam para 

aliviar os sintomas e desconforto da dor de dente (Tabela 5.7 – p.85). 

O trabalhador com dor de dente terá ainda sua alimentação e sono 

comprometido e, conseqüentemente, sua capacidade laborativa produtiva diminuída. 

Além disso, a falta de concentração aumenta o risco de ocorrência de acidentes de 

trabalho (MIDORIKAWA, 2000). 

Caso a cárie dentária não seja tratada, o processo continua evoluindo em 

velocidade mais rápida que o processo de defesa do dente, até atingir a polpa, onde 

se localizam os vasos sanguíneos e linfáticos e o nervo do dente, levando a 

problemas endodônticos ou de canal. 

Como conseqüência da evolução da cárie dentária, poderá ocorrer uma 

reação inflamatória, denominada pulpite aguda. Esta se caracteriza pelas seguintes 

manifestações clínicas: dor aguda, espontânea, localizada ou difusa, pulsátil, reflexa, 

intermitente ou contínua e exarcebada pelo frio (LEONARDO; LEAL, 1991). 

Paralelamente a este processo evolutivo de necrose pulpar, existem os casos 

em que os trabalhadores apresentam a maioria dos dentes cariados. Em geral eles 

trabalham em indústrias químicas onde são manipuladas substâncias ácidas que 

corroem o esmalte dental. São provadores de bebidas, funcionários da indústria de 
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refrigerantes, que geralmente possuem alto teor de açúcar, muito prejudicial aos 

dentes. 

O estresse também tem sua aparição na odontologia do trabalho: 

 É um estado físico causado pelo excesso de adrenalina circulante no 

organismo. É uma resposta fisiológica ou psicológica às demandas sobre um 

indivíduo. A pressa, o trânsito, a falta de tempo, o excesso de trabalho e a cobrança 

indiscriminada geram um constante “estado de alerta”, que é a origem do estresse. 

As respostas fisiológicas típicas ao estresse incluem freqüência cardíaca elevada, 

aumento da pressão arterial, respiração aumentada, hipertensão, doença cardíaca 

ou úlcera. Os sintomas psicológicos incluem cefaléia, insônia e ansiedade; são os 

sintomas descritos como os mais variados possíveis, tais como cansaço, 

irritabilidade, depressão, insônia, redução da resistência física e mental. Em casos 

mais agravantes, pode estar entre as causas determinantes de infartos, úlceras 

gástricas e até mesmo de algumas lesões bucais freqüentes. Dentre elas podemos 

destacar as Úlceras aftosas, Gengivoestomatite herpética, Herpes simples 

recidivante, Pênfigo Vulgar e Líquen Plano. Os sintomas do estresse surgem como 

sinal de alerta pelos excessos do dia a dia, relacionados ao trabalho demasiado, 

consumo de álcool, cigarro ou café que são considerados fatores agravantes do 

quadro fisiológico do estresse.   

        http://odontologia.com.br/artigos/lesoes-bucais-x-estresse.html (ANTUNES; LULA; TONANI, 1999) 

 

No nosso estudo, em relação aos maus hábitos, como o de fumar, a 

distribuição dos trabalhadores se deu da seguinte maneira; 33,33% (25,92-41,39%) 

fumantes e 65,37% (57,25-72,85%) não fumantes, sendo a freqüência dos fumantes 
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assim descritas 7,84% (4,11-13,29%) bastante, 9,81% (5,59-15,65%) médio e 

15,03% (9,77-21,69%) pouco fumam (Tabela 5.13 – p.90). 

O estresse é um fenômeno complexo que tem efeitos diferentes sobre 

pessoas diferentes. O estresse pode ocorrer quando um emprego não corresponde 

às expectativas do empregado ou quando às exigências do emprego são pesadas. 

Os pesquisadores sabem também que o aspecto do cargo afeta o estresse – 

empregados que têm muitas ou poucas obrigações são propensos a relatar 

sensação de estresse. A ambigüidade do papel, a incerteza sobre as expectativas 

relacionadas ao trabalho ou mesmo a insegurança de estabilidade no emprego, 

constituem uma das maiores fontes desencadeadoras do estresse. Interessante 

saber que tanto situações agradáveis como desagradáveis podem causar estresse. 

Por exemplo, ser promovido pode ser tão estressante quanto ser demitido. Os 

trabalhadores com afetividade negativa (autoconceito negativo e atitude negativa em 

relação à vida de um modo geral) são mais propensos a apresentar estresse. Além 

disso, pessoas que têm enfermidades físicas expressam sentimentos mais 

estressantes do que pessoas saudáveis (BOWLER, 2001). 

Constantemente ainda, podem ser detectados problemas de abertura e 

fechamento de boca causados por perturbações ocorridas nas articulações têmporo-

mandibulares, de trabalhadores que executam funções sob pressão psicológica, 

exemplo: caixas de bancos, pessoas que atuam na área da bolsa de valores, e 

principalmente os executivos. Normalmente estes profissionais começam a se 

queixar de dor na região do ouvido, vão ao Otorrinolaringologista e terminam no 

Cirurgião Dentista. A causa é simples: toda a tensão do dia a dia é descarregada 

nos músculos da face, comprimindo os dentes superiores contra os inferiores, toda a 

articulação têmporo-mandibular, os dentes e a própria musculatura da face, sofrem 
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alterações que provocam terríveis dores de cabeça, de dentes, de ouvidos e até 

mesmo náuseas e vômitos aparentemente inexplicáveis. Estes movimentos 

parafuncionais podem ocorrer durante o dia, ranger ou apertar os dentes, morder a 

bochecha ou a língua sem perceber, chupar o dedo, morder o lápis, a unha, etc; ou 

ainda à noite, durante o sono, episódios unitários de apertar os dentes 

(apertamento) ou contrações ritmadas (bruxismo), provocando desordens têmporo-

mandibulares. 

No nosso estudo realizado junto aos trabalhadores da Agroindústria do Sul do 

Brasil, os problemas relacionados à ATM (Articulação têmporomandibular) foram 

elucidados com avaliação de sintomatologia dolorosa presente de forma expressiva 

em 21,56% (15,33-28,93%), sendo que 0,06% (0,01-3,58%) sempre apresentavam 

sintomatologia dolorosa da ATM, enquanto 9,80% (5,59-15,65%) ás vezes sentiam 

dor e 66,66% (58,60-74,07%) relataram não terem sintomatologia dolorosa na ATM. 

Já em relação a sinais e sintomas como estalido e crepitação na ATM, 27,45% 

(49,27-65,46%) disseram sim, enquanto 0,13% (0,01-4,68%) sempre e 12,41% 

(7,64-18,71%) relataram ás vezes sentir e 57,51% (49,27-65,46%) afirmaram não ter 

estes sintomas da ATM (Tabela 5.12 – p.90). 

Além das experiências profundas de cunho psíquico, apontamos também as 

experiências culturais mais específicas que fazem com que a boca, os dentes, o 

sorriso e a mordida adquiram lugar de auto-referência e critério de aceitação social – 

a auto estima. 

No livro Psicologia e Odontologia, (SEGER, 1992), afirma que “a necessidade 

de avulsão dos dentes e a ameaça ao aspecto estético interferem na forma de 

pensar e agir de muitos indivíduos”. Para a autora, a alteração emocional que se 
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estabelece determina, muitas vezes, dificuldades de relacionamento dessas 

pessoas, tornando-as muitas vezes introvertidas e infelizes. 

As extrações dentárias decorrentes de doença periodontal avançada ou de 

cárie dentária extensa abrem caminhos no tecido gengival e ósseo, de comunicação 

direta da cavidade bucal com o meio interno, permitindo que ocorra a bacteremia. O 

trabalhador que não tenha bons hábitos de higiene bucal pode ter seus dentes 

afetados por tais doenças. Com a evolução destas, pode chegar a uma situação tal 

que só reste a exodontia como solução terapêutica. E em decorrência da cirurgia, 

perderá mais horas de trabalho, e se esta ainda ocorrer em caráter de urgência, sem 

prévio planejamento, causará mais transtornos na organização do trabalho da 

empresa. 

No nosso estudo junto aos trabalhadores da Agroindústria, o CPO-D 

encontrado foi 16,54, com média  de 6,00 para o componente de dentes perdidos 

enfatizando grande necessidade de  confecção e instalação de prótese  para o 

maxilar superior (57,52%) e para o inferior (64,05%),  afirmando real necessidade de 

atenção neste aspecto de reposição dentária aos dentes perdidos dos 

trabalhadores. Em relação à necessidade de prótese, do total do estudo, 57,52% 

(49,27-65,46%) necessita de prótese superior e 64,05% (55,90-71,64%) necessita 

de prótese inferior (Tabela 5.9 – p.86/87). 

Quando há ausência de elementos dentários, o trabalhador pode ter 

problemas quanto à escolha da dieta a ser consumida, pois alimentos mais 

consistentes (“duros”) serão deixados de lado. Isto poderá ainda originar problemas 

nutricionais, queda de resistência do organismo, pois o alimento ingerido, quando é 

subtriturado na cavidade bucal, provoca uma sobrecarga ao aparelho digestivo que, 

em longo prazo, pode ser acometido por alguma doença (MIDORIKAWA, 2000). 



DISCUSSÃO______________________________________________________________________________________109 
 

 
                                                                                                                 ANA LUIZA DE OLIVEIRA TAUCHEN 

Em nosso entender, a expressão “os dentes são o cartão de visita da 

pessoa”, vem revelar a associação entre os dentes e a imagem de si, mostrando sua 

importância para a aceitação do indivíduo pelo grupo social. Desde o século XIX, já 

se prescrevia, conforme historiadores, que “as partes visíveis do corpo deveriam ser 

inofensivas à vista e agradáveis ao olfato e que a aparência limpa era garantia de 

probidade moral e de posição social” (WOLF, 1998). 

De acordo com uma pesquisa realizada por Reisine e Bailit (1980), após 

verificarem a condição de saúde bucal auto-identificada e aquela observada ao 

exame clínico em adultos americanos que procuravam atendimento odontológico, 

encontraram que, à medida que o número de dentes perdidos e cariados 

aumentava, diminuía a porcentagem de pessoas que consideravam a sua saúde 

bucal “boa” ou “excelente”. 

Podemos comprovar esta pesquisa realizada com os dados obtidos através 

do nosso estudo com os trabalhadores da Agroindústria do Sul do Brasil onde a 

maioria das pessoas entrevistadas não se diziam satisfeitas em relação a sua saúde 

bucal. Onde apenas 2,61% (0,71-5,56%) classificaram sua saúde bucal como ótima 

26,80% (19,96-34,54%) como boa, 51,63% (43,42-59,77%) classificaram como 

regular e 18,95% (13,07-26,07%) como péssima (Tabela 5.6 – p.84). 

Verifica-se entre os fatores que mais perturbam as pessoas está a 

possibilidade de ter halitose e de exibir, para os outros, dentes com resíduos de 

alimentos. Constatando assim que a boa aparência e a demonstração de cuidados 

corporais indicam concordância com as normas de boa apresentação e interação 

social. 

A halitose é outro fator que traz problemas ao trabalhador porque acaba 

restringindo sua vida social e, para algumas pessoas, o medo de tê-la pode 
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desencadear uma neurose ou isolamento social. Pode significar anormalidade ou 

doença extrínseca, sendo importante auxiliar no diagnóstico de algumas doenças, 

bucais ou não, podendo também significar intoxicação profissional (NOGUEIRA, 

1972). 

Além da cárie dentária e das periodontopatias, a má-oclusão é um dos 

problemas de saúde pública que muito tem preocupado os estudiosos. De acordo 

com Silva (1980), 50% da população brasileira apresentam algum tipo de má-

oclusão. E a identificação precoce desse quadro, segundo Bresolin (2000), 

possibilita o direcionamento de atitudes preventivas ou curativas a serem 

dispensadas pelos serviços de saúde.  

No nosso estudo os problemas bucais relacionados com a ortodontia foram 

bastante elucidados, sendo alguns altamente prevalentes. A presença de diastema 

inferior foi encontrada em 11,11% (6,61-17,19%) da população em questão já o 

diastema superior foi encontrado em 3,92% (1,45-8,34%) da mesma população.  Em 

relação à mordida cruzada, 7,84% (4,12-13,30%) apresentava mordida cruzada 

anterior e 20,26% (14,20-27,51%) apresentavam mordida cruzada posterior (Tabela 

5.14 – p.91/92). Em relação a outros fatores ortodônticos, a prevalência da mordida 

aberta anterior foi encontrada em 14,47% (9,23-20,95%) da população. O 

desalinhamento dental foi diagnosticado em 66,01% (57,93-73,47%) dos 

trabalhadores.  Em relação ao apinhamento dental, 17,65% (11,96-24,62%) 

apresentavam este problema de saúde e 15,03% (9,77-21,69%) apresentavam 

mordidas topo a topo dos dentes (Tabela 5.15 – p.92/93). Com todos estes dados 

ortodônticos levantados verificamos real necessidade de intervenção odontológica 

nesta área. 
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Assim, a saúde geral depende do equilíbrio da oclusão, elemento fundamental 

para a digestão e a nutrição, e da ausência de infecções bucais que freqüentemente 

passam despercebidas, mas que podem colocar em risco o êxito de outros 

tratamentos clínicos (DAVIS, 2001). 

 

 

6.2    A Contribuição do Cirurgião Dentista especialista em Odontologia do 

trabalho no Programa de Saúde Ocupacional 

 

 

Em abril de 2000, houve uma publicação no Diário Oficial (Portaria nº. 10, de 

06 de abril de 2000), onde já se tratava de uma proposta para alteração da NR-4 

(SESMET), Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho (BRASIL, 2000). 

Esta portaria já propunha um Sistema Integrado de Prevenção de Riscos do 

Trabalho (SPRT) “consiste no conjunto permanente de ações, medidas e programas, 

previstos em normas e regulamentos, além daqueles desenvolvidos por livre 

iniciativa da empresa, tendo como objetivo a prevenção de acidentes e doenças, de 

modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida, 

a promoção à saúde do trabalhador e do meio ambiente de trabalho”. 

As ações de prevenção de acidentes e doenças do trabalho devem integrar-

se ao processo produtivo, abrangendo todos os aspectos relacionados ao trabalho e 

ao planejamento das ações de prevenção, por meio da implementação dos 

programas de gestão de segurança e saúde do trabalhador, da participação dos 
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trabalhadores no planejamento, da execução e avaliação das medidas adotadas 

pela empresa e do emprego de técnicas atualizadas de prevenção. 

E já se propunha a formação do Serviço Especializado em Segurança e 

Saúde no Trabalho (SEST), que assim constava “um serviço especializado 

constituído por uma unidade organizada e integrada, composta por profissionais 

dedicados exclusivamente ao cumprimento de atribuições relacionadas à prevenção 

de riscos laborais” e permitia então a inclusão de outros profissionais especializados, 

por meio de convenção coletiva ou por determinação estratégica da empresa. 

Entretanto, o conhecimento dos riscos que a atividade ocupacional traz à 

saúde bucal do trabalhador é ainda incipiente, e a divulgação desse conhecimento, 

seja no meio acadêmico, seja entre os profissionais de serviços – mesmo aqueles 

que trabalham em indústrias, onde exposições ocupacionais são comuns – é ainda 

mais pobre. Isso implica a necessidade de incorporar profissionais especializados na 

área de odontologia do trabalho nas equipes de saúde e segurança do trabalhador e 

de higiene industrial. É importante também o deslocamento do foco de atenção do 

profissional de odontologia da boca para o indivíduo, e deste para o coletivo, na 

expressão de sua complexidade social (VIANNA; SANTANA, 2001). 

Com base nessas diretrizes e na política de saúde da empresa, o Cirurgião 

Dentista do Trabalho iria organizar o Serviço de Odontologia em Saúde do 

Trabalhador na empresa. 

De acordo com o número de funcionários, a modalidade de acesso à 

assistência odontológica (serviços próprios, serviços contratados externamente 

como odontologia de grupo, cooperativa odontológica e seguradora, serviços 

institucionais: Serviço Social do Comércio (SESC) – Serviço Social da Indústria 

(SESI) – Serviço Social da Construção Civil (SECONCI), sindicatos e serviços 
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públicos) e objetivos do SESMT, o Cirurgião Dentista do Trabalho dimensionará o 

serviço, a localização, o sistema de trabalho e os profissionais necessários para 

formar a equipe de Saúde Bucal: Cirurgião Dentista, Técnico em Higiene Dental, 

Atendente de Consultório Dentário (CD, THD e ACD) (CIPA, 2001). 

Através da legislação em vigor referente ao SESMT, e pela revisão de 

literatura pesquisada, constatamos que as funções que o Cirurgião Dentista do 

Trabalho poderá desempenhar são: 

 

1- Programar e executar planos de proteção à Saúde dos Trabalhadores; 

2- Realizar o censo odontológico e a vigilância epidemiológica; 

3- Conhecer o local de trabalho, o processo de fabricação e as funções dos 

empregados; 

4- Dedicar cuidado especial aos trabalhadores expostos à insalubridade e 

periculosidade, aos do sexo feminino, aos menores e aos deficientes físicos; 

5- Promover e manter o estado de saúde e o bem estar do trabalhador, sob 

todos os aspectos, naquilo que lhe compete. 

6- Realizar exames odontológicos pré-admissionais, periódicos e 

especializados, e ainda manter sempre o prontuário de odontologia atualizado em 

Saúde do Trabalhador; 

7- Promover a conscientização dos trabalhadores sobre a importância da 

saúde bucal e sua responsabilidade neste processo. 

8- Participar dos levantamentos de campo para análise profissiográfica; 

9- Participar dos programas de ergonomia da empresa, promovendo a 

adaptação do trabalho ao homem, para que este possa desempenhar sua tarefa de 

forma mais saudável e produtiva. 
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10- Reduzir tanto o absenteísmo por causa odontológica quanto os acidentes 

do trabalho e as doenças profissionais que atinjam a cavidade bucal. 

11- Estudar a importância do fator humano nos acidentes e propor a adoção 

de medidas preventivas na área de odontologia; 

12- Planejar e participar de programas de educação sanitária e de alimentação 

para os trabalhadores; 

13- Divulgar conhecimentos que visem à prevenção de doenças ocupacionais 

com manifestações orais; 

14- Prevenir ou promover a cura das doenças que acometem os dentes e os 

demais tecidos que compõem a cavidade bucal, com as conseqüências mais 

variadas para todo o organismo, desde os processos localizados mais simples até 

os mais abrangentes, de maior gravidade. 

15- Prover o empregado de condições estético-funcionais, evitando os 

agravos psicossomáticos que o inibem e o conduzem a traumas de efeitos os mais 

diversos. 

16- Estabelecer protocolo de medidas de pronto atendimento aos acidentados 

de face e boca e de emergências odontológicas; 

17- Supervisionar as facilidades de treinamento de primeiros socorros e 

normas de segurança; 

18- Organizar estatística de morbidade e mortalidade com causa bucal e 

investigar suas possíveis relações com as atividades funcionais, mantendo registros 

sistêmicos de todas as ocorrências relacionadas à saúde bucal de cada funcionário; 

19- Integrar-se aos outros profissionais da área de Saúde do Trabalhador 

(SESMT, CIPA), para juntos, atuarem na preservação da saúde dos trabalhadores. 

20- Propor normas e regulamentos internos sobre Odontologia Ocupacional; 
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21- Coordenar o Programa de Saúde Bucal na empresa (Odontologia 

preventiva, educação em saúde bucal e promoção de saúde) e as atividades de 

prevenção, diagnóstico e tratamento dos acidentes de trabalho e das doenças 

profissionais; 

22- Aconselhar a gerência da empresa em todo o assunto relacionado à 

Saúde do Trabalhador; 

23- Proceder à avaliação e ou auditoria no campo da odontologia e participar 

da perícia, na qualidade de perito do juízo ou assistente técnico, no campo da 

odontologia em Saúde do Trabalhador; 

24- Auxiliar no aumento da eficiência do setor industrial e de serviços 

(produtividade) e da qualidade da produção e dos serviços prestados, com a 

redução do tempo perdido por acidentes do trabalho e doenças profissionais. 

 

 

6.3    Benefícios da Inclusão da Odontologia do Trabalho no Programa de 

Saúde Ocupacional 

 

 

Vários são os benefícios que podem ser elencados a partir da inserção do 

Cirurgião Dentista especializado em Odontologia do Trabalho na equipe de Saúde 

do Trabalhador, atuando mais especificadamente no programa de saúde 

ocupacional de uma empresa. 

Para Araújo e Gonini Jr (1999), a odontologia do trabalho define, em médio 

prazo, um novo campo de atuação profissional, que fornecerá dados 
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epidemiológicos que definirão as medidas de controle necessárias para a 

elaboração de um programa de saúde que seja ideal ao trabalhador. 

Da mesma forma que o médico, o Cirurgião Dentista do Trabalho contribui 

com a sua participação, elucidando dúvidas e levando esclarecimentos ao 

empregado, fazendo com que ele colabore sistematicamente para a obtenção do fim 

desejado, que é o de proteger a sua própria saúde (GUIMARÃES; ROCHA, 1979). 

 Para o próprio trabalhador, pode-se citar benefício desde o aprendizado dos 

cuidados com a higiene bucal, que contribuirão para a diminuição do índice de cáries 

e periodontopatias; aumento da motivação e da imagem da empresa perante o 

trabalhador; favorecimento de acesso aos cuidados odontológicos, possibilitando 

tratamento das doenças bucais, eliminando os focos de infecção e as dores de 

origem dentária, minimizando os acidentes do trabalho de origem dentária. 

Como ilustração podemos citar o estudo de Fishwick, Ashley e Wilson (1998) 

- avaliaram a eficácia de um programa preventivo, voltado a adultos trabalhadores, 

desenvolvido no próprio local de trabalho. Foram analisadas somente as condições 

periodontais destes trabalhadores, antes e após o desenvolvimento do programa 

preventivo odontológico. Observou-se uma significativa redução do sangramento 

gengival e dos locais de sondagem de bolsa no grupo de trabalhadores com o qual 

fora desenvolvido o programa preventivo. Os autores concluem que ficou 

comprovada a eficácia clínica de campanhas de conscientização em saúde bucal, 

desenvolvidas nos locais de trabalho. 

Como podemos ver a própria empresa também se beneficiará com esta 

inclusão do Cirurgião Dentista nos programas ocupacionais que visam a Saúde do 

Trabalhador. Os índices de absenteísmo – tanto do tipo I quanto do tipo II - serão 

diminuídos, a imagem da empresa no mercado será melhor, haverá maior 
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produtividade individual pelo equilibrado estado geral de saúde dos seus 

empregados, diminuição das possibilidades de acidentes de trabalho e doenças 

profissionais com manifestações bucais sem que, para isto, haja qualquer custo 

adicional. Uma vez que a boca é a porta de comunicação entre o organismo e o 

meio ambiente, e considerando que “a saúde começa pela boca”, haverá uma 

diminuição dos problemas médicos por conseqüência. Possibilidade de programar 

os tratamentos odontológicos, como as exodontias, sem prejuízo para o andamento 

das atividades do trabalhador no setor da empresa. Possibilidade de abater as 

despesas com os serviços odontológicos na Declaração do Imposto de Renda e 

ainda a certeza que todo investimento em saúde traz lucros indiretos para a 

Empresa. 

De forma mais abrangente, é visto que a inclusão dos Cirurgiões Dentistas 

especializados integrados ao programa ocupacional favorecendo a saúde do 

Trabalhador favoreceria o próprio Brasil com a diminuição da demanda e da procura 

pelos serviços odontológicos das unidades básicas de saúde, o que permite que 

outras categorias da população sejam melhores atendidas. A diminuição dos índices 

de absenteísmo, de acidentes do trabalho e de doenças profissionais, colaborará 

para um aumento de produção nacional e aumento da oferta de produto 

industrializado (PERES et al.,2003). 

Por fim, a Odontologia Ocupacional poderia, juntamente com outras 

profissões de Saúde, assumir e contribuir com a responsabilização social 

relacionada à saúde dos trabalhadores, bem como para o aumento da estabilidade 

do setor industrial e de serviços, da produtividade e segurança (GOLDHORN, 1947). 
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 Como nova área de especialidade, a Odontologia do Trabalho, também abre 

um novo mercado de trabalho para o Cirurgião Dentista especializado 

(MIDORIKAWA, 2000). 
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7      CONCLUSÕES 
 
 

Mediante toda a revisão de literatura abordada e após a verificação, por 

amostragem, das condições de saúde bucal de trabalhadores de uma Agroindústria 

do sul do Brasil possibilitou-nos constatar uma visão mais detalhada da evolução, 

conceito e a grande importância da inserção do Cirurgião Dentista do Trabalho 

podendo estar atuando no contexto de Odontologia Ocupacional dos Programas de 

Saúde do Trabalhador nas Empresas. Assim sendo, o presente estudo, permite-nos 

concluir: 

• A Odontologia no campo da Saúde do Trabalhador, deve ter como objetivo: 

prevenir os efeitos nocivos das condições de trabalho e suas influências 

sobre a saúde bucal e geral, uma vez que interferem na qualidade de vida 

dos trabalhadores; 

• Conscientizar o trabalhador da importância de preservar a saúde bucal 

como fator significante de saúde geral e satisfação pessoal, para que possa 

desempenhar sua atividade laborativa de forma mais segura e produtiva; 

• Diagnosticar precocemente as enfermidades específicas ou sistêmicas com 

manifestações bucais correlacionadas ao ambiente de trabalho, 

minimizando o absenteísmo e promovendo a saúde bucal dos 

trabalhadores; 

• A importância da inserção do Cirurgião Dentista do Trabalho na equipe e 

sua contribuição junto aos demais profissionais da área de Saúde e 

Segurança do Trabalho, em todas as ações que visem preservar a 

integridade social e a manutenção da saúde geral do trabalhador; 
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• Neste trabalho notou-se através do levantamento epidemiológico parcial de 

trabalhadores da Agroindústria um alto índice de CPO-D, com maior 

prevalência de dentes obturados e perdidos no gênero feminino e de dentes 

cariados no gênero masculino; 

• Em relação aos problemas da cavidade oral de maior prevalência nos 

trabalhadores pesquisados destacam-se: condições periodontais e 

ortodônticas e necessidade do uso de próteses; 

• Após verificação do nível de satisfação em relação à sua saúde bucal, os 

trabalhadores em sua maioria classificaram como regular e constatou-se um 

alto índice de trabalhadores que já trabalharam com dor de dente, até 

mesmo fazendo uso de auto-medicação para aliviar sintomas, possibilitando 

o absenteísmo tipo II; 

• Sugerimos maior atenção por parte da empresa aos trabalhadores em 

relação ao favorecimento de maior cuidado quanto ao atendimento e 

manutenção da saúde bucal de seus funcionários. 
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Apêndice A  -  Identificação Geral e dados sobre a Empresa  (parte A) 
 

 
 
 
 



APÊNDICES_______________________________________________________________________________133 

 
                                                                                                     ANA LUIZA DE OLIVEIRA TAUCHEN 
 

 
Apêndice A  -  Identificação Geral e dados sobre a Empresa  (parte B) 
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Apêndice B -  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Apêndice C – Ficha de Avaliação da Saúde Bucal dos Trabalhadores (parte A) 
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Apêndice C - Odontograma da Ficha de Avaliação da Saúde Bucal (parte B) 
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Anexo A   -   Fluxograma da Empresa 
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Anexo B  -  Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa - FOUSP 
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