
 

 



 

 

LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DAS LESÕES 
BUCAIS E AS SUAS RELAÇÕES COM A PROFISSÃO, 

GÊNERO, IDADE, BIOTIPO E PROCEDÊNCIA DOS 
PACIENTES ATENDIDOS NA CLÍNICA DE 

ESTOMATOLOGIA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA 
DE BAURU – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 

Renato Yassutaka Faria Yaedú 

Dissertação apresentada à Faculdade de 
Odontologia de Bauru, da Universidade 
de São Paulo, como parte dos requisitos 
para obtenção do título de Mestre em 
Odontologia, área de Estomatologia. 

Bauru 
2005 

(Edição Revisada) 



 

 

LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DAS LESÕES 
BUCAIS E AS SUAS RELAÇÕES COM A PROFISSÃO, 

GÊNERO, IDADE, BIOTIPO E PROCEDÊNCIA DOS 
PACIENTES ATENDIDOS NA CLÍNICA DE 

ESTOMATOLOGIA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA 
DE BAURU – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 

Renato Yassutaka Faria Yaedú 

Dissertação apresentada à Faculdade de 
Odontologia de Bauru, da Universidade 
de São Paulo, como parte dos requisitos 
para obtenção do título de Mestre em 
Odontologia, área de Estomatologia. 

Bauru 
2005 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Eduardo Montenegro Chinellato 

(Edição Revisada) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaedú, Renato Yassutaka Faria 

Y1l  Levantamento epidemiológico das lesões bucais e as suas 

relações com a profissão, gênero, idade, biotipo e procedência 

dos pacientes atendidos na Clínica de Estomatologia da 

Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo.

 160p.:il.;31cm. 

 Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Odontologia de 

Bauru. USP. 

 Orientador: Prof. Dr. Luiz Eduardo Montenegro Chinellato 

Autorizo, exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a 
reprodução total ou parcial desta dissertação/tese, por processos 
fotocopiadores e outros meios eletrônicos. 
 
Assinatura: 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Faculdade de 

Odontologia de Bauru, USP  

Processo nº 138/2003 

Data: 26 de novembro de 2003 (vide APÊNDICE I). 



 

ii 



 

iii 

 

 

 

 

Renato Yassutaka Faria Yaedú 

 

 

 

26 de outubro de 1980 

Telêmaco Borba – PR 

Nascimento 

1999 – 2002 Curso de graduação em odontologia 

Faculdade de Odontologia de Bauru 

Universidade de São Paulo 

Bauru – SP 

2002 – 2005 Curso de Pós-Graduação em Estomatologia, em 

nível de Mestrado, na Faculdade de Odontologia 

de Bauru, USP. 

Associações SBPqO – Sociedade Brasileira de Pesquisa 

Odontológica. 

 



 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dedico este trabalho à família pelo 

apoio e compreensão a mim 

despendido ao longo de toda a minha 

vida. 



 

v 

 

 

“A ciência nada mais é que o senso comum 

refinado e disciplinado”. 

G. Myrdal



 

vi 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço ao Professor Prof. Dr. Luiz Eduardo Montenegro 

Chinellato pela orientação deste trabalho e ao Amigo pelos conselhos 

e orientações. 

 

À Faculdade de Odontologia de Bauru, na pessoa de sua diretora, 

Prof. Dra. Maria Fidela de Lima Navarro. 

 

À Comissão de Pós-graduação, na pessoa de seu coordenador, 

Prof. Dr. José Carlos Pereira. 

 

Aos Professores do Departamento de Estomatologia (Disciplina 

de Radiologia, Estomatologia e Cirurgia), Profa. Dra. Ana Lúcia 

Capelozza; Prof. Dr. Eduardo Sant’ana; Profa. Dra. Izabel Regina 

Fischer Rubira Bullen; Prof. Dr. José Humberto Damante; Prof. Dr. 

Júlio de Araújo Gurgel; Prof. Dr. Luiz Casati Alvares, Prof. Dr. 

Orivaldo Tavano, Prof. Dr. Osny Ferreira Júnior e Prof. Dr. Paulo 

Sérgio Perri de Carvalho. 

 

Ao Prof. Dr. José Roberto Pereira Lauris. 

 



 

vii 

Ao Prof. Dr. Arsênio Sales Peres. 

 

Aos pacientes que confiaram a equipe do Departamento de 

Estomatologia à cura de seus anseios e contribuíram para a realização 

deste estudo, nossos sinceros agradecimentos. 

 

Aos colegas de pós-graduação Carla Ruffeil Moreira, Cássia 

Maria Fischer Rubira, Cláudio Roberto Gaião Xavier, Eduardo 

Sanches Gonçalves, Etiene de Andrade Munhoz, Fernando 

Paganeli Machado Giglio, Flávio Monteiro Amado, Lígia Buloto 

Schimitd, Luís Fernando de Mello Sant’ana, Marcelo Zanda Junior 

e Márcia Ferreira Vasconcelos Malmström. 

 

Aos Funcionários do Departamento de Estomatologia (disciplina 

de Radiologia, Estomatologia e Cirurgia), Camila Medina, David 

Willian Almeida, Fernanda Aparecida Daniel Cavalari, Josieli 

Aparecida Tripodi Farinha, Marília Gião, Reinaldo Vieira Rodrigues, 

Roberto Ponce Sales, Tânia Aparecida Fernandes e Valderez 

Pereira Alves. 

 

Aos colegas da XXXVIII turma - Prof. Dr. Ricardo Marins de 

Carvalho da Faculdade de Odontologia de Bauru, USP. 



 

viii 

 

Aos amigos da república, aos estagiários da cirurgia, aos pós-

graduandos das outras disciplinas e a todos aqueles que de alguma 

maneira auxiliaram na realização deste trabalho meus sinceros 

agradecimentos. 

 

À Regina Sayuri Mashiba agradeço pela compreensão, 

dedicação, carinho e incentivo a mim dedicado durante a realização 

deste trabalho. 

 

À família a quem em especial dedico este trabalho, pois são eles 

os principais incentivadores de minha carreira profissional e das 

minhas conquistas. 



 

 

SUMÁRIO 
LISTA DE FIGURAS................................................................................ x 

LISTA DE TABELAS................................................................................ xiv 

LISTA DE ABREVIATURAS.................................................................... xv 

RESUMO................................................................................................. xvi 

1. Introdução............................................................................................ 1 

2. Revisão de Literatura........................................................................... 5 
2.1. Odontologia do Trabalho................................................................. 6 
2.2. Classificação Brasileira de Ocupações........................................... 28 
2.3. História e Legislação....................................................................... 31 

3. Proposição........................................................................................... 34 

4. Material e Métodos.............................................................................. 36 
4.1. População Estudada. ..................................................................... 37 
4.2. Coleta de Dados.............................................................................. 38 
4.3. Organização do Banco de Dados.................................................... 39 
4.4. Variável Idade.................................................................................. 40 
4.5. Variável Lesão................................................................................. 40 
4.6. Variável Profissão............................................................................ 41 
4.7. Análise Estatística........................................................................... 42 

5. Resultados e Discussão...................................................................... 43 
5.1. Resultados Descritivos. .................................................................. 44 
5.2. Resultados dos Testes Estatísticos................................................. 53 

5.2.1. Associação entre Gênero e a Lesão........................................ 53 
5.2.2. Associação entre Biotipo e a Lesão......................................... 69 
5.2.3. Associação entre Faixa Etária e a Lesão................................. 84 
5.2.4. Associação entre Profissão e a Lesão..................................... 100

5.3. Protocolo de Saúde Odontológica do Trabalhador......................... 117

6. Conclusão............................................................................................ 121

ANEXOS.................................................................................................. 123

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................ 140

ABSTRACT.............................................................................................. 145

APÊNDICES............................................................................................ 147



 

x 

LISTA DE FIGURAS 
 

FIGURA 4.2.1. - Interface do Software Odontológico Dental 
Office Professional – Edição de 2003.................. 38 

FIGURA 4.3.1. - Interface do Microsoft Excel mostrando a 
planilha de dados final, aplicando o filtro para a 
análise dos dados. .............................................. 39 

FIGURA 5.1.1. - Distribuição dos prontuários por região do Brasil 45 
FIGURA 5.1.2. - Distribuição dos prontuários por DIR do estado 

de São Paulo........................................................ 47 
FIGURA 5.1.3. - Distribuição dos prontuários por gênero.............. 47 
FIGURA 5.1.4. - Distribuição dos prontuários por biotipo............... 48 
FIGURA 5.1.5. - Distribuição dos prontuários por faixa etária........ 48 
FIGURA 5.1.6. - Distribuição dos prontuários por profissão........... 49 
FIGURA 5.1.7. - Distribuição dos prontuários por profissão, sem 

o grupo “outros”.................................................... 51 
FIGURA 5.2.1.1. - Associação do gênero com o grupo de lesão 1... 57 
FIGURA 5.2.1.2. - Associação do gênero com o grupo de lesão 2... 57 
FIGURA 5.2.1.3. - Associação do gênero com o grupo de lesão 3... 58 
FIGURA 5.2.1.4. - Associação do gênero com o grupo de lesão 4... 58 
FIGURA 5.2.1.5. - Associação do gênero com o grupo de lesão 5... 59 
FIGURA 5.2.1.6. - Associação do gênero com o grupo de lesão 6... 59 
FIGURA 5.2.1.7. - Associação do gênero com o grupo de lesão 7... 60 
FIGURA 5.2.1.8. - Associação do gênero com o grupo de lesão 8... 60 
FIGURA 5.2.1.9. - Associação do gênero com o grupo de lesão 9... 61 
FIGURA 5.2.1.10. - Associação do gênero com o grupo de lesão 10. 61 
FIGURA 5.2.1.11. - Associação do gênero com o grupo de lesão 11. 62 
FIGURA 5.2.1.12. - Associação do gênero com o grupo de lesão 12. 62 
FIGURA 5.2.1.13. - Associação do gênero com o grupo de lesão 13. 63 
FIGURA 5.2.1.14. - Associação do gênero com o grupo de lesão 14. 63 
FIGURA 5.2.1.15. - Associação do gênero com o grupo de lesão 15. 64 
FIGURA 5.2.1.16. - Associação do gênero com o grupo de lesão 16. 64 
FIGURA 5.2.1.17. - Associação do gênero com o grupo de lesão 17. 65 
FIGURA 5.2.1.18. - Associação do gênero com o grupo de lesão 18. 65 
FIGURA 5.2.1.19. - Associação do gênero com o grupo de lesão 19. 66 
FIGURA 5.2.1.20. - Associação do gênero com o grupo de lesão 20. 66 
FIGURA 5.2.1.21. - Associação do gênero com o grupo de lesão 21. 67 
FIGURA 5.2.1.22. - Associação do gênero com o grupo de lesão 22. 67 
FIGURA 5.2.1.23. - Associação do gênero com o grupo de lesão 23. 68 
FIGURA 5.2.1.24. - Associação do gênero com o grupo de lesão 24. 68 
FIGURA 5.2.2.1. - Associação do biotipo com o grupo de lesão 1.... 72 
FIGURA 5.2.2.2. - Associação do biotipo com o grupo de lesão 2.... 72 
FIGURA 5.2.2.3. - Associação do biotipo com o grupo de lesão 3.... 73 
FIGURA 5.2.2.4. - Associação do biotipo com o grupo de lesão 4.... 73 
FIGURA 5.2.2.5. - Associação do biotipo com o grupo de lesão 5.... 74 
FIGURA 5.2.2.6. - Associação do biotipo com o grupo de lesão 6.... 74 
FIGURA 5.2.2.7. - Associação do biotipo com o grupo de lesão 7.... 75 



 

xi 

FIGURA 5.2.2.8. - Associação do biotipo com o grupo de lesão 8.... 75 
FIGURA 5.2.2.9. - Associação do biotipo com o grupo de lesão 9.... 76 
FIGURA 5.2.2.10. - Associação do biotipo com o grupo de lesão 10.. 76 
FIGURA 5.2.2.11. - Associação do biotipo com o grupo de lesão 11.. 77 
FIGURA 5.2.2.12. - Associação do biotipo com o grupo de lesão 12.. 77 
FIGURA 5.2.2.13. - Associação do biotipo com o grupo de lesão 13.. 78 
FIGURA 5.2.2.14. - Associação do biotipo com o grupo de lesão 14.. 78 
FIGURA 5.2.2.15. - Associação do biotipo com o grupo de lesão 15.. 79 
FIGURA 5.2.2.16. - Associação do biotipo com o grupo de lesão 16.. 79 
FIGURA 5.2.2.17. - Associação do biotipo com o grupo de lesão 17.. 80 
FIGURA 5.2.2.18. - Associação do biotipo com o grupo de lesão 18.. 80 
FIGURA 5.2.2.19. - Associação do biotipo com o grupo de lesão 19.. 81 
FIGURA 5.2.2.20. - Associação do biotipo com o grupo de lesão 20.. 81 
FIGURA 5.2.2.21. - Associação do biotipo com o grupo de lesão 21.. 82 
FIGURA 5.2.2.22. - Associação do biotipo com o grupo de lesão 22.. 82 
FIGURA 5.2.2.23. - Associação do biotipo com o grupo de lesão 23.. 83 
FIGURA 5.2.2.24. - Associação do biotipo com o grupo de lesão 24.. 83 
FIGURA 5.2.3.1. - Associação da faixa etária com o grupo de lesão 

1........................................................................... 88 
FIGURA 5.2.3.2. - Associação da faixa etária com o grupo de lesão 

2........................................................................... 88 
FIGURA 5.2.3.3. - Associação da faixa etária com o grupo de lesão 

3........................................................................... 89 
FIGURA 5.2.3.4. - Associação da faixa etária com o grupo de lesão 

4........................................................................... 89 
FIGURA 5.2.3.5. - Associação da faixa etária com o grupo de lesão 

5........................................................................... 90 
FIGURA 5.2.3.6. - Associação da faixa etária com o grupo de lesão 

6........................................................................... 90 
FIGURA 5.2.3.7. - Associação da faixa etária com o grupo de lesão 

7........................................................................... 91 
FIGURA 5.2.3.8. - Associação da faixa etária com o grupo de lesão 

8........................................................................... 91 
FIGURA 5.2.3.9. - Associação da faixa etária com o grupo de lesão 

9........................................................................... 92 
FIGURA 5.2.3.10. - Associação da faixa etária com o grupo de lesão 

10......................................................................... 92 
FIGURA 5.2.3.11. - Associação da faixa etária com o grupo de lesão 

11......................................................................... 93 
FIGURA 5.2.3.12. - Associação da faixa etária com o grupo de lesão 

12......................................................................... 93 
FIGURA 5.2.3.13. - Associação da faixa etária com o grupo de lesão 

13......................................................................... 94 
FIGURA 5.2.3.14. - Associação da faixa etária com o grupo de lesão 

14......................................................................... 94 
FIGURA 5.2.3.15. - Associação da faixa etária com o grupo de lesão 

15......................................................................... 95 
FIGURA 5.2.3.16. - Associação da faixa etária com o grupo de lesão 95 



 

xii 

16......................................................................... 
FIGURA 5.2.3.17. - Associação da faixa etária com o grupo de lesão 

17......................................................................... 96 
FIGURA 5.2.3.18. - Associação da faixa etária com o grupo de lesão 

18......................................................................... 96 
FIGURA 5.2.3.19. - Associação da faixa etária com o grupo de lesão 

19......................................................................... 97 
FIGURA 5.2.3.20. - Associação da faixa etária com o grupo de lesão 

20......................................................................... 97 
FIGURA 5.2.3.21. - Associação da faixa etária com o grupo de lesão 

21......................................................................... 98 
FIGURA 5.2.3.22. - Associação da faixa etária com o grupo de lesão 

22......................................................................... 98 
FIGURA 5.2.3.23. - Associação da faixa etária com o grupo de lesão 

23......................................................................... 99 
FIGURA 5.2.3.24. - Associação da faixa etária com o grupo de lesão 

24......................................................................... 99 
FIGURA 5.2.4.1. - Associação da profissão com o grupo de lesão 1 105 
FIGURA 5.2.4.2. - Associação da profissão com o grupo de lesão 2 105 
FIGURA 5.2.4.3. - Associação da profissão com o grupo de lesão 3 106 
FIGURA 5.2.4.4. - Associação da profissão com o grupo de lesão 4 106 
FIGURA 5.2.4.5. - Associação da profissão com o grupo de lesão 5 107 
FIGURA 5.2.4.6. - Associação da profissão com o grupo de lesão 6 107 
FIGURA 5.2.4.7. - Associação da profissão com o grupo de lesão 7 108 
FIGURA 5.2.4.8. - Associação da profissão com o grupo de lesão 8 108 
FIGURA 5.2.4.9. - Associação da profissão com o grupo de lesão 9 109 
FIGURA 5.2.4.10. - Associação da profissão com o grupo de lesão 

10......................................................................... 109 
FIGURA 5.2.4.11. - Associação da profissão com o grupo de lesão 

11......................................................................... 110 
FIGURA 5.2.4.12. - Associação da profissão com o grupo de lesão 

12......................................................................... 110 
FIGURA 5.2.4.13. - Associação da profissão com o grupo de lesão 

13......................................................................... 111 
FIGURA 5.2.4.14. - Associação da profissão com o grupo de lesão 

14......................................................................... 111 
FIGURA 5.2.4.15. - Associação da profissão com o grupo de lesão 

15......................................................................... 112 
FIGURA 5.2.4.16. - Associação da profissão com o grupo de lesão 

16......................................................................... 112 
FIGURA 5.2.4.17. - Associação da profissão com o grupo de lesão 

17......................................................................... 113 
FIGURA 5.2.4.18. - Associação da profissão com o grupo de lesão 

18......................................................................... 113 
FIGURA 5.2.4.19. - Associação da profissão com o grupo de lesão 

19......................................................................... 114 
FIGURA 5.2.4.20. - Associação da profissão com o grupo de lesão 

20......................................................................... 114 



 

xiii 

FIGURA 5.2.4.21. - Associação da profissão com o grupo de lesão 
21......................................................................... 115 

FIGURA 5.2.4.22. - Associação da profissão com o grupo de lesão 
22......................................................................... 115 

FIGURA 5.2.4.23. - Associação da profissão com o grupo de lesão 
23......................................................................... 116 

FIGURA 5.2.4.24. - Associação da profissão com o grupo de lesão 
24......................................................................... 116 

FIGURA 5.3.1. - Ficha de saúde do trabalhador............................ 118 



 

xiv 

LISTA DE TABELAS 
 

TABELA 2.1.1. - Manifestações bucais das doenças ocupacionais 
de acordo com a estrutura afetada........................ 8 

TABELA 2.1.2. - Manifestações bucais das doenças ocupacionais 
de acordo com o processo patológico................... 9 

TABELA 2.1.3. - Manifestações bucais das doenças ocupacionais 
de acordo com o agente etiológico........................ 10 

TABELA 2.1.4. - Manifestações bucais das doenças ocupacionais 
de acordo com a ocupação.................................... 12 

TABELA 2.2.1. - Estrutura da CBO 2002.......................................... 29 
TABELA 2.2.2. - Grandes grupos e títulos da CBO 2002................. 30 
TABELA 4.4.1. - Divisão da idade por faixa etária............................ 40 
TABELA 4.5.1. - Grupo de lesões adotada para análise estatística. 40 
TABELA 4.6.1. - Grandes grupos e títulos da CBO 2002 

modificado para o presente estudo........................ 42 
TABELA 5.1.1. - Distribuição dos prontuários por região do Brasil.. 44 
TABELA 5.1.2. - Distribuição dos prontuários por DIR do Estado 

de São Paulo......................................................... 46 
TABELA 5.1.3. - Distribuição dos prontuários de acordo com a 

CBO 2002 sem o grupo “outros”............................ 50 
TABELA 5.1.4. - Distribuição dos prontuários por grupo de lesões. 52 
TABELA 5.2.1.1. - Resultado da associação dos grupos de lesões 

com o gênero......................................................... 56 
TABELA 5.2.2.1. - Resultado da associação dos grupos de lesões 

com o biotipo.......................................................... 71 
TABELA 5.2.3.1. - Resultado da associação dos grupos de lesões 

com as diferentes faixas etárias............................ 87 
TABELA 5.2.4.1. - Resultado da associação dos grupos de lesões 

com a profissão...................................................... 104 



 

xv 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 

ANEO Assembléia Nacional das Especialidades Odontológicas 

CBO Classificação Brasileira das Ocupações 

CFO Conselho Federal de Odontologia 

CINE Classificação Internacional Normalizada de Educação 

CIUV Classificação Internacional Uniforme das Ocupações 

CONCLA Comissão Nacional de Classificações 

DACUM Developing A Curriculum 

EPI Equipamento de Proteção Individual 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

MTE Ministério do Trabalho e Emprego 

OIT Organização Internacional do Trabalho 

ONU Organização das Nações Unidas 

PPP Perfil Profissiográfico Profissional 

SESMT Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina 

do Trabalho 



 

xvi 

RESUMO 
 

As empresas modernas consideram o homem como a principal peça do 

sistema de produção e, ao contrário do que acontecia no princípio da 

revolução industrial, o homem é quem determina a produtividade e, como 

conseqüência, o progresso e sucesso da empresa. Neste contexto as 

industrias têm-se preocupado com a qualidade de vida dos seus 

empregados oferecendo condições ergonômicas de trabalho, ambientes 

adequados, e atendimento médico-odontológico gratuito com o intuito de 

reduzir o absenteísmo e melhorar a capacidade produtiva da empresa. O 

presente trabalho foi delineado com o intuito de contribuir com as equipes de 

SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho) na prevenção de doenças bucais e acidentes do trabalho. Para 

tanto, realizou-se um levantamento epidemiológico das lesões bucais 

diagnosticadas e tratadas na clínica de estomatologia da Faculdade de 

Odontologia de Bauru no período de janeiro de 1993 até dezembro de 2003 

com o intuito de identificar as lesões mais prevalentes e a sua associação 

com a atividade ocupacional bem como com o gênero, biotipo e a idade. Os 

resultados nos mostraram algumas associações importantes entre os grupos 

de lesões e as profissões determinadas pela CBO 2002 e, como conclusão, 

propôs-se um protocolo de atendimento para a odontologia do trabalho e a 

necessidade de investigações isoladas de algumas profissões para 

evidenciar as associações indicadas. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Com o advento da globalização, regime imposto pela filosofia 

econômica neoliberal, as indústrias almejam, cada vez mais, aumentar a 

produção com o menor investimento possível. A conquista da produtividade 

a baixo custo praticamente obriga as empresas a investirem em novas 

tecnologias, em marketing, em pesquisa e desenvolvimento, em treinamento 

dos empregados e, mais recentemente, em recursos humanos. 

Ao contrário do que ocorria no princípio da revolução industrial, quando 

a exploração era a principal peça do sistema de produção; as empresas da 

atualidade prezam, e muito, sua equipe de trabalho. Não é insignificante o 

esforço das empresas na melhoria das condições de trabalho e neste 

quesito devem ser destacados os investimentos com a ergonomia. 

Programas de Qualidade Total, Qualidade de Vida no Trabalho e os 

benefícios assistenciais incluindo atendimento médico e odontológico.12 

O homem, nas empresas modernas, é considerado a principal peça do 

sistema de produção; é ele quem representa a produtividade das empresas 

modernas e é ele quem determina a competitividade e, como conseqüência, 

o progresso e o sucesso da empresa. 

 “Neste contexto desenvolveram-se programas como” Qualidade Total 

“que consiste em uma filosofia visando à produtividade com qualidade nos 

produtos e serviços e a” Qualidade de Vida no Trabalho “que avalia a 

interrelação de fatores físicos, tecnológicos e sociopsicológicos que afetam a 

cultura da empresa e o clima organizacional, refletindo-se no bem-estar do 

trabalhador e, conseqüentemente, na produtividade e na qualidade dos 

produtos e serviços da empresa”.12 

A saúde do trabalhador representa a principal preocupação do 

programa de Qualidade de Vida no Trabalho uma vez que saúde não 

consiste apenas na ausência de doença, mas em um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social.12 

O sistema estomatognático é o responsável pela mastigação, fonação 

e deglutição. No entanto, é a boca que representa o meio de entrada para 
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muitos agentes químicos, físicos e microbianos. Muitas destas partículas são 

estranhas ao corpo humano e desencadeiam ou potencializam muitas das 

doenças hoje conhecidas. Um exemplo clássico é o tabagismo e o etilismo 

na promoção e potencialização do câncer bucal.5,19 

A boca representa uma área exposta a agentes agressivos como 

qualquer área do corpo e, na maior parte das empresas, há uma certa 

negligência por parte dos trabalhadores no uso de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) o que faz do sistema estomatognático uma área 

propensa a doenças e acidentes ocupacionais.  

Ramazzini17 (1633-1714) é considerado o “pai da higiene industrial” e 

foi o primeiro a defender a inclusão da profissão na história médica dos 

pacientes e a levantar determinados sintomas bucais em algumas 

doenças.22 

SCHOUR e SARNAT22 foram os primeiros autores a publicarem um 

artigo sobre doenças ocupacionais em odontologia na American Medical 

Association em 1942.22 

Outra preocupação das empresas consiste na redução de acidentes do 

trabalho, que apesar de estarem reduzindo com a conscientização dos 

empregados e empregadores para os cuidados necessários no 

desenvolvimento de sua atividade, são os profissionais da saúde que 

atendem e tratam desses pacientes. 

Existem departamentos dentro das empresas como o SESMT - Serviço 

Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho que 

visam à diminuição dos acidentes ocupacionais bem como a fiscalização no 

cumprimento da legislação em vigor. 

A ausência ao trabalho é uma preocupação das empresas por afetar a 

produtividade. Atualmente, as empresas oferecem assistência odontológica 

com o intuito de reduzir o absenteísmo e melhorar a qualidade de vida do 

trabalhador. 

Neste contexto, na 2º reunião da ANEO (Assembléia Nacional das 

Especialidades Odontológicas) em setembro de 2001, após a indicação da 

odontologia do trabalho como uma especialidade odontológica e a sua 
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discussão entre os profissionais da área em âmbito estadual e nacional 

criou-se a especialidade que entra em vigor após a publicação da resolução 

CFO-25/2002 segundo o artigo sexto parágrafo primeiro. 

O presente trabalho foi delineado com o intuito de contribuir com as 

equipes de SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 

Medicina do Trabalho na prevenção de doenças bucais e acidentes do 

trabalho, por evidenciarmos que a literatura odontológica é quase nula de 

artigos sobre odontologia do trabalho. 

Para tanto, foi realizado um levantamento epidemiológico das lesões 

bucais diagnosticadas e tratadas na clínica de estomatologia da Faculdade 

de Odontologia de Bauru no período de janeiro de 1993 a dezembro de 2003 

com o intuito de identificar as lesões mais prevalentes e a sua associação 

com a atividade ocupacional bem como com o gênero, idade, biotipo e 

procedência dos pacientes. 



 

 

2. Revisão de 
Literatura 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Este capítulo não seguirá as normas dos trabalhos científicos em que 

uma revisão de literatura é ordenada cronologicamente em resumos ou em 

prosa. O tema abordado, Odontologia do Trabalho apresenta relatos 

escassos na literatura em virtude de a especialidade, no Brasil, ser recente - 

2002. Foram consultadas bases de dados como o Medline (Pubmed), Web 

of Science, Lilacs e BBO e em todos, encontramos apenas trabalhos 

correlatos e sem o propósito de relacionar lesões com a atividade 

ocupacional. Sobre o assunto SCHOUR e SARNAT em 1942 tentaram 

associar alguns fatores de risco com a atividade ocupacional e, após essa 

data, não observamos nenhum outro trabalho científico com o mesmo 

objetivo. Desta forma, no levantamento bibliográfico não se adotou critério 

específico e os trabalhos citados estão dispostos em alguns subitens com o 

objetivo de expor as informações existentes até o presente e a nós 

acessíveis. 

 

2.1. ODONTOLOGIA DO TRABALHO 
 

2.1.1. ORIGEM 
Em 1942 Isaac SCHOUR e Bernard SARNAT22 publicaram o primeiro 

trabalho encontrado na literatura tratando de manifestações bucais de 

origem ocupacional. 

Os autores relatam que, a cada mudança na indústria, novas 

manifestações bucais podem surgir. Um exemplo evidenciado pelos autores 

é o da conjuntura pós-guerra. O estoque limitado de suprimentos essenciais 

para a guerra trouxe à tona materiais e métodos já em desuso na época. 

Como conseqüência, doenças ocupacionais previamente eliminadas 

poderiam reaparecer. 

Neste contexto, os autores enfatizam que nem os médicos nem os 

dentistas estavam suficientemente cientes da possibilidade de 

manifestações bucais ou efetivamente interessados em sua identificação. 
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Como objeto de estudo os autores analisaram vários aspectos da 

doença ocupacional bucal considerando: 

1. A estrutura afetada 

2. O processo patológico 

3. O agente etiológico 

4. A prevalência ocupacional. 

Os resultados encontrados pelos autores podem ser visualizados nas 

tabelas 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4. 
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Tabela 2.1.1.: Manifestações bucais das doenças ocupacionais de acordo com a 
estrutura bucal afetada. 

Modo de 
Ação 

Estrutura 
Afetada Agente Etiológico Manifestações 

Poeira Pigmentação 
Poeira Abrasão 

Apreensão de 
instrumentos 

Abrasão 

Ácido Descalcificação 

Dentes 
• Esmalte e 

Dentina 

Açúcar Cárie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Local 

Estrutura de 
Suporte 

• Gengiva 

Poeira de 
componentes com 

mercúrio 

Gengivite 

  Poeira de metais 
pesados 

Pigmentação 

  Variação na 
pressão 

atmosférica, 
cálculo, benzeno 

Hemorragia 

  Medicamentes com 
mercúrio e ácido 

Ulceração 

 Medicamentos com 
mercúrio 

Periodontite 

 

• Ligamento 
Periodontal 

Poeira, farinha Cálculo 
 

Sistêmico 
• Osso 

alveolar, 
maxila e 

mandíbula 

As – Cr – Hg – P – 
Ra 

Osteomielite e necrose 

  Flúor Esclerose 
 Baixa umidade, 

poeira 
Ressecamento, fissura, quelite, 

leucoplasia 
 Anilina, monóxido 

de carbono 
Pigmentação dos lábios 

 

Boca 
• Lábios 

Alcatrão Carcinoma 
 • Mucosa 

Bucal 
Poeira Pigmentação 

  Agentes químicos Estomatites 
 Medicamentos com 

mercúrio 
Ulceração, ptialismo 

 Raio x, rádio Xerostomia 
 

• Glândulas 
Salivares 

Aumento da 
pressão intraoral 

Pneumatocele 

FONTE: SCHOUR, I,; SARNAT, B. Oral Manifestations of occupational origin. JAMA, v.120, 
n.15, p.1197-1207, Dec 1942. 
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Tabela 2.1.2.: Manifestações bucais das doenças ocupacionais de acordo com o 
processo patológico. 

FONTE: SCHOUR, I,; SARNAT, B. Oral Manifestations of occupational origin. JAMA, v.120, 
n.15, p.1197-1207, Dec 1942. 

 

Processo 
Patológico 

Estrutura 
Afetada Agente Etiológico Diagnóstico 

Apreensão de 
instrumentos: 

prego, linhas, apito 
Abrasão Localizada Uso 

excessivo 
Esmalte e 
Dentina 

Cimento, areia Abrasão generalizada 
Reação 
química 

Esmalte e 
Dentina Ácidos Descalcificação 

Ação 
bacteriana, 

fermentação; 

Esmalte e 
Dentina Açúcar Cárie 

Pigmentação 
por contato 

direto (físico) 

Esmalte ou 
mucosa bucal 

Metais e metais 
com carbono 

Pigmentação do esmalte e da 
mucosa bucal 

Gengiva Chumbo, mercúrio 
e bismuto 

Linha da gengiva do sulfito de 
metais pesados Pigmentação 

via corrente 
sangüínea 
(químico) 

Lábios e 
mucosa bucal 

Monóxido de 
carbono 

Lábios vermelhos de cereja 
(monóxido de carbono e 

hemoglobina) 

Lábios 
Baixa umidade, 

calor, frio, trauma, 
ácido, metais 

Quelite 

Mucosa bucal, 
gengiva 

Calor, frio, trauma, 
mercúrio, 

alcalemia, ácido 
Estomatite, gengivite 

Ligamento 
periodontal Mercúrio e flúor Periodontite 

Inflamação 

Osso alveolar, 
maxila e 

mandíbula 

Arsênio, mercúrio, 
fósforo, rádio Osteomielite 

Gengiva e 
mucosa bucal 

Benzeno, variação 
na pressão 
atmosférica 

Hemorragia 
Circulação 

Mucosa bucal, 
lábios Mercúrio, ácido Ulceração 

Osso 
alveolar,maxila, 

mandíbula, 
Rádio e raio x Osteonecrose 

Degeneração 
Glândulas 
salivares Rádio e raio x Necrose (xerostomia) 

Mucosa Bucal Café quente, chá, 
irritação Leucoplasia 

Neoplasias 
Lábios 

Eletricidade, 
exposição ao sol e 

alcatrão 
Leucoplasia e carcinoma de lábio 
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Tabela 2.1.3.: Manifestações bucais das doenças ocupacionais de acordo com o agente 
etiológico. 

Continua

Agente Etiológico 
Estado 
Físico 

Ação 
Principal 

Fator 
Específico 

Ocupação Possível Manifestação Bucal 

Físico Instrumentos 
para apreensão 

Sapateiros, carpinteiros, 
sopradores de vidros, músicos 

(instrumento de sopro), 
costureira 

Abrasão Localizada 

Sólido 

Químico Alcatrão 

Pescador, asfalto, trabalhadores 
com hulha de alcatrão, 

paralelepípedo, trabalho com 
piche, preservador de madeira 

Estomatites e carcinoma de lábio 
e mucosa 

Inorgânico: 
Cobre, ferro, 

níquel, cromo, 
carvão 

Bronzista, trabalhadores com 
cimento, galvanoplastia, 

amolador (metal), mineiro, 
cortadores de pedras 

Pigmentação dos dentes, 
pigmentação da gengiva, 

abrasão generalizada, cálculo, 
gengivoestomatite, hemorragia Físico Orgânico: 

Osso, celulóide, 
serragem, flúor e 

tabaco 

Trabalhadores com osso, 
celulóide, flúor, serragem, tecido 

e tabaco 

Pigmentação dos dentes, 
pigmentação da gengiva, 

abrasão generalizada, cálculo, 
gengivoestomatite, hemorragia 

Arsênio 
Inorgânico 

Trabalhadores químicos, 
galvanização, refinador de metal, 

misturadores de borracha, 
fundidor de chumbo, 

dedetizadores 

Necrose óssea 

Bismuto 
Inorgânico 

Manipuladores de bismuto, 
trabalhadores com pólvora 

Pigmentação azul da gengiva e 
mucosa bucal, gengivoestomatite 

Cromo 
Inorgânico 

Composto de anilina, cromo, 
trabalhadores com fotografia e 
aço, trabalhadores com cópias 
heliográficas, misturadores de 

borracha 

Necrose óssea, ulceração dos 
tecidos bucais 

Flúor 
Inorgânico Trabalhadores com criolita Osteoesclerose 

Chumbo 
Inorgânico 

Galvanoplastia, inseticida e 
trabalhadores com carga de 

baterias, refinadores de chumbo, 
impressor, componentes de 

borracha 

Pigmentação azul-preta da 
gengiva, gengivoestomatite 

Mercúrio 
Inorgânico 

Bronzista, trabalhadores com 
bateria, pintores, dentistas, 
detonadores, explosivos, 
trabalhadores com sal de 

mercúrio 

Gengivoestomatite, osteomielite, 
ptialismo 

Fósforo 
Inorgânico 

Fundidor de metal, trabalhadores 
com bronze, fósforo, fertilizantes, 

trabalhadores com fogos de 
artifício 

Gengivoestomatite, ulceração 
dos tecidos bucais, osteomielite 

Poeira 

Químico 

Açúcar 
Orgânico 

Refinadores, padeiros, 
confeiteiros Cárie 

Físico 
Comidas 

quentes (café, 
chá sopa) 

Provadores Estomatites e leucoplasia 

Líquido 

Químico Anilina 

Anilina, hulha de alcatrão, 
trabalhadores com explosivos, 

pintores, trabalhadores em 
curtume, vulcanizadores 

Coloração azul dos lábios e da 
gengiva 
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Continuando 

FONTE: SCHOUR, I,; SARNAT, B. Oral Manifestations of occupational origin. JAMA, v.120, 
n.15, p.1197-1207, Dec 1942. 

 

Benzeno 
Forno de coque, laqueadores, lavanderia 

a seco, vulcanizadores, trabalhadores 
com fumo em pó 

Hemorragia da gengiva, 
estomatites, coloração 

azul dos lábios 

Cresol 

Hulha de alcatrão, borracha, marujo, 
destiladores, trabalhadores com curativos 

cirúrgicos, trabalhadores com 
desinfetantes 

Estomatites 
Líquido Químico 

Vinhos e licores Provadores Anestesia e parestesia da 
língua 

Aumento da 
pressão “divers” e “caisson workers” Sangramento gengival Físico 

Atmosfera Diminuição da 
pressão Aviadores Sangramento gengival 

Ácidos: H2SO4, 
HNO3, HCl, HF 

Rolo de filme, ácido, refinaria de petróleo, 
explosivo, trabalhadores, trabalhadores 

com pólvora para armas 

Sangramento, 
estomatites, 

descalcificação do 
esmalte e da dentina 

Amiloacetato 
Álcool, destiladores, explosivos, goma-
laca, pó de fumo e trabalhadores em 

fábrica de sapato 
Estomatites 

“Acrolein” 
Trituradores de osso, banha de porco, 

sabão, trabalhadores com linóleo, caldeira 
para esmalte 

Estomatites 

SO2,, NH3, BR, 
Cl2 

Acetileno, tinta, filme fotográfico, 
trabalhadores com fosgênio, refinaria de 

açúcar, fábrica de refrigerantes, 
desinfetantes, trabalhadores em 

lavanderias 

Estomatites 

Gás 

Químico 

CO, CO2 
Mineiros, fundidor, trabalhadores com 

motores a gasolina 
Coloração dos lábios 

(vermelho cereja, azul) 

Rádio, raio x Técnicos, pintores de relógio de sol, 
pesquisadores 

Gengivite, periodontite, 
osteomielite e necrose, 
xerostomia, esclerose Raio Físico-

químico 
Solar Marinheiros e pescadores Carcinoma de lábio 
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Tabela 2.1.4.: Manifestações bucais das doenças ocupacionais de acordo com a 
ocupação. 

FONTE: SCHOUR, I,; SARNAT, B. Oral Manifestations of occupational origin. JAMA, v.120, 
n.15, p.1197-1207, Dec 1942. 

 

Os autores concluíram que: 

1. Os problemas de manifestações bucais de origem ocupacional 

devem ser considerados de acordo com a doença, estrutura afetada, 

agente etiológico e distribuição ocupacional. 

2. A boca é a principal porta de entrada para agentes 

ocupacionais nocivos. Todos os exames médicos em trabalhadores 

industriais devem, portanto, incluir um exame bucal. 

3. No estudo de doenças ocupacionais um exame da boca 

oferece as vantagens: 

a. A boca está facilmente acessível 

Ocupação Agente ativo Manifestação bucal possível 
Trabalhadores com 

pó abrasivo 
Poeira Abrasão generalizada dos dentes 

e cálculo 
Ácido Fumaça Descalcificação dos dentes e 

estomatites 
Manipuladores de 

Arsênio  
Arsênio Osteomielite e necrose da 

mandíbula 
Aviadores Variação da pressão 

atmosférica 
Hemorragia da gengiva 

Padeiros Farinha e açúcar Cálculo periodontal e cárie 
Confeiteiro Açúcar Cárie 
Carpinteiros Prego Abrasão localizada dos dentes 

Contato com hulha de 
alcatrão 

Alcatrão Carcinoma 

Trabalhadores com 
criolito 

Flúor Osteoesclerose 

Galvanoplastia Chumbo Linha de chumbo na gengiva 
Trabalhadores com 

explosivos 
Benzeno Hemorragia da gengiva 

Trabalhadores com 
vestuário 

Químico, tintura, corpo 
estranho na boca 

Estomatites e abrasão dos 
dentes 

Trabalhadores com 
vidro 

Ácido hidrofluorídrico, aumento 
da pressão intrabucal 

Descalcificação pneumatocele, 
abrasão 

Trabalhadores com 
chumbo 

Chumbo Linha de chumbo na gengiva 

Trabalhadores com 
metais 

Poeira (ferro, cobre, cromo) Pigmentação do esmalte, 
pigmentação da mucosa bucal 

Trabalhadores com 
mercúrio 

Compostos de mercúrio Gengivite, periodontite, 
ulceração, ptialismo, osteomielite 

Fotógrafos Componentes de mercúrio e 
cromo 

Gengivite 

Polidor e dinamitador Poeira Abrasão e pigmentação 
Pedreiro Poeira Abrasão e gengivite 

Técnico em raio x Raio x Xerostomia 
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b. Efeitos locais são prontamente reconhecidos em exposição do 

esmalte, dentina e dos tecidos moles. As alterações no esmalte e na 

dentina são, freqüentemente, permanentes e podem revelar exposições 

ocupacionais passadas. 

c. Efeitos sistêmicos podem ser transmitidos para a boca através 

da corrente sangüínea e da saliva, manifestando-se por sintomas 

característicos. 

4. A pobre higiene bucal torna os trabalhadores mais susceptíveis 

ao risco ocupacional. Estes riscos são minimizados na presença de 

saúde bucal. A higiene bucal é uma parte essencial da higiene industrial. 

5. Adequadas precauções para a saúde da indústria devem incluir 

a prevenção, o reconhecimento precoce e o tratamento das doenças 

bucais ocupacionais. O problema das doenças bucais ocupacionais 

reduzido deve, então, ser adequado à melhora das condições de trabalho 

e estabelecida e mantida a saúde bucal e geral. 

6. Mais estudos de doenças ocupacionais devem ser conduzidos 

em ordem para confirmar relatos prévios e para descobrir possíveis 

manifestações originadas em novas indústrias. 

 

2.1.2. RELAÇÃO DA SAÚDE BUCAL COM DESEMPENHO 

MILLER8, em 1978, apresenta uma revisão de literatura enfatizando o 

efeito das doenças bucais na qualidade de vida da população. Em seu 

trabalho, MILLER relata um relatório do Ministério da Saúde do Reino Unido 

(The Report of the Ministry of Health, United Kingdom – 1957) o qual mostra 

que em 1957 houve 520.000 dias de ausência ao trabalho as quais foram 

certificadas de terem ocorrido por doenças bucais. Mais tarde, em 1968 o 

Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido relatou que 1.000.000 (um 

milhão) de pessoas necessitaram de extrações de dentes com urgência. Isto 

indicaria, segundo o autor, mais de uma noite de desconforto. 

LOGAN e BROOKE4 em 1957 pesquisaram a respeito de doenças 

entre 1943 a 1952 no Reino Unido e estimaram que as doenças bucais eram 

responsáveis por, aproximadamente, metade das desordens de saúde como, 
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por exemplo, os resfriados e as gripes. Quando comparou-se os dias de 

ausência ao trabalho e a procura por auxílio médico e odontológico não 

houve a mesma relação das doenças bucais com o resfriado e a gripe. 

Em 1984 REISINE18 com o objetivo de medir o impacto da doença 

bucal associou a ausência ao trabalho com os problemas bucais, determinou 

o efeito sociodemográfico, o status de saúde bucal e avaliou a utilidade da 

ausência ao trabalho como medida de efeito. 

REISINE18 selecionou 2600 empregados na região de Hartford, os 

quais foram entrevistados visando informações a respeito de seguro de 

saúde e cobertura de licença à doença e ausência ao trabalho nos últimos 

12 meses. 

Como resultado observou-se que 25% das pessoas entrevistadas 

relataram faltar ao menos uma vez ao trabalho por problemas odontológicos 

ou por consulta odontológica representando uma média de 1,7 horas sem 

trabalhar do total de empregados e 6,2 horas sem trabalhar por empregado 

com doença bucal. 

Outro dado importante mostra que homens, acima de 50 anos, com 16 

anos ou mais de estudo, excelente saúde bucal, alta renda familiar, com 

benefícios de doença, visita regular ao cirurgião dentista; com um ou mais 

filhos, serviço odontológico preventivo apresentam-se com horas de trabalho 

perdidas significantemente menor em relação aos demais grupos. Para 

efeito de comparação pode-se citar que os trabalhadores que não relatam 

visita regular ao dentista apresentam o dobro de horas sem trabalhar e os 

trabalhadores com pobre higiene bucal mostraram três vezes mais horas 

não trabalhadas em comparação aos trabalhadores com excelente higiene 

bucal. 

Por outro lado, trabalhadores jovens, casados, com pobre percepção 

de saúde, alta renda, com atendimento curativo na última visita ao cirurgião 

dentista apresentam probabilidade maior para ausentar-se do trabalho por 

doenças bucais. 

Como conclusão do trabalho, REISINE18 relata: 
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1. que o absenteísmo, tanto em números de relatos como em 

horas, é maior que o estabelecido pela United States National Health 

Survey; 

2. a impossibilidade de trabalhar não é um indicador sensível do 

impacto da doença bucal devido a sua variação limitada (menor que um 

dia por ano); 

3. embora o impacto para a doença bucal seja insignificante, o 

impacto social da impossibilidade de trabalhar é grande, uma vez que ao 

multiplicar o número de horas médias de trabalho pelo número de 

empregados nos Estados Unidos isto resultaria em milhões de horas de 

produtividade perdidas ao ano; 

4. quando constata-se que os indivíduos com tratamento 

odontológico preventivo faltam menos ao trabalho quando comparados 

aos indivíduos com tratamento odontológico curativo, isto sugere que o 

indivíduo provido de serviço odontológico preventivo possa apresentar a 

relação custo/benefício em dólar melhor que o custo associado ao tempo 

de trabalho perdido. 

 

2.1.3. SAÚDE BUCAL 

Em 1983, PETERSEN13 publicou o trabalho avaliando o 

comportamento em saúde bucal e a auto-avaliação da saúde bucal entre 

trabalhadores da indústria de chocolates na Dinamarca. 

Para a realização do estudo PETERSEN13 examinou e entrevistou 59 

trabalhadores sendo que, 25% trabalhavam, havia menos de um ano, na 

indústria de chocolate, 25%, entre 1 e 3 anos, e 50% trabalhava a mais de 4 

anos. 

Quanto ao comportamento em saúde bucal 71% fazem visitas ao 

menos uma vez ao ano, 81% escova os dentes duas vezes ao dia e 

somente 7% relatam escovar os dentes diariamente no trabalho. 

Quanto ao consumo de chocolate, o autor observou que os 

trabalhadores da indústria consomem, com freqüência, chocolate e este 

hábito é mais pronunciado no grupo mais velho. 
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Quanto à percepção de saúde observa-se que 25% dos entrevistados 

acreditam estar em bom estado de saúde bucal e mais de 60% relatam que 

seus dentes e gengiva estão em mau estado de saúde. 

Um relato interessante do autor foi que mais de 30% dos entrevistados 

disseram que grande parte dos transtornos em suas vidas foi de origem 

dentária ou gengival e este relato foi mais evidente nas pessoas acima de 40 

anos. 

Com relação às principais queixas observou-se falta de ar, gosto ruim, 

coceira no nariz, ressecamento nasal, garganta seca, distúrbio olfatório, dor 

de dente e na gengiva. 

Ao exame intra-bucal observou-se que a cárie apresentava-se com 

maior freqüência na superfície vestibular dos incisivos, todos as pessoas 

com dentes apresentavam gengivite e os indivíduos que relatavam mau 

estado de saúde bucal apresentavam mais cáries e com bolsas periodontais 

mais profundas. 

Quando comparou-se os trabalhadores da fábrica de chocolate com os 

trabalhadores do estaleiro observou-se que os trabalhadores na fábrica de 

chocolates mostravam duas vezes mais cáries dentárias não tratadas, uma 

diferença de 2,6 no CPOD e três vezes mais pessoas edêntulas com mais 

de 4 anos na fábrica. 

Como conclusão o autor narra que o alto índice de cárie e a pobre 

saúde periodontal é decorrente do hábito de higienização deficiente aliado à 

alta concentração de açúcar a poeira que ultrapassa de 3 a 40 vezes o 

recomendado pela higiene industrial. 

Em 1998 LIE, DUE, ABRAHAMSEN e BÖE3 propuseram avaliar a 

condição de saúde bucal de empregados em uma grande fábrica de 

alumínio na área rural da Noruega, relatar a experiência bucal prévia dos 

empregados e sua apresentação das condições de saúde bucal calculando a 

necessidade de tratamento periodontal e excluindo possíveis efeitos 

danosos nos dentes pela produção de métodos eletrolíticos na fábrica. 

A amostra consistiu de homens com idade entre 25 e 60 anos, obtendo 

um total de 1150 homens sendo 850 trabalhadores e 345 administradores. 
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Os empregados foram divididos em 5 grupos de idade e a amostra 

padronizada foi feita através de uma lista de funcionários da empresa. Os 

indivíduos edêntulos foram convidados a participar da entrevista do estudo. 

O exame clínico consistiu da avaliação da placa, profundidade da bolsa, 

sangramento, fatores de retenção e perda marginal óssea em pré-molar e 

molar. 

Foram avaliados 181 indivíduos. Para avaliação da placa corada 

encontrou-se 80% dos indivíduos dentados com a placa supragengival 

corada. O total de placa corada aumentou com a idade, porém não houve 

diferença estatística para a idade e para o tipo de trabalho. 

No índice de retenção 31,4% da superfície lateral dos dentes e 8,6% 

de todos os dentes receberam um score 0. Houve diferença estatisticamente 

significante entre a diminuição do score 0 com o aumento da idade e com 

tipo de trabalho (trabalhadores apresentavam menor número de score 0 que 

os administradores) quando considerado o número de superfícies. Quanto 

ao número de dentes não houve diferença estatisticamente significante tanto 

para a idade quanto para o tipo de trabalho. 

Nenhum indivíduo examinado estava completamente sem 

sangramento à sondagem. A média de sangramento foi 55,3%, os 

trabalhadores (57,9%) apresentaram estatisticamente mais sangramento 

que os administradores (49,9%). A porcentagem de sangramento também 

aumentou com a idade e apresentou diferença estatisticamente significante. 

Quanto à sondagem 21,8% das superfícies sondadas e 46,9% dos 

dentes sondados tinham profundidade à sondagem maior que 4mm. Com 

relação à idade, o número de dentes e superfícies com profundidade à 

sondagem maior que 4mm aumentou em indivíduos mais velhos com 

significância estatística. Com relação ao tipo de trabalho, a diferença 

estatística foi apenas com relação aos dentes não havendo diferença quanto 

as superfícies (trabalhadores 22,5% superfície e 49% de dentes; 

administradores 20,4% superfície e 42,6% dente). 

O aumento da perda óssea foi compatível com o aumento da idade e 

demonstrou diferença estatisticamente significante. Entretanto nenhuma 
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diferença foi observada quanto ao tipo de trabalho. A média de perda óssea 

foi de 5,08 para a amostra total, 5,11 para os trabalhadores e 5,03 para os 

administradores. 

Dos 181 participantes 9 eram edêntulos (5% dos participantes). A 

perda de dentes aumenta significativamente com o aumento da idade, 

entretanto não houve aumento significativo do número de dentes perdidos 

com o tipo de trabalho, apesar de os trabalhadores terem apresentado maior 

perda dentária que os administradores. 

Recentes estudos dinamarqueses têm mostrado que trabalhadores em 

fábrica de chocolate correm o risco de doenças ocupacionais decorrentes do 

pó de açúcar no ambiente de trabalho. PETERSEN14, em 1990, tendo em 

vista este fato avaliou o uso de flúor auto-administrado e a atuação do flúor 

entre os trabalhadores de fábricas de chocolate dinamarquesas. 

Todos os trabalhadores de uma fábrica de chocolates receberam 

quinzenalmente um enxaguatório de NaF a 0,2% como parte de um 

programa de educação em saúde. Depois de um ano 82 trabalhadores 

dentados (71%) responderam um questionário auto-aplicado com relação à 

conduta de saúde bucal, conhecimento em saúde bucal e atitudes. 

3% dos trabalhadores relatam usar o flúor semanalmente, 37% 

quinzenalmente, 31% mensalmente e 40% raramente ou nunca usaram. 

A pasta de dente fluoretada foi usada por 93% sendo que 37% 

escovavam os dentes 2 vezes ou mais ao dia, 49% 2 vezes e 14% 

raramente ou nunca escovavam. 

Quanto ao consumo de chocolate no trabalho foi relatado por 41% 

sendo que 20% consumiam várias vezes na semana, 17% uma ou duas 

vezes e 22% raramente. 

No ano seguinte PETERSEN15 publica seu trabalho avaliando as 

condições bucais dos trabalhadores da fábrica de baterias alemã, 

descrevendo a prevalência, a severidade da erosão dentária e a atrição em 

relação à exposição ao ar ácido no ambiente de trabalho. 

Foram avaliados 63 empregados da fábrica de baterias sendo 61 

dentados com idade média de 46 anos e variação entre 20 a 58 anos. 25% 
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dos empregados trabalhavam na fábrica há menos de 10 anos e 75% 

trabalhavam há mais de 11 anos. 

É interessante ressaltar que durante o processo de produção da 

bateria pequenas bolhas de gás são carregadas como spray de ácido 

sulfúrico misturadas ao ar. Foi realizada a medição e constatou-se a 

concentração no ar de 0,4 a 4,1mg/cm3. 

Para a realização da pesquisa empregou-se um questionário contendo 

a identificação, educação, condições de trabalho, conduta de saúde bucal, 

auto-avaliação do status de saúde bucal e sintomas de boca, nariz e 

garganta. 

No exame clínico observou-se o CPOD como o índice de cárie, a 

profundidade de bolsa com 5mm ou mais no 16, 11, 23, 36, 41 e 44, score 

para erosão e para atrição e presença ou ausência de dor 

temporomandibular ou muscular de acordo com os resultados à palpação. 

Várias queixas de condições inadequadas de trabalho foram relatadas 

e os trabalhadores reclamaram quanto ao uso de equipamentos de proteção. 

Quanto à entrevista 55% iam ao dentista quando criança e 71% 

atualmente vêem o dentista regularmente; 93% dos trabalhadores escovam 

os dentes ao menos 2 vezes ao dia e 61% escovam os dentes 2 vezes ao 

dia em dia de trabalho. 37% usavam prótese total sendo que destes 50% 

usavam próteses duplas, um terço usava só a superior e 10% só a inferior; 

44% relatam terem problemas com seus dentes ou gengivas e metade 

relacionou seus problemas com o ambiente no qual trabalhavam. 

O CPOD foi de 25,5, a profundidade de bolsa foi de 2,1 mais profunda 

que 5mm. 31% dos trabalhadores estavam afetados pela erosão dentária e 

92% pela atrição. 2% dos trabalhadores tinham sintomas no músculo 

temporal enquanto 15% acusavam sintomatologia para o músculo 

pterigóideo medial e nenhum apresentou sintomatologia para o músculo 

masseter. 

Como conclusão o autor diz que a erosão foi encontrada na superfície 

vestibular dos dentes incisivos a qual constitui uma região que não é afetada 

por outras formas de erosão como a ocasionada pelo vômito. Com a 
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presença da erosão o esmalte dos dentes mostra-se anormalmente mais 

frágil sendo mais susceptível à atrição. Estes dados contribuem para a 

hipótese do ambiente de trabalho ser o responsável pela ocorrência das 

erosões e atrições descritas pelo autor. 

TUOMINEM24 em 1991 propôs-se a estudar se as lesões da mucosa 

bucal, os sintomas subjetivos bucais e a bolsa periodontal são mais 

prevalente e mais severa entre os trabalhadores expostos a fumaça de 

ácidos inorgânicos em seu trabalho comparados com um grupo controle. 

A amostra consistiu em um grupo experimental de 186 operários de 

produção de 4 fábricas (2 de baterias e 2 de galvanização) e um grupo 

controle que era formado de indivíduos que trabalhavam nestas fábricas 

porém em departamentos livres da fumaça ácida. 

Os dados coletados consistiram em idade, tempo de trabalho na 

empresa, a freqüência de hábito de fumar, regularidade de visita ao dentista, 

a quanto tempo foi a última visita ao dentista, a freqüência de escovação dos 

dentes e se havia alguma sintomatologia na mucosa bucal (sensação de 

ardência, exantema, bolha, lábios ressecados, e quelite angular). 

Clinicamente foi realizado o exame intra-oral com a mucosa bem seca 

sob boa iluminação com um espelho bucal e uma sonda milimetrada da 

OMS. Os dentistas não tinham conhecimento a qual grupo os pacientes 

pertenciam caracterizando o estudo em um estudo simples cego. A análise 

periodontal somente foi realizada nos indivíduos com, ao menos, um dente e 

o índice utilizado foi o Community Periodontal Index of Treatment Needs 

(CPITN). 

Os trabalhadores do grupo experimental apresentam mais bolsa 

periodontal que o controle, porém não é estatisticamente significante. 

Entretanto, a presença da bolsa periodontal aumenta com a idade no grupo 

experimental estatisticamente significante com relação ao aumento da bolsa 

periodontal no grupo controle. Outra relação importante foi o tempo de 

exposição à fumaça ácida em que foi observado que houve um aumento da 

bolsa periodontal nos indivíduos com mais tempo exposto ao agente quando 

comparado ao grupo controle. 
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Com relação às lesões bucais 23,2% do grupo experimental e 21,6 do 

grupo controle apresentavam lesão. 69,5% dos trabalhadores do grupo 

experimental e 55,7% do grupo controle tinham pelo menos um dos 

sintomas investigados. 

31,6% dos trabalhadores do grupo experimental apresentavam bolsa 

de 4 a 5 mm e 28,4% do grupo controle. 5,3% dos trabalhadores do grupo 

experimental apresentavam bolsa de mais de 6 mm e 2,5% do grupo 

controle. Dos sintomas investigados os lábios ressecados foi o mais 

prevalente, presente em 50% dos trabalhadores do grupo experimental e 

37,5% do grupo controle. 

Em 1997, PETERSEN e TANASE16 estudam o status da saúde bucal, 

o conhecimento a respeito de saúde bucal e os hábitos de saúde bucal na 

população industrial da Romênia. 

Para a realização do trabalho os autores selecionaram uma amostra de 

350 trabalhadores industriais de duas fábricas incluindo homens e mulheres. 

Os trabalhadores foram submetidos a exame clínico para a obtenção do 

status de saúde bucal (metodologia preconizada pela OMS) e responderam 

o questionário para obtenção de informações como cuidados com a saúde 

bucal. 

Os autores observaram que a população industrial apresentava alto 

índice de cárie e este índice encontrava-se aumentado no grupo de 

trabalhadores manuais em detrimento dos demais. 

O número de dentes presentes variava de acordo com a educação e o 

tipo de trabalho, entretanto não varia com a renda. 

As condições periodontais mostraram-se associadas com a idade e 

cerca de 60% da população estudada necessitava de atendimento imediato 

em decorrência de dor e focos de infecções. 

Com relação ao comportamento em saúde bucal os autores relatam 

pequena variação do conhecimento das causas das doenças bucais e da 

sua prevenção. Pouco mais de 30% dos entrevistados conheciam a origem 

bacteriana da cárie dentária e cerca de 56% mencionaram a função do 

açúcar no desenvolvimento da cárie. 
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A doença periodontal foi relacionada em 67% dos entrevistados com 

escovação dentária inadequada. Outros fatores citados foram a existência 

de doenças gerais, a hereditariedade, o tabagismo, mistura de comidas 

quentes com frias, dieta inadequada e o estresse. 

O hábito de higienização regular foi relacionado com os níveis maiores 

de educação e quanto ao sexo observou-se a preferência pelo uso da 

escovação no gênero feminino e do palito de dentes no gênero masculino. 

Os autores concluem pela necessidade de implementação sistemática 

de promoção de saúde bucal e prevenção às doenças bucais destinada à 

população adulta. 

Em 1998, ROMAN e POP estimaram a prevalência da doença 

periodontal e a necessidade de tratamento em uma população com ajuda do 

índice CPITN para descobrir casos de doença periodontal e tratamento 

recomendado. 

Foram examinados 214 indivíduos de 18 a 60 anos sendo 84 mulheres 

e 130 homens que trabalhavam em uma indústria têxtil. Dos trabalhadores 

examinados 9,3% apresentaram sinais de doença periodontal, 21,5% 

mostravam sangramento gengival após a sondagem, 18,7% apresentaram 

cálculo supra ou subgengival, 32,7% bolsas periodontais com 4 a 5mm e 

17,7% apresentaram bolsa periodontal com mais de 6mm. 

Em 1999 KAWAMURA e IWAMOTO2 avaliam o auto-cuidado com a 

saúde bucal entre os empregados japoneses. 

Para a realização do trabalho utilizou-se um questionário de 60 itens 

nomeado de “Dental Checker” e foi desenvolvido baseado em estudos 

prévios. O questionário consiste em um instrumento para avaliar o 

conhecimento em saúde bucal, atitude, comportamento e percepção das 

condições bucais de saúde utilizando um programa de computador. 

Os dados foram coletados em 29 empresas que possuíam união com 

seguro de saúde por, pelo menos, um ano. O questionário foi distribuído pela 

sessão dos chefes e entregue a partir deste, aos empregados e coletados 

diretamente pelo pessoal de educação e treinamento ou por correio. Os 
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questionários só foram aplicados nos indivíduos que possuíam pelo menos 

um dente na boca. 

Um total de 60,2% dos entrevistados responderam o questionário 

somando um total de 77.845 pessoas sendo 40,9 anos a idade média dos 

homens e 37,1 anos a idade média das mulheres. 

Com relação ao conhecimento bucal os aspectos mais relevantes 

foram que 34% relatam que a cárie ocorre porque os dentes são fracos, 50% 

dos entrevistados pensam que a pasta de dente fluoretada é efetiva na 

prevenção da doença periodontal, mais de 25% acreditam que a ingestão de 

doce causa periodontite, cerca de 30% pensam que era melhor parar de 

escovar os dentes por um tempo quando a gengiva estava doente e 70% 

das pessoas pensam que é impossível prevenir a doença da gengiva com 

escovação dentária. 

Com relação à atitude pode-se observar que 75,8% adiam a visita ao 

dentista ainda que eles tenham dor de dente, mais da metade pensa que a 

cárie dentária não é uma doença e muitos dos entrevistados acham que a 

doença periodontal é uma doença. Cerca de 44,3% procuram por instruções 

para escovação dentária e quase 50% dos entrevistados relatam que estão 

muito ocupados para ir ao dentista. 

Com relação ao modelo relacionado à conduta de saúde o resultado 

mais relevante foi que 81,3% dos empregados não usam fio dental e que 

somente 15,1% vão ao dentista regularmente. 

Com relação à percepção da condição de saúde bucal 70% dos 

empregados dizem que a gengiva sangra quando eles escovam os dentes, 

quase 70%, que partículas de alimento permanecem entre os dentes; mais 

da metade afirmam apresentarem alguma irregularidade nos dentes, um 

terço da população estudada sente dor com o quente e/ou o frio, a 

dificuldade de mastigar comidas resistentes aumenta a cada ano e mais da 

metade pensa que a colocação de prótese não poderia ajudar. 
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2.1.4. LESÕES OCUPACIONAIS 
Em 1976 MALAOWALLA et al.6 examinaram 57.518 trabalhadores com 

idade superior a 35 anos dos quais a maioria eram empregados da indústria 

ou exerciam funções associadas à industria têxtil como segurança, motorista 

e trabalhadores nas casas de força elétrica. 

O objetivo do trabalho era determinar a prevalência de câncer bucal 

entre trabalhadores industriais de Gujarat, Índia; determinar a incidência de 

câncer bucal no mesmo individuo após dois anos e descrever características 

individuais e hábitos das pessoas com câncer bucal para determinar fatores 

etiológicos potenciais. 

O estudo foi realizado em dois momentos: a primeira fase consistiu no 

exame de 57.518 trabalhadores com 35 anos ou mais, de idade, dos quais 

95%, homens. Esses exames foram realizados numa cadeira odontológica 

com iluminação e conduzidos por 6 dentistas, especialmente, treinados para 

tal. 

O exame consistiu no preenchimento dos dados pessoais do paciente, 

hábito de fumar, o tipo de tabaco utilizado, exame físico e intra-oral. Foram 

avaliados a presença de linfonodos infartados, lábios, cavidade bucal e 

orofaringe e os dados foram anotados na ficha informando a aparência 

clínica, os linfonodos envolvidos, sintomatologia dolorosa, se o paciente 

sabia da existência da lesão e o tamanho da lesão. 

Em todas as lesões foram realizadas biopsias com punch de 5mm. Na 

primeira fase 9.395 lesões foram biopsiadas. 

Na segunda fase foram examinados 43.654 trabalhadores, sendo que 

95% do grupo também eram homens e foram biopsiadas 3.828 lesões. 

Como resultado observou-se, na primeira fase do experimento, o 

diagnóstico de 29 pacientes com câncer (representando prevalência de 

50/100.000) sendo que 93% dessas lesões eram carcinoma espinocelular. 

Quando distribuiu-se as lesões por sexo obteve-se a proporção de 49 por 

100.000 para homens e 69 por 100.000 para as mulheres.  
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Na segunda fase do experimento 76% dos trabalhadores foram re-

examinados e foram diagnosticados 22 novos diagnósticos microscópicos de 

câncer representando uma incidência de 25 por 100.000 por ano. 

Quando se comparou a presença de lesão bucal com o hábito, 

somente 15% da população não usavam tabaco. 33% dos pacientes que 

fumavam apresentaram, pelo menos, uma lesão bucal, enquanto apenas 4% 

dos pacientes que não fumavam apresentaram ao menos uma lesão bucal. 

Quando se avaliou isoladamente câncer bucal todos os pacientes relataram 

habito de fumar. 

Nos indivíduos acometidos pelo carcinoma espinocelular as regiões 

mais afetadas foram o terço posterior da língua e a orofaringe. 13% dos 

carcinomas diagnosticados ocorriam em locais que não tinham previamente 

demonstrado nenhuma anormalidade e 0,13% dos indivíduos apresentavam 

transformação maligna de leucoplasia em um período de dois anos. 

Observou-se um aumento da prevalência do câncer com o aumento da 

idade. No estudo relata-se que 2% foram diagnosticados em pacientes entre 

35 a 44 anos, 5% entre 45 a 54 anos e 24% em pacientes com mais de 55 

anos. 

Como conclusão os autores relatam que câncer bucal e as lesões 

bucais pré-cancerosas ocorrem com uma freqüência relativamente alta no 

grupo estudado; e a justificativa é o alto índice de uso do tabaco e a amostra 

consideravelmente maior para o gênero masculino. 

Embora todos os 48 pacientes com carcinoma espinocelular 

apresentassem o vício de fumar, não pode deduzir-se, por este estudo, que 

a abstinência vai impedir absolutamente o desenvolvimento do carcinoma. O 

que se deve deduzir é que a abstinência reduz marcantemente o risco do 

desenvolvimento do carcinoma. 

Em 1980 SCHIÖDT, LARSEN E BESSERMANN21 propõem em seu 

trabalho relatar as lesões bucais encontradas em sopradores de vidro. Na 

literatura pode-se destacar lesões de lábios e vermelhão de lábio, 

descolorações da mucosa, leucoplasias, mudanças verrucosas, 

pigmentações dentárias, fratura e abrasão. 
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A população examinada constituiu-se de sopradores de vidro da 

Holmegaard’s Glassworks (Denmark). A amostra consistiu de 78 

empregados sendo que somente 74 foram examinados porque 4 estavam 

ausentes no dia da coleta de dados. Os trabalhadores foram divididos em 3 

grupos sendo o grupo 1 os trabalhadores que eram sopradores de vidro e 

desempenhavam essa função nas últimas quatro semanas antes do exame; 

o grupo 2 também eram sopradores de vidro, porém aqueles que não 

estavam soprando vidro nas últimas quatro semanas e o grupo 3 que eram 

os empregados que nunca haviam soprado vidro (15 empregados) mas que 

trabalhavam na mesma empresa. 

O estudo consistiu em 2 etapas, a primeira composta por uma 

entrevista realizada por um dos autores o qual coletou dados como idade, 

duração do emprego, duração da atividade de soprador de vidro, hábito de 

fumar, hábito de beber e sinais e sintomas relatados pela pessoa. A outra 

etapa consistiu no exame do paciente pelos outros dois autores que não 

sabiam a que grupo as pessoas pertenciam. No exame clínico observou-se o 

número de dentes, índice de placa, índice de gengivite, lesões brancas da 

mucosa bucal, descoloração do vermelhão do lábio, coloração cinza escuro 

ou preta dos dentes, abrasão e fratura dentária. Outras condições 

patológicas da mucosa bucal foram cadastradas segundo o critério usado 

por Axéll em 1967. 

Houve diferença entre o grupo 1 e o grupo 2, porém não houve 

diferença entre os grupos 2 e 3. Entre os trabalhadores do grupo 1, 

encontrou-se 10 casos de lesão branca da mucosa bucal que descamava 

parcialmente e que não foi achada em nenhuma dos demais grupos. 5 casos 

eram bilaterais e estavam associados à saliência da bochecha ser simétrica 

e os outros 5 casos unilaterais estavam relacionados com a saliência da 

bochecha assimétrica. Duas pessoas com estas lesões brancas 

apresentavam sintomatologia e duas outras foram aconselhadas a 

permanecerem ausentes de sua atividade por uma semana melhorando o 

quadro clínico das lesões após esse período. 
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Microscopicamente esta lesão apresentava hiperplasia epitelial, 

citoplasma vacuolado em algumas áreas da camada espinhosa, superfície 

irregular e a camada superficial apresentava-se parcial ou totalmente 

descamada. Havia contaminação bacteriana, porém não foi detectada a 

presença de candidose. Outra característica clínica visível era que a mucosa 

bucal assemelhava-se à língua fissurada. 

Nos dentes foram detectadas manchas cinzas ou pretas na superfície 

vestibular e palatina, fraturas de esmalte envolvendo o incisivo central 

superior, fratura de esmalte/dentina em um total de 20 casos e um caso de 

abrasão todos decorrentes da rotação do tubo para soprar vidro. 

Concluindo, os autores relatam que as lesões brancas são similares às 

hiperqueratoses que sugere uma queratose funcional. Os autores sugerem o 

nome da lesão de mancha branca de sopradores de vidro. Estas lesões têm 

caráter reversível uma vez que não se encontrava presente no grupo 2. Sua 

etiologia é desconhecida e não se sabe se o trauma é mecânico, químico ou 

térmico. A mucosa fissurada não é relatada na literatura sendo característico 

deste grupo de trabalhadores. 
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2.2. CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DAS OCUPAÇÕES 
A Classificação Brasileira de Ocupações, conhecida pela sigla “CBO” é 

o documento que reconhece, nomeia, codifica os títulos e descreve as 

características das ocupações do mercado de trabalho brasileiro. Sua 

atualização e modernização se devem às profundas mudanças ocorridas no 

cenário cultural, econômico e social do país nos últimos anos, implicando 

alterações estruturais no mercado de trabalho.10 

O primeiro documento preparado foi a Classificação Internacional 

Uniforme de Ocupações – CIUO cujo objetivo era fornecer referência aos 

países para a elaboração e atualização da classificação das ocupações.9 

No Brasil, o primeiro documento criado foi em 1971 com a 

denominação de Cadastro Brasileiro de Ocupações contendo a descrição 

detalhada de 522 ocupações extraídas de 103 planos de cargos enviados ao 

Ministério do Trabalho por empresas de diversos ramos espalhadas pelo 

País. 

Em 1977 foi elaborada a estrutura básica da CBO, resultado do 

convênio firmado entre o Brasil e a Organização das Nações Unidas – ONU, 

por intermédio da Organização Internacional do Trabalho – OIT, no Projeto 

de Recursos Humanos (Projeto BRA/70/550), tendo como base a 

Classificação Internacional Uniforme de Ocupações – CIUO de 1968.10 

Com o início do Projeto de Planejamento dos Recursos Humanos 

(BRA/70/550), o Ministério do Trabalho ficou encarregado de preparar e 

atualizar a Classificação Brasileira das Ocupações9 com base legal nas 

Portarias nº 3.654, de 24.11.1977 e nº 1.334, de 21.12.1994.10 

A CBO é uma ferramenta fundamental para as estatísticas de emprego 

– desemprego, para o estudo das taxas de natalidade e mortalidade das 

ocupações, para o planejamento das reconversões e requalificações 

ocupacionais, na elaboração de currículos, no planejamento da educação 

profissional e no rastreamento de vagas dos serviços de intermediação de 

mão –de –obra.10 

Desde a sua publicação, a CBO sofreu atualizações pontuais, sem 

modificações estruturais e metodológicas. Entretanto, uma nova metodologia 
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internacional alterando os critérios de agregação das ocupações foi 

publicada em 1988 com a edição em espanhol da CIUO 88, em inglês da 

ISCO 88 e em francês CITP 88, sob os auspícios da OIT.10 

Com a modificação metodológica ocorrida em 1988, em 1994 foi 

instituída a Comissão Nacional de Classificações – Concla, organismo 

interministerial cujo papel é unificar as classificações usadas no território 

nacional. A partir daí iniciou-se um trabalho conjunto do MTE e o IBGE no 

sentido de construir uma classificação única.10 

O trabalho foi dividido em três módulos e no final as novidades foram 

(1) o método Dacum – “Developing A Curriculum” para descrição das 

famílias ocupacionais e (2) a montagem de uma rede de informações 

organizada em banco de dados, apoiada por um conjunto de instituições 

conveniadas que atualiza a base de forma contínua e incrementa novos 

desenvolvimentos sob a coordenação do MTE.10 

Com a conclusão do trabalho de atualização, modificação de 

metodologia de agregação das ocupações e descrição das famílias de 

ocupações foi publicada em 2002 a nova CBO que permanece em vigor. 

A CBO 2002 é composta de uma estrutura hierárquico-piramidal 

constituída de 10 grandes grupos, 47 subgrupos principais, 192 subgrupos 

596 grupos de base ou famílias ocupacionais, 2422 ocupações e 7258 títulos 

sinônimos como é visto na tabela 2.2.1. 

 
Tabela 2.2.1.: Estrutura da CBO 2002. 

Estrutura Sigla CBO 2002 

Grandes Grupos GG 10 

Subgrupos Principais SGP 47 

Subgrupos SG 192 

Grupos de Base ou famílias GB 596 

Ocupações O 2422 

Fonte: CBO 2002, Ministério do Trabalho e Emprego.10 

Os grandes grupos formam o nível mais agregado da classificação. 

Comportam dez conjuntos agregados por nível de competência e 

similaridade nas atividades executadas.10 
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Por falta de outro indicador homogêneo entre países, a CIUO 88 usou 

como nível de competência a escolaridade. Os quatro níveis de competência 

da CIUO 88 guardam uma correspondência aos níveis de escolaridade da 

Classificação Internacional Normalizada de Educação – CINE – 1976.10 

O modelo da CIUO 88 ao ser adaptado à realidade brasileira 

considerou os avanços dos sistemas de trabalho e uma compreensão 

atualizada de “competência” cujo nível é pontuado mais fortemente pela 

complexidade das atividades exercidas que o nível de escolaridade como é 

proposto na CIUO 88.10 

Desta forma o grande grupo da CBO 2002 fica assim distribuído: 

 
Tabela 2.2.2.: Grandes grupos e títulos da CBO 2002. 

CBO 2002 - Grandes Grupos / Títulos 

  
 0 Forças Armadas, Policiais e Bombeiros Militares 

 1 
Membros superiores do poder público, dirigentes de organizações 

de interesse público e de empresas e gerentes 

 2 Profissionais das ciências e das artes 

 3 Técnicos de nível médio 

 4 Trabalhadores de serviços administrativos 

 5 
Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e 

mercados 

 6 Trabalhadores agropecuários, florestais, da caça e pesca 

 7 Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais 

 8 Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais 

 9 Trabalhadores de manutenção e reparação 

Fonte: CBO 2002, Ministério do Trabalho e do Emprego.10 
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2.3. HISTÓRIA E LEGISLAÇÃO 
A preocupação com o aparecimento de doenças em decorrência de 

atividades ocupacionais iniciou-se com o médico italiano Bernardino 

Ramazzini17 em 1700 quando publicou o seu livro As Doenças dos 
Trabalhadores. Nessa obra RAMAZINI estudou de forma sistematizada 54 

profissões e descreveu os principais problemas de saúde apresentados 

pelos trabalhadores.7, 22 

No Brasil, a medicina do trabalho acompanhou o desenvolvimento de 

leis e regulamentações com relação à saúde do trabalhador e o ambiente de 

trabalho o qual culminou com a Consolidação das Leis Trabalhistas que 

entrou em vigor em 1944 e vigora até hoje sofrendo apenas novas normas, 

regulamentações e resoluções.7 

Na odontologia, após discussões da II Assembléia Nacional de 
Especialidades Odontológicas – II ANEO, foi apresentada em sete 

reuniões plenárias preparatórias nos estados e posteriormente aprovada, a 

proposição da especialidade de Odontologia do Trabalho em seção plenária 

Nacional IIANEO - Manaus 2001. 

A Odontologia do Trabalho está regulamentada com base na resolução 

CFO – 22 /2001 em seu Art. 30º de 27 de dezembro de 2001 (vide apêndice 

2) e a resolução CFO – 25 /2002 em Art. 3º de 16 de maio de 2002 (vide 

apêndice 3) e é oficializada em Diário Oficial em 28 de maio de 2002, seção 

1, nº 101, páginas 148 e 149 (vide apêndice 2). 

Resolução CFO – 22 /20011 

SEÇÃO X 

ODONTOLOGIA DO TRABALHO  

“Art. 30. Odontologia do Trabalho é a especialidade que tem como 

objetivo a busca permanente da compatibilidade entre a atividade laboral e a 

preservação da saúde bucal do trabalhador.” 

Resolução CFO – 25 /20021 

“Art. 3º. As áreas de competência para atuação do especialista em 

Odontologia do Trabalho incluem: 
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a) identificação, avaliação e vigilância dos fatores ambientais 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, entendendo-se inserido na equipe 

interdisciplinar de saúde do trabalho operante; 

c) planejamento e implantação de campanhas e programas de duração 

permanentes para educação dos trabalhadores quanto à acidentes de 

trabalho, doenças ocupacionais e educação em saúde; 

d) organizar estatística de morbidade e mortalidade com causa bucal e 

investigar suas possíveis relações com as atividades laborais; e, 

e) realização de exames odontológicos para fins trabalhistas.” 

Posteriormente a criação e a oficialização em Diário Oficial da nova 

especialidade em odontologia, a Odontologia do Trabalho, observaram-se 

novas resoluções do CFO como a resolução CFO – 26 /2002 e a CFO – 044 

/2003 as quais alteram a redação da resolução CFO – 22 /2001, como a 

decisão CFO – 31 /2003 e CFO – 54 /2004 as quais credenciam os primeiros 

cursos de especialização em Odontologia do Trabalho junto ao Conselho 

Federal de Odontologia e a resolução CFO -053 /2004 que regulamenta a 

carga horária e a distribuição de créditos no curso de especialização em 

Odontologia do Trabalho.1 

DECISÃO CFO-31 /20031 

“LIV- Portaria CFO-SE-177/2003, que concede credenciamento ao 

curso de especialização em Odontologia do Trabalho, promovido pela 

Academia Cearense de Odontologia, coordenado pelo professor Aldo 

Angelim Dias, para o período de 05.03.2003 a 07.08.2004;”1 

DECISÃO CFO-54 /20041 

“LIV- Portaria CFO-SERESP-557/2004, que concede 

credenciamento ao curso de especialização em Odontologia do Trabalho, 

promovido pela Associação Odontológica São Cristóvão, coordenado pela 
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professora Maria de Fátima Outeirinho Seixas Schoichet, para o período de 

12.01.2004 a 20.12.2004;” 

 



 

 

3. Proposição 
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3. PROPOSIÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Este estudo tem por objetivos: 

 

 

 

 

1. Verificar a associação entre as lesões bucais com a profissão, 

idade, gênero, biotipo e procedência do paciente, através de um 

levantamento epidemiológico da prevalência das lesões bucais da clínica de 

Estomatologia da Faculdade de Odontologia de Bauru. 

 

2. Elaborar um protocolo de saúde bucal para aplicar em 

odontologia do trabalho. 



 

 

4. Material e Métodos 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O levantamento epidemiológico consiste no princípio do 

desenvolvimento de uma linha de pesquisa em uma área da odontologia que, 

gradativamente, concretiza-se como uma das mais novas especialidades 

odontológicas, a “Odontologia do Trabalho”. Dentre os tipos de pesquisas 

epidemiológicas optou-se por um estudo quantitativo e descritivo com o 

intuito de verificar quais são as lesões mais prevalentes em 10 anos de 

atendimento à população de Bauru e região. 

Uma pesquisa que visa avaliar a prevalência das lesões bucais em um 

determinado grupo exige, em estudos prospectivos, um número muito 

grande da amostra ou, como em grande parte dos estudos, a população 

inteira para comprovar a existência ou não da relação causa/efeito. Este tipo 

de conduta é determinado pela variabilidade da população o que torna o 

desenvolvimento de algumas pesquisas inviável. 

No planejamento do trabalho, constatou-se que a população enferma 

era ínfima em relação à população sadia e dificilmente poderíamos afirmar a 

existência de relação da doença diagnosticada com o ambiente de trabalho, 

quando se considera o tempo de desenvolvimento da doença, aparecimento 

dos primeiros sinais e sintomas e tempo de exposição ao suposto agente 

etiológico. Tendo em vista os fatores acima citados optou-se por um estudo 

retrospectivo. 

Para a realização deste estudo, foram cumpridas todas as exigências, 

normas e orientações do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Odontologia de Bauru-USP (vide apêndice 1). 

 

4.1. POPULAÇÃO ESTUDADA 
O estudo foi realizado utilizando-se como fonte de dados os 

prontuários registrados entre janeiro de 1993 e dezembro de 2003 no 

arquivo da Clínica de Estomatologia do Departamento de Estomatologia da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. 
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4.2. COLETA DOS DADOS 
Para a coleta dos dados utilizou-se o programa Dental Office 

Professional – Edição de 2003 para a criação de um banco de dados 

contendo: 

 Gênero 

 Biotipo 

 Idade 

 Procedência (Cidade e Estado constantes 

na ficha de atendimento) 

 Lesões bucais 

 Profissão 

 

 
Figura 4.2.1.: Interface do Software Odontológico Dental Office Professional–Edição 
de 2003. 
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4.3. ORGANIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS 
O programa Dental Office gerou um banco de dados com extensão 

para Microsoft Access que foi convertido em uma planilha de dados no 

programa Microsoft Excel (Microsoft Coporation) a fim de realizar a análise 

estatística. 

Para a simplificação da análise estatística converteram-se as variáveis 

quantitativas em variáveis qualitativas para a aplicação dos testes 

estatísticos. 

No final obteve-se uma planilha no Microsoft Excel contendo 30 

colunas e 3048 linhas. 

 

 
Figura 4.3.1: Interface do Microsoft Excel mostrando a planilha de dados final, 
aplicando o filtro para a análise dos dados. 



Material e Métodos___________________________________________40 

 

4.4. VARIÁVEL IDADE 
A variável idade, quantitativa, foi convertida em faixa etária, variável 

qualitativa, respeitando a tabela abaixo. 

 
Tabela 4.4.1.: Divisão da idade por faixa etária. 

Faixa Etária Grupo 
0 a 20 Grupo 1 
21 a 40 Grupo 2 
41 a 60 Grupo 3 

Acima de 60 Grupo 4 

 

4.5. VARIÁVEL LESÃO 
Obteve-se um total de 476 denominações diferentes para o diagnóstico 

final nos prontuários (vide anexo 1). 

Para viabilizar a análise estatística agruparam-se as 476 

denominações para as lesões encontradas em 24 grupos diferentes (tabela 

4.5.1 e anexo 1). 

Por não ter um único critério na literatura sobre agrupamentos das 

lesões bucais optou-se pelo conjunto, por áreas afetadas da boca, tendo 

como referência principal o livro do NEVILLE et al11. 

 
Tabela 4.5.1.: Grupo de lesões adotado para 
análise estatística. 

Nº Grupo da Lesão 

1 Doença periodontal 

2 Doença do dente, da polpa e do periápice

3 Abscesso 

4 Injúrias químicas e físicas 

5 Glândulas salivares 

6 Doenças imunológicas e alérgicas 

7 Anomalias dos dentes 

8 Cistos e tumores odontogênicos 

9 Infecções bacterianas 

         Continua
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   Continuando 

10 Manifestações orais de doenças 
sistêmicas 

11 Tumores dos tecidos moles 

12 Defeitos de desenvolvimento da região 
BMF e oral 

13 Dor facial e doenças neuromusculares 

14 Ausência de Lesão 

15 Doenças fúngicas e protozoários 

16 Patologias ósseas 

17 Patologia epitelial 

18 Infecções virais 

19 Doenças dermatológicas 

20 Doenças dos órgãos linfóides 

21 Problemas de oclusão 

22 Ausência de diagnóstico final 

23 Doenças do seio maxilar 

24 Outros 

 

4.6. VARIÁVEL PROFISSÃO 
Foram obtidas 298 denominações diferentes para a profissão (anexo 2). 

Da mesma forma que a variável lesão agruparam-se as profissões 

seguindo os critérios da CBO 2002, que se compõe de: 

 10 grandes grupos 

 47 Subgrupos principais 

 192 Subgrupos 

 596 Grupos de base ou famílias ocupacionais 

 2422 Ocupações 

 7258 Títulos e sinônimos. 

Em vista destes dados utilizamos apenas os grandes grupos como 

critério de agrupamento das profissões e mais um grupo denominado 

“outros” para as ocupações não cadastradas na CBO 2002 (tabela 4.6.1). 
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Tabela 4.6.1.: Grandes grupos e títulos da CBO 2002 modificado para o presente 
estudo. 

CBO 2002 - Grandes Grupos / Títulos 
  

 0 Forças Armadas, Policiais e Bombeiros Militares 

 1 Membros superiores do poder público, dirigentes de organizações de 
interesse público e de empresas e gerentes 

 2 Profissionais das ciências e das artes 

 3 Técnicos de nível médio 

 4 Trabalhadores de serviços administrativos 

 5 Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e 
mercados 

 6 Trabalhadores agropecuários, florestais, da caça e pesca 

 7 Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais 

 8 Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais 

 9 Trabalhadores de manutenção e reparação 

Outros Ocupações não especificadas na CBO 2002. 

Fonte: CBO 2002, Ministério do Trabalho e do Emprego.10 
 

4.7. ANÁLISE ESTATÍSTICA 
A análise estatística adotada consistiu de três partes: 

1. Estatística descritiva contendo os valores 

absolutos e a porcentagem de cada grupo. 

2. Teste do qui-quadrado (χ2), teste não-paramétrico, 

mostrando a existência ou não de associações entre variáveis 

qualitativas (gênero, biotipo, idade, procedência, profissão e 

grupo de lesões). 

3. Teste de comparação múltipla de proporções 

utilizado para determinar especificamente a proporção dentre 

os grupos que se apresenta diferente das demais. 

Para a realização da análise estatística foi utilizado o programa 

Microsoft Excel (Microsoft Corporation), em decorrência dos testes 

estatísticos qui-quadrado e comparação múltipla de proporções não 

existirem na relação 11x2 nos programas específicos de análise estatística. 



 

 

5. Resultados e 
Discussão 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. RESULTADOS DESCRITIVOS 
Foi analisado um total de 3.047 prontuários correspondentes aos 

pacientes atendidos de janeiro de 1993 a dezembro de 2003 na Clínica de 

Estomatologia do Departamento de Estomatologia da Faculdade de 

Odontologia de Bauru. 

Dentre as regiões do Brasil a região sudeste destacou-se com 98,26% 

(2.994) dos prontuários estudados com destaque de maior prevalência para 

o Estado de São Paulo. 

As demais regiões do Brasil apresentam-se com baixa prevalência 

denotando apenas atendimentos esporádicos à população de outros estados. 

 
Tabela 5.1.1.: Distribuição dos prontuários 
por região do Brasil. 

Região Nº Absoluto Porcentagem

CO 13 0,43% 

N 4 0,13% 

NE 5 0,16% 

S 26 0,85% 

SE 2994 98,26% 

Não Relatada 5 0,16% 

TOTAL 3047 100,00 
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Figura 5.1.1.: Distribuição dos prontuários por região do Brasil. 

 

Com relação ao estado de São Paulo fica evidente o atendimento 

regional à população da DIR (Divisão Regional de Saúde) 10 com 2.486 

(83,28%) prontuários, seguido da DIR 11 com 202 (6,77%) e da DIR 8 com 

129 (4,32%). As demais DIR’s apresentaram-se com prevalência inferior a 

1,5%. 

Os dados acima apresentados denotam um serviço de atendimento 

regional e concentrado na cidade de Bauru e região. 
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Tabela 5.1.2.: Distribuição dos prontuários por DIR do Estado de 
São Paulo  

Região Cidade Sede Nº Absoluto Porcentagem 

1 São Paulo 9 0,30% 

2 Santo André 1 0,03% 

3 Mogi das Cruzes 1 0,03% 

4 Franco da Rocha 0 0,00% 

5 Osasco 0 0,00% 

6 Araçatuba 4 0,13% 

7 Araraquara 18 0,60% 

8 Assis 129 4,32% 

9 Barretos 0 0,00% 

10 Bauru 2486 83,28% 

11 Botucatu 202 6,77% 

12 Campinas 7 0,23% 

13 Franca 2 0,07% 

14 Marília 37 1,24% 

15 Piracicaba 5 0,17% 

16 Presidente Prudente 7 0,23% 

17 Registro 1 0,03% 

18 Ribeirão Preto 3 0,10% 

19 Santos 1 0,03% 

20 São João da Boa Vista 6 0,20% 

21 São José dos Campos 2 0,07% 

22 São José do Rio Preto 33 1,11% 

23 Sorocaba 10 0,34% 

24 Taubaté 1 0,03% 

Não Relatada  20 0,67% 

TOTAL  2985 100,00% 
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Figura 5.1.2.: Distribuição dos prontuários por DIR do estado de São Paulo. 

 

A procura por atendimento foi maior pelo gênero feminino 

apresentando uma proporção de homens/mulheres de 0,68 e 

correspondendo a 59,57% (1.815) para o gênero feminino e 40,43% (1.232) 

para o gênero masculino. 

 

59,57 40,43
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00
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Feminino Masculino
 

Figura 5.1.3.: Distribuição dos prontuários por gênero. 
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O biotipo mais incidente foi o Branco correspondendo a 76,53% (2.332) 

seguido do Afro-brasileiro 18,44% (562) e do Amarelo com 0,75% (23). Em 

4,27% (130) dos prontuários observou-se a ausência do biotipo. 

77%

18%

4% 1%

Amarelo 
Branco
Negro
Não Relatada

 
Figura 5.1.4.: Distribuição dos prontuários por biotipo. 

 

Com relação à idade observa-se a maior prevalência no grupo 2 e 3 

correspondentes a pacientes na faixa etária de 21 a 40 anos (Grupo 2) e 41 

a 60 anos (Grupo 3). 

22%

27%32%

19%

0 a 20
21 a 40
41 a 60
Acima de 60

 
Figura 5.1.5.: Distribuição dos prontuários por faixa etária. 
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As profissões foram agrupadas de acordo com a grande família da 

Classificação Brasileira de Ocupações de 2002 (CBO 2002) do Ministério do 

Trabalho e Emprego. Ao todo foram divididas em 11 grupos 10 grupos 

correspondentes aos da CBO 2002 e um grupo denominado nas figuras de 

“outros” correspondendo às atividades não cadastradas na CBO 2002 ou por 

não apresentarem uma ocupação descrita no prontuário. 

Nesta etapa da descrição dos resultados faz-se importante relatar a 

necessidade da discriminação das atividades de maneira uniforme, uma vez 

que existe uma incompatibilidade entre o serviço executado, a nomenclatura 

relatada pelo trabalhador e a nomenclatura na qual o trabalhador é 

registrado. 

Outro fator imprescindível e que não é abordado nos modelos de 

avaliação clínica consiste no detalhamento da ocupação, como por exemplo, 

tempo em que exerce aquela função e jornada de trabalho. 

Na figura abaixo observamos que 61,63% (1878) dos prontuários não 

apresentavam profissão determinada pela CBO 2002 caracterizando o grupo 

“outros”. Neste grupo as atividades mais citadas como profissão 

encontravam-se: aposentados, pensionistas, desempregados, “do lar” e 

estudantes. 
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Figura 5.1.6.: Distribuição dos prontuários por profissão. 
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Quando consideramos o significado de profissão observamos que 

existe um equívoco ao considerar aposentado, pensionista, desempregado, 

do lar e estudantes como profissão. 

Quando desconsideramos o grupo “outros” observamos uma 

distribuição mais homogênea entre os grupos de ocupações. Como nós 

podemos ver abaixo. 

 
Tabela 5.1.3.: Distribuição dos 
prontuários de acordo com a CBO 
2002 sem o grupo “outros”. 

CBO Nº Absoluto Porcentagem

0 12 1,03% 

1 180 15,40% 

2 207 17,71% 

3 103 8,81% 

4 69 5,90% 

5 286 24,47% 

6 59 5,05% 

7 170 14,54% 

8 22 1,88% 

9 61 5,22% 

TOTAL 1169 100,00% 
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Figura 5.1.7.: Distribuição dos prontuários por profissão, sem o grupo “outros”. 

 

As lesões foram agrupadas em 24 grupos descritos na figura abaixo e 

discriminadas no anexo 1. O grupo 11 foi o mais prevalente apresentando-se 

com 29,7% (1.211) das ocorrências. Em seguida observamos o grupo 5 das 

glândulas salivares (incluindo o cisto de retenção das glândulas salivares 

menores) com 8,14% (329) das ocorrências. 
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Tabela 5.1.4.: Distribuição dos prontuários por grupo de lesões. 

Nº Tipo de Lesão Nº Abs. % 

1 Doença periodontal 106 2,62% 

2 Doença do dente, da polpa e do periápice 281 6,95% 

3 Abscesso 4 0,10% 

4 Injúrias químicas e físicas 191 4,73% 

5 Glândulas salivares 329 8,14% 

6 Doenças imunológicas e alérgicas 57 1,41% 

7 Anomalias dos dentes 107 2,65% 

8 Cistos e tumores odontogênicos 113 2,80% 

9 Infecções bacterianas 33 0,82% 

10 Manifestações orais de doenças sistêmicas 5 0,12% 

11 Tumores dos tecidos moles 1211 29,97% 

12 Defeitos de desenvolvimento da região BMF e oral 90 2,23% 

13 Dor facial e doenças neuromusculares 157 3,89% 

14 Ausência de lesão 157 3,89% 

15 Doenças fúngicas e protozoários 222 5,49% 

16 Patologias ósseas 90 2,23% 

17 Patologia epitelial 264 6,53% 

18 Infecções virais 21 0,52% 

19 Doenças dermatológicas 101 2,50% 

20 Doenças dos órgãos linfóides 36 0,89% 

21 Problemas de oclusão 16 0,40% 

22 Ausência de diagnóstico final 371 9,18% 

23 Doenças do seio maxilar 27 0,67% 

24 Outros 52 1,29% 

  TOTAL 4041 100,00% 

 

Realizou-se teste de proporção entre grupos não paramétricos (qui-

quadrado) para avaliar a associação entre o gênero, biótipo, faixa etária e 

profissão com relação à lesão. Em caso de associações estatisticamente 

significantes para o nível de segurança de 5% realizou-se teste de 
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comparação múltipla de proporções a fim de investigar entre quais grupos 

havia associação. 

 

5.2. RESULTADOS DOS TESTES ESTATÍSTICOS 
 

5.2.1. ASSOCIAÇÃO ENTRE GÊNERO E A LESÃO 

Quando avaliamos a relação existente entre o gênero e as lesões 

observamos na tabela 5.2.1.1 que, na maioria dos grupos de lesões, a 

diferença existente entre os gêneros não é estatisticamente significante. 

Para o grupo de lesão 1 (doença periodontal) observamos 

porcentagens relativamente baixas quando comparados a trabalhos na 

literatura que apresentam índices de doença periodontal próximo a 100%.3, 

13, 16, 20 

A comparação com esses trabalhos deve ser bastante cautelosa uma 

vez que os autores citados pretendiam avaliar o índice periodontal da 

população estudada enquanto os prontuários da clínica de estomatologia 

não apresentavam o mesmo objetivo. Entretanto apenas 3,57% dos 

prontuários do gênero masculino e 3,42% do gênero feminino apresentavam 

relato de alguma doença periodontal. 

Esta mesma análise pode ser empregada ao avaliar o grupo de lesões 

2 (doença do dente, da polpa e do periápice) o qual apresenta-se em cerca 

de 9% dos prontuários do gênero masculino e 9% dos femininos. 

Quando analisamos o grupo 3 (abscesso) encontramos porcentagens 

inferiores a 1% dos prontuários uma vez que, neste grupo, enquadram-se as 

infecções que não apresentam origem odontológica o que foge do objetivo 

principal da clínica de estomatologia justificando a baixa ocorrência. 

Quando analisamos o grupo de lesão 5 (glândulas salivares), é 

importante ressaltar que, apesar de não haver diferença estatística entre os 

gêneros, observamos ocorrência dessas lesões em mais de 10% dos 

prontuários de ambos os gêneros. 

Com relação ao grupo 7 (anomalias dos dentes) e o grupo 8 (cistos e 

tumores odontogênicos) observamos diferença estatisticamente significante 
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(p= 0,006 e p= 0,003, respectivamente) entre o gênero masculino e feminino. 

Não é possível comparar com os dados encontrados na literatura uma vez 

que os trabalhos, de modo geral, mostram prevalência de uma determinada 

lesão isolada. 

Em números absolutos não encontramos diferença muito grande entre 

os gêneros, entretanto, quando avaliamos as proporções observamos que a 

ocorrência no gênero masculino representa quase o dobro do feminino. 

O grupo 10 (manifestações bucais de doenças sistêmicas) retratam 

doenças que não apresentam ligação direta com a boca; muitas vezes os 

sinais desaparecem com o tratamento médico e o paciente não toma 

consciência do problema e, por conseqüência não procura auxílio 

odontológico. 

Sem dúvida alguma o grupo de lesão 11 (tumores dos tecidos moles) é 

o mais representativo do trabalho. Ele é responsável por quase 40% das 

lesões encontradas. 

Quando associado com o gênero não apresentou nenhuma diferença 

estatística entre homens e mulheres, entretanto é importante ressaltar os 

valores encontrados e a possibilidade de existir um viés de metodologia 

mascarando associações importantes dentro deste grupo. 

No grupo 12 (defeitos de desenvolvimento da região buco-maxilo-facial) 

observamos diferença estatisticamente significante quando relacionada ao 

gênero mostrando ocorrência de quase quatro vezes mais para o gênero 

masculino. 

No grupo 13 (dor facial e doenças neuromusculares) observamos 

diferença estatisticamente significante entre os gêneros apresentando 

ocorrência duas vezes maior para o gênero feminino. 

No grupo 15 (doenças fúngicas e protozoários) observamos maior 

ocorrência no gênero feminino com diferença estatisticamente significante. 

Dentre as patologias epiteliais (grupo 17) observamos maior ocorrência 

no gênero masculino na proporção de quase 2:1 e com diferença 

estatisticamente significante (p= 6x10-9). 
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No grupo 19 (doenças dermatológicas) observamos maior prevalência 

no gênero feminino com freqüência quase duas vezes maior e 

estatisticamente significante (p= 2 x 10-4). 

No grupo 22 (ausência de diagnóstico final) observou-se nos pacientes 

em tratamento, alguns que abandonaram o tratamento não se apresentando 

para os retornos e prontuários em que o diagnóstico final não estava 

discriminado e permanecia dúbio pelo avaliador. 

Abaixo observamos em forma de tabela as associações do gênero com 

o grupo de lesão apresentando o valor das porcentagens, do qui-quadrado e 

de p. Em seguida, para facilitar a compreensão, expressou-se os mesmos 

dados em forma de gráfico individualizado. 
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Tabela 5.2.1.1.: Resultado da associação dos grupos 
de lesões com o gênero. 

 Masculino (%) Feminino (%) X2 (P) 

Grupo 1 3,57 3,42 8 x 10-01 

Grupo 2 8,93 9,42 6 x 10-01 

Grupo 3 0,16 0,11 7 x 10-01 

Grupo 4 5,28 6,94 6 x 10-02 

Grupo 5 11,44 10,36 3 x 10-01 

Grupo 6 2,03 1,76 6 x 10-01 

Grupo 7 4,63 2,75 6 x 10-03 
Grupo 8 4,95 2,87 3 x 10-03 
Grupo 9 1,06 1,10 9 x 10-01 

Grupo 10 0,16 0,17 1 x 10+00 

Grupo 11 39,85 39,67 9 x 10-01 

Grupo 12 18,10 5,89 5 x 10-09 
Grupo 13 2,52 6,94 6 x 10-08 
Grupo 14 4,63 5,51 3 x 10-01 

Grupo 15 5,93 8,21 2 x 10-02 
Grupo 16 2,76 3,09 6 x 10-01 

Grupo 17 12,26 6,23 6 x 10-09 
Grupo 18 0,49 0,83 3 x 10-01 

Grupo 19 1,87 4,30 2 x 10-04 
Grupo 20 1,14 1,21 8 x 10-01 

Grupo 21 0,65 0,44 4 x 10-01 

Grupo 22 13,56 11,24 6 x 10-02 

Grupo 23 0,97 0,83 7 x 10-01 

Grupo 24 1,95 1,54 4 x 10-01 

*Obs1.: Teste estatístico qui-quadrado com intervalo de 
segurança para p < 0,05. 
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Figura 5.2.1.1.: Associação do gênero com o grupo de lesão 1. 
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Figura 5.2.1.2.: Associação do gênero com o grupo de lesão 2. 
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Figura 5.2.1.3.: Associação do gênero com o grupo de lesão 3. 
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Figura 5.2.1.4.: Associação do gênero com o grupo de lesão 4. 
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Figura 5.2.1.5.: Associação do gênero com o grupo de lesão 5. 
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Figura 5.2.1.6.: Associação do gênero com o grupo de lesão 6. 
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Figura 5.2.1.7.: Associação do gênero com o grupo de lesão 7. 
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Figura 5.2.1.8.: Associação do gênero com o grupo de lesão 8. 



Resultados e Discussão_______________________________________61 

 

 

1,06

1,10

1,03
1,04
1,05
1,06
1,07
1,08
1,09
1,10
1,11

Masculino (%) Feminino (%)

p= 9x10-1

Distribuição por gênero do grupo de lesão 
"Infecções Bacterianas" - (Grupo 9)

 
Figura 5.2.1.9.: Associação do gênero com o grupo de lesão 9. 
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Figura 5.2.1.10.: Associação do gênero com o grupo de lesão 10. 
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Figura 5.2.1.11.: Associação do gênero com o grupo de lesão 11. 
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Figura 5.2.1.12.: Associação do gênero com o grupo de lesão 12. 
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Figura 5.2.1.13.: Associação do gênero com o grupo de lesão 13. 
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Figura 5.2.1.14.: Associação do gênero com o grupo de lesão 14. 
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Figura 5.2.1.15.: Associação do gênero com o grupo de lesão 15. 
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Figura 5.2.1.16.: Associação do gênero com o grupo de lesão 16. 
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Figura 5.2.1.17.: Associação do gênero com o grupo de lesão 17. 
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Figura 5.2.1.18.: Associação do gênero com o grupo de lesão 18. 
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Figura 5.2.1.19.: Associação do gênero com o grupo de lesão 19. 
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Figura 5.2.1.20.: Associação do gênero com o grupo de lesão 20. 
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Figura 5.2.1.21.: Associação do gênero com o grupo de lesão 21. 
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Figura 5.2.1.22.: Associação do gênero com o grupo de lesão 22. 



Resultados e Discussão_______________________________________68 

 

  

0,97

0,83

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

Masculino (%) Feminino (%)

p= 7x10-1

Distribuição por gênero do grupo de lesão "Doenças 
do seio maxilar" - (Grupo 23)

 
Figura 5.2.1.23.: Associação do gênero com o grupo de lesão 23. 
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Figura 5.2.1.24.: Associação do gênero com o grupo de lesão 24. 
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5.2.2. ASSOCIAÇÃO ENTRE BIOTIPO E A LESÃO 
Para a associação entre o biotipo e os grupos de lesões calculou-se o 

teste do qui-quadrado e quando p foi menor que 0,05 complementou-se a 

análise estatística com o teste de comparação múltipla de proporções com o 

intuito de identificar as associações estatisticamente significantes dentro do 

mesmo grupo de lesão. 

No grupo de lesão 2 (doença do dente da polpa e do periápice) não 

observamos diferença estatística entre os grupos, entretanto, observamos 

uma ocorrência grande no biotipo amarelo que ultrapassou os 20% enquanto 

nos demais grupos a ocorrência fica em torno de 10%. 

Esta informação é importante para, em estudos futuros, observarmos 

se o biotipo amarelo realmente apresenta maior predisposição às doenças 

do dente, da polpa e do periápice ou se apresenta percepção e/ou hábito de 

saúde bucal diferente dos demais biotipos. 

Com relação ao grupo 6 (doenças imunológicas e alérgicas) 

observamos diferença estatisticamente significante entre os grupos e no 

teste de comparação múltipla constata-se que esta diferença apresenta-se 

entre o grupo branco e afro-brasileiros. Entre as demais associações 

intragrupos não se verifica diferença estatística. 

No grupo 9 (infecções bacterianas) não vimos diferença estatística e, 

no entanto, observamos que o biotipo amarelo mostra-se com 4 vezes mais 

a ocorrência dos demais biotipos, o que nos leva a acreditar que pode haver 

uma predileção pelo biotipo amarelo que não foi constatada pelo presente 

estudo. 

No grupo 10 (manifestações bucais de doenças sistêmicas) observa-se 

diferença estatística entre os biotipos para p= 3x10-7 e com teste de 

comparação múltipla de proporções insignificantes para todas as 

associações. 

Isto ocorre em virtude de o tipo de análise realizada ser diferente para 

o teste do qui-quadrado e o teste de comparação múltipla de proporções. 

Ambos são indicados para comparação de proporções entre grupos, contudo, 

o teste do qui-quadrado avalia e considera as proporções ao passo que o 
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teste de comparação múltipla avalia e considera as proporções e os 

números absolutos. Portanto, é possível ocorrer significância estatística no 

teste do qui-quadrado e esta diferença não ser verificada ao comparar todas 

as associações possíveis intragrupos no teste de comparação múltipla de 

proporções. 

Em virtude dos números absolutos do grupo de lesão 11 (tumores dos 

tecidos moles) constata-se que a inexistência de relações entre os biotipos é 

muito mais representativa que nos demais grupos e isto significa dizer que 

sua reprodutibilidade em outros estudos, mesmo com uma população maior, 

este resultado do grupo 11, com menor risco de erro, repetir-se-ia. 

Para o grupo de lesão 13 (dor facial e doenças neuromusculares) 

observamos diferença estatística com p= 0,01. No teste de comparação 

múltipla observa-se diferença significante ao comparar o biotipo branco com 

afro-brasileiro mostrando maior ocorrência em proporção para o biotipo 

branco em detrimento ao biotipo afro-brasileiro. As demais associações 

intragrupos branco e amarelo e amarelo e afro-brasileiro não apresentam 

associação significante. 

No grupo 20 (doenças dos órgãos linfóides) viu-se diferença estatística 

para p= 0,02. No teste de comparação múltipla de proporções observamos 

significância estatística entre o biotipo branco e afro-brasileiro. As demais 

associações possíveis intragrupos não apresentam significância estatística. 
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Tabela 5.2.2.1.: Resultado da associação dos grupos de lesões com 
o biotipo. 

 Amarelo (%) Branco (%) Afro-brasileiro (%) X2 (P) 

Grupo 1 0,00 3,00 4,80 7 x 10-02 

Grupo 2 21,74 9,01 10,14 9 x 10-02 

Grupo 3 0,00 0,13 0,18 9 x 10-01 

Grupo 4 8,70 6,22 5,87 8 x 10-01 

Grupo 5 8,70 10,55 11,92 6 x 10-01 

Grupo 6 0,00ab 2,27a 0,71b 4 x 10-02 
Grupo 7 0,00 3,39 2,67 5 x 10-01 

Grupo 8 0,00 3,60 4,09 6 x 10-01 

Grupo 9 4,35 1,03 1,07 3 x 10-01 

Grupo 10 4,35a 0,09a 0,18a 3 x 10-07 
Grupo 11 52,17 39,07 39,15 4 x 10-01 

Grupo 12 0,00 2,83 3,56 5 x 10-01 

Grupo 13 4,35ab 5,70a 2,67b 1 x 10-02 
Grupo 14 0,00 5,15 5,69 5 x 10-01 

Grupo 15 13,04 6,78 9,07 1 x 10-01 

Grupo 16 0,00 2,62 3,91 2 x 10-01 

Grupo 17 4,35 9,18 6,94 2 x 10-01 

Grupo 18 0,00 0,73 0,53 8 x 10-01 

Grupo 19 0,00 3,47 3,02 6 x 10-01 

Grupo 20 0,00ab 0,94a
 2,31b 2 x 10-02 

Grupo 21 0,00 0,51 0,53 9 x 10-01 

Grupo 22 13,04 12,78 11,92 9 x 10-01 

Grupo 23 0,00 1,07 0,18 1 x 10-01 

Grupo 24 4,35 1,54 2,14 4 x 10-01 

*Obs1.: Teste estatístico qui-quadrado com intervalo de segurança para p 
< 0,05. 
*Obs2.:  Grupos com a mesma letra não possuem diferença estatística 
para o teste de comparação múltipla de proporções. 
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Figura 5.2.2.1.: Associação do biotipo com o grupo de lesão 1. 
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Figura 5.2.2.2.: Associação do biotipo com o grupo de lesão 2. 
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Figura 5.2.2.3.: Associação do biotipo com o grupo de lesão 3. 
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Figura 5.2.2.4.: Associação do biotipo com o grupo de lesão 4. 
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Figura 5.2.2.5.: Associação do biotipo com o grupo de lesão 5. 
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Figura 5.2.2.6.: Associação do biotipo com o grupo de lesão 6. 
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Figura 5.2.2.7.: Associação do biotipo com o grupo de lesão 7. 
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Figura 5.2.2.8.: Associação do biotipo com o grupo de lesão 8. 
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Figura 5.2.2.9.: Associação do biotipo com o grupo de lesão 9. 
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Figura 5.2.2.10.: Associação do biotipo com o grupo de lesão 10. 
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Figura 5.2.2.11.: Associação do biotipo com o grupo de lesão 11. 
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Figura 5.2.2.12.: Associação do biotipo com o grupo de lesão 12. 
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Figura 5.2.2.13.: Associação do biotipo com o grupo de lesão 13. 
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Figura 5.2.2.14.: Associação do biotipo com o grupo de lesão 14. 
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Figura 5.2.2.15.: Associação do biotipo com o grupo de lesão 15. 
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Figura 5.2.2.16.: Associação do biotipo com o grupo de lesão 16. 
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Figura 5.2.2.17.: Associação do biotipo com o grupo de lesão 17. 
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Figura 5.2.2.18.: Associação do biotipo com o grupo de lesão 18. 
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Figura 5.2.2.19.: Associação do biotipo com o grupo de lesão 19. 
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Figura 5.2.2.20.: Associação do biotipo com o grupo de lesão 20. 
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Figura 5.2.2.21.: Associação do biotipo com o grupo de lesão 21. 
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Figura 5.2.2.22.: Associação do biotipo com o grupo de lesão 22. 
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Figura 5.2.2.23.: Associação do biotipo com o grupo de lesão 23. 
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Figura 5.2.2.24.: Associação do biotipo com o grupo de lesão 24. 
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5.2.3. ASSOCIAÇÃO ENTRE FAIXA ETÁRIA E A LESÃO 
Da mesma forma que a associação entre o biotipo e a lesão, a 

associação entre faixa etária e a lesão foi dada pelos testes estatísticos do 

qui-quadrado com intervalo de segurança de 0,05 e o teste de comparação 

múltipla de proporções. 

No grupo de lesão 1 (doença periodontal) observamos diferença 

estatística significante para o teste do qui-quadrado apresentando um p de 

0,002. No teste de comparação múltipla de proporções observamos que 

essa diferença é encontrada entre os grupos de faixa etária 1 e 2; 1 e 3. É 

visível a maior concentração de ocorrência das doenças periodontais na 

faixa etária dos 21 aos 60 anos (grupo 2 e 3) e uma baixa prevalência no 

grupo 1 da faixa etária e no grupo 4. Isto acontece em decorrência do risco 

da doença periodontal ser menor em indivíduos jovens23 e, provavelmente, a 

maior ocorrência de edentulismo total em indivíduos acima de 60 anos. 

No grupo de lesão 2 (doença do dente, da polpa e do periápice) 

observa-se diferença estatística para o qui-quadrado e para o teste de 

comparação múltipla de proporções entre o grupo de faixa etária 2 com os 

demais grupos. Novamente observa-se concentração das lesões como cárie, 

problemas pulpares, granulomas, etc entre a faixa etária 2 e 3 enquanto 

esperava-se que a faixa etária 1 apresentasse ocorrência significante. 

Para o grupo de lesão 4 (injúrias físicas e químicas) observa-se 

diferença estatística significante ao associar a faixa etária 1 e 4, 2 e 4. 

observamos, portanto, uma tendência das lesões decorrentes de trauma 

físico e/ou químico aumentarem com a idade. 

No grupo de doenças das glândulas salivares (grupo 5) observa-se 

maior ocorrência em crianças e jovens até 20 anos. Estes dados mostram-se 

estatisticamente significantes com p igual a 2x10-9 e associação significante 

entre as faixas etárias 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4. 

No grupo de lesão 7 (anomalias dos dentes) notamos maior ocorrência 

na faixa etária 1 e isto justifica-se pela procura, nos primeiros anos, pelo 

diagnóstico anomalias dentárias como já esperado. 
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No grupo de lesão 8 (cistos e tumores odontogênicos) observa-se 

predileção pela faixa etária 1 com diferença estatística significante. Da forma 

como foi estabelecida a metodologia é difícil comparar estes valores com os 

encontrados na literatura. É de conhecimento comum que, de modo geral, os 

cistos e tumores odontogênicos são mais freqüentes a partir da segunda 

década de vida. Entretanto, como no presente trabalho houve a necessidade 

de agrupamento para fins estatísticos, misturou-se lesões que acometem 

mais jovens e com maior freqüência a lesões que acometem mais adultos e 

velhos e de ocorrência mais baixa. Desta forma compreendemos e 

analisamos os resultados para o grupo de lesão dos cistos e tumores 

odontogênicos. 

No grupo de lesão 11 (tumores de tecido mole) tivemos resultados já 

esperados uma vez que as lesões discriminadas neste grupo apresentam 

maior ocorrência em adultos velhos (grupo de faixa etária 3 e 4). 

Da mesma forma que no grupo 11, o grupo 13 (dor facial e doenças 

neuromusculares) são mais freqüentes em indivíduos adultos, como 

mostram os resultados com diferença estatística significante quando 

comparados às faixas etárias 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4. 

No grupo de lesão 15 (doenças fúngicas e protozoários) observamos 

diferença estatística significante para a comparação entre as faixas etárias 1 

e 2, 1 e 3, 1 e 4, 2 e 3, 2 e 4 o que denota uma ocorrência maior na faixa 

etária acima de 41 anos. Isto é observado em detrimento da alta prevalência 

de candidose em pacientes usuários de prótese, informação esta que 

reafirma nossas suspeitas com relação à ocorrência elevada de edentulismo 

em adultos velhos. 

Para o grupo de lesão das patologias ósseas (grupo 16) observou-se 

diferença estatística significante com predileção para a faixa etária 1. 

O grupo 17 correspondente às patologias epiteliais mostraram 

diferença estatística significante para os grupos de maior faixa etária (grupo 

3 e 4). Esta informação condiz com as expectativas uma vez que, neste 

grupo, encontramos lesões como a leucoplasia que se mostra freqüente em 

números absolutos e com ocorrência em indivíduos adultos. 



Resultados e Discussão_______________________________________86 

 

No grupo 18 (infecções virais) observamos diferença estatística 

significante que é interpretada pela baixa ocorrência das lesões deste grupo 

na faixa etária entre 41 a 60 anos (grupo 3) e não pela tendência de afetar 

mais indivíduos jovens. 

Com relação às lesões dermatológicas observamos diferença 

estatisticamente significante para o qui-quadrado com p igual a 0,00005 e 

com associação significante quando considerado o grupo 1 e 3, 3 e 4. 

Com relação ao grupo 23 (doenças do seio maxilar) nota-se diferença 

estatisticamente significante para o teste do qui-quadrado e não se 

observam variações significantes com o teste de comparação múltipla de 

proporções para nenhum dos grupos. 

Em seguida pode-se avaliar os resultados das proporções encontradas, 

o intervalo de confiança “p” do teste qui-quadrado e o resultado do teste de 

comparações múltiplas de proporções na tabela 5.2.3.1. Para facilitar a 

compreensão expressou-se os mesmos resultados na forma de gráfico que 

podem ser analisados nas figuras 5.2.3.1 a 5.2.3.24. 
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Tabela 5.2.3.1.: Resultado da associação dos grupos de lesões com as 
diferentes faixas etárias. 

 Grupo 1 (%) Grupo 2 (%) Grupo 3 (%) Grupo 4 (%) X2 (P) 

Grupo 1 1,67a
 4,74b 4,32b 2,29ab 2 x 10-03 

Grupo 2 6,82a 14,09b 8,23a 6,69a 3 x 10-07 
Grupo 3 0,30 0,00 0,10 0,18 4 x 10-01 

Grupo 4 4,39a 5,35a 6,33ab 9,68b 9 x 10-04 
Grupo 5 17,42a 10,94b 7,83b 8,10b 2 x 10-09 
Grupo 6 2,88 2,07 1,41 1,23 1 x 10-01 

Grupo 7 10,91a 2,43b 1,20bc 0,53c 4 x 10-30 
Grupo 8 6,97a 3,77b 2,71b 1,58b 2 x 10-06 
Grupo 9 0,61 1,58 0,80 1,41 2 x 10-01 

Grupo 10 0,00 0,00 0,20 0,53 7 x 10-02 

Grupo 11 31,97a 35,48a 44,78b 46,13b 2 x 10-09 
Grupo 12 2,27 3,77 3,01 2,46 3 x 10-01 

Grupo 13 1,82a 6,08b 5,22b 7,57b 4 x 10-05 
Grupo 14 6,97a 5,47ab 3,82b 4,93ab 4 x 10-02 
Grupo 15 0,45a 5,35b 11,24c 11,09c 2 x 10-18 
Grupo 16 6,97a 2,43b 1,81b 1,06b 1 x 10-10 
Grupo 17 2,42a 6,93b 10,84c 14,61c 2 x 10-14 
Grupo 18 1,67a 0,61ab 0,30b 0,35ab 6 x 10-03 
Grupo 19 1,21a 3,04ab 5,32b 2,64a 5 x 10-05 
Grupo 20 1,97 1,09 1,00 0,70 2 x 10-01 

Grupo 21 0,91 0,61 0,50 0,00 2 x 10-01 

Grupo 22 13,48 11,91 12,85 9,86 2 x 10-01 

Grupo 23 0,30a 1,46a 0,40a 1,58a 1 x 10-02 
Grupo 24 1,97 1,58 1,81 1,41 9 x 10-01 

*Obs1.: Teste estatístico qui-quadrado com intervalo de segurança para p < 0,05. 
*Obs2.:  Grupos com a mesma letra não possuem diferença estatística para o teste 
de comparação múltipla de proporções. 



Resultados e Discussão_______________________________________88 

 

 

1,67

4,74
4,32

2,29

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

 Grupo 1   
0-20 (%)

Grupo 2  
21-40 (%)

Grupo 3  
41-60 (%)

Grupo 4
mais 60 (%)

p= 2x10-3

Distribuição por faixa etária do grupo de lesão 
"Doença periodontal" - (Grupo 1)

 
Figura 5.2.3.1.: Associação da faixa etária com o grupo de lesão 1. 
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Figura 5.2.3.2.: Associação da faixa etária com o grupo de lesão 2. 
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Figura 5.2.3.3.: Associação da faixa etária com o grupo de lesão 3. 
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Figura 5.2.3.4.: Associação da faixa etária com o grupo de lesão 4. 
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Figura 5.2.3.5.: Associação da faixa etária com o grupo de lesão 5. 

 
 

2,88

2,07

1,41 1,23

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

 Grupo 1   
0-20 (%)

Grupo 2  
21-40 (%)

Grupo 3  
41-60 (%)

Grupo 4
mais 60 (%)

p= 1x10-1

Distribuição por faixa etária do grupo de lesão 
"Doenças imunológicas e alérgicas" - (Grupo 6)

 
Figura 5.2.3.6.: Associação da faixa etária com o grupo de lesão 6. 
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Figura 5.2.3.7.: Associação da faixa etária com o grupo de lesão 7. 
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Figura 5.2.3.8.: Associação da faixa etária com o grupo de lesão 8. 
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Figura 5.2.3.9.: Associação da faixa etária com o grupo de lesão 9. 
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Figura 5.2.3.10.: Associação da faixa etária com o grupo de lesão 10. 
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Figura 5.2.3.11.: Associação da faixa etária com o grupo de lesão 11. 
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Figura 5.2.3.12.: Associação da faixa etária com o grupo de lesão 12. 
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Figura 5.2.3.13.: Associação da faixa etária com o grupo de lesão 13. 
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Figura 5.2.3.14.: Associação da faixa etária com o grupo de lesão 14. 
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Figura 5.2.3.15.: Associação da faixa etária com o grupo de lesão 15. 
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Figura 5.2.3.16.: Associação da faixa etária com o grupo de lesão 16. 
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Figura 5.2.3.17.: Associação da faixa etária com o grupo de lesão 17. 
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Figura 5.2.3.18.: Associação da faixa etária com o grupo de lesão 18. 
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Figura 5.2.3.19.: Associação da faixa etária com o grupo de lesão 19. 
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Figura 5.2.3.20.: Associação da faixa etária com o grupo de lesão 20. 
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Figura 5.2.3.21.: Associação da faixa etária com o grupo de lesão 21. 
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Figura 5.2.3.22.: Associação da faixa etária com o grupo de lesão 22. 
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Figura 5.2.3.23.: Associação da faixa etária com o grupo de lesão 23. 
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Figura 5.2.3.24.: Associação da faixa etária com o grupo de lesão 24. 
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5.2.4. ASSOCIAÇÃO ENTRE PROFISSÃO E A LESÃO 
Como nos demais grupos, adotamos os testes estatísticos do qui-

quadrado e o teste de comparação múltipla de proporções para a avaliação 

das associações existentes entre a profissão e as lesões. 

No grupo de lesão 1 (doença periodontal) não se observa diferença 

com significância estatística, entretanto percebe-se maior ocorrência nos 

grupos de profissões 0 (forças armadas, policiais e bombeiros militares) e 9 

(trabalhadores de manutenção e reparação). 

No grupo de lesão 2 (doença do dente, da polpa e do periápice) 

apresenta-se com diferença estatística insignificante, porém, nota-se que a 

maior ocorrência das lesões do grupo 2 apresentam-se no grupo de 

profissão 9 (trabalhadores de manutenção e reparação). 

Com estes dados percebe-se a deficiência na higiene bucal nos 

trabalhadores do grupo 9 (trabalhadores de manutenção e reparação). Não é 

possível determinar se este fato apresenta relação com o ambiente de 

trabalho, uma vez que muitas outras variáveis teriam que ser consideradas. 

Entretanto é um indício de que existe a necessidade de educação em saúde 

bucal deste grupo, os trabalhadores deste setor mostram percepção de 

saúde bucal deficitária e a necessidade de cuidados odontológicos 

preventivos. 

No grupo de lesão 4 (injúrias químicas e físicas) observamos diferença 

estatisticamente significante para o teste do qui-quadrado com p igual a 

0,003. Para o mesmo grupo vêm-se associações significantes intragrupos 

entre as profissões do grupo 5 e outros. Isto implica em compreender que o 

grupo de profissões 5 (trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio 

em lojas e mercados) apresenta ocorrência menor de lesões com etiologia 

em traumas físicos e químicos em relação ao grupo outros. 

Não se pode passar desapercebido por alguns detalhes importantes 

como, por exemplo, os 25% de ocorrência de lesões físicas e químicas 

encontradas no grupo de profissão 0 (forças armadas, policiais e bombeiros 

militares). É claro que não se pode afirmar, categoricamente, que existe uma 
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relação entre essas lesões com a profissão militar, contudo, mais estudos 

são interessantes na investigação desta relação. 

No grupo de lesão 5 (glândulas salivares) não encontramos 

associações de relevância estatística, contudo, observa-se que o grupo de 

profissão 0 (forças armadas, policiais e bombeiros militares) mostra-se com 

ocorrência bastante elevada para as lesões que afetam as glândulas 

salivares. Da mesma maneira que na interpretação anterior, não podemos 

afirmar a relação entre causa e efeito, entretanto este valor de 25% dos 

profissionais do grupo 0 apresentarem lesões em glândulas salivares suscita 

mais investigações. 

No grupo de lesão 7 (anomalias dos dentes) encontramos relação 

estatisticamente significante para o teste do qui-quadrado. Contudo, é 

necessário ter bom senso ao analisar informações como esta. As anomalias 

dentárias são distúrbio do desenvolvimento do órgão dentário e nada têm a 

ver com a profissão que o indivíduo vai desempenhar ao longo de sua vida. 

No grupo de lesão 9 (infecções bacterianas) não se observam 

associações com significância estatística, entretanto, observa-se mais que o 

dobro da ocorrência destas lesões no grupo de profissões 6 (trabalhadores 

agropecuários, florestais, da caça e pesca). Pode existir relação entre as 

lesões e a profissão, porém, este estudo não nos permite uma conclusão da 

hipótese. 

No grupo de lesão 11 (tumores dos tecidos moles) observamos relação 

estatisticamente significante para o teste do qui-quadrado e não há 

significância estatística com relação ao teste de comparação múltipla de 

proporções. Este grupo de lesão foi o que apresentou-se com maior número 

absoluto o que garante uma credibilidade maior ao afirmar que em todos os 

grupos de profissões encontramos lesões do grupo 11 e em quase todos 

observa-se ocorrências acima de 30%. A relação entre a profissão e as 

lesões não pode ser estabelecida por este estudo, contudo, é possível 

suspeitar da não existência de relação das lesões com as profissões 

estudadas, mesmo apresentando-se com ocorrência significativa. 
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O grupo de lesão 15 (doenças fúngicas e protozoários) mostra relação 

com significância estatística entre os grupos de profissão 2 e 5, 2 e outros. 

Com esta análise podemos mostrar a baixa prevalência destas lesões no 

grupo de profissão 2 (membros superiores do poder público, dirigentes de 

organizações de interesse público e de empresas e gerentes) e a maior 

ocorrência nos grupos de profissões 5 (trabalhadores dos serviços, 

vendedores do comércio em lojas e mercados) e outros. 

No grupo 17 (patologias epiteliais) não notamos relação 

estatisticamente significante, entretanto quase 20% dos trabalhadores do 

grupo de profissão 6 (trabalhadores agropecuários, florestais, da caça e 

pesca) apresentam-se com lesão epitelial. Da grande família da CBO 2002 o 

grupo 6 é o que apresenta maior possibilidade de exposição solar e por 

conseqüência disto, é o que apresenta maior ocorrência de lesões como 

quelite actínica e carcinoma espinocelular. Como já comentado 

anteriormente, esta relação não pode ser estabelecida por este estudo, no 

entanto os dados mostram uma hipótese de associação que merece mais 

investigações científicas. 

No grupo de lesão 19 (doenças dermatológicas) observamos diferença 

com significância estatística entre os grupos de profissões 2 e 5, 2 e 9, 2 e 

outros. A ocorrência apresenta-se discretamente maior no grupo de 

profissões 2 (profissionais das ciências e das artes) em comparação com os 

demais grupos. 

Com relação aos problemas oclusais (grupo 21) observamos diferença 

estatística para o teste do qui-quadrado e não observamos diferenças 

significantes intragrupos com o teste de comparação múltipla de proporções. 

Outra característica importante é com relação à ocorrência que mostra-se 

maior para o grupo de profissão 0 (forças armadas, policiais e bombeiros 

militares) em detrimento dos demais grupos. 

No grupo de lesão 23 (doenças dos seios maxilares) observa-se 

diferença estatisticamente significante para o teste do qui-quadrado e não se 

observa diferenças relevantes com o teste de comparação múltipla de 

proporções. Quanto à ocorrência observa-se uma predileção pelo grupo de 
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profissão 6 (trabalhadores agropecuários, florestais, da caça e pesca) em 

relação aos demais. 

Em seguida pode-se analisar os resultados discriminados na tabela 

5.2.4.1 apresentando as proporções de cada grupo, o intervalo de confiança 

do qui-quadrado e os gráficos para facilitar a análise e a compreensão dos 

resultados (figuras 5.2.4.1 a 5.2.4.24). 
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Tabela 5.2.4.1.: Resultado da associação dos grupos de lesões com a profissão. 
 G0 (%) G1 (%) G2 (%) G3 (%) G4 (%) G5 (%) G6 (%) G7 (%) G8 (%) G9 (%) Outros (%) P 

Grupo 1 8,33 3,89 3,86 1,94 5,80 4,55 3,39 2,94 9,09 4,92 3,14 7 x 10-01

Grupo 2 8,33 10,00 9,66 8,74 11,59 8,74 8,47 13,53 13,64 18,03 8,41 3 x 10-01

Grupo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 9 x 10-01 

Grupo 4 25,00 ab 6,67 ab 3,86 ab 5,83 ab 8,70 ab 2,45 a 0,00 ab 4,71 ab 18,18 ab 8,20 ab 7,03 b 1 x 10-03

Grupo 5 25,00 14,44 11,11 14,56 11,59 9,44 3,39 6,47 4,55 6,56 11,13 1 x 10-01

Grupo 6 0,00 1,67 3,86 1,94 2,90 1,40 0,00 2,35 0,00 4,92 1,65 4 x 10-01

Grupo 7 0,00a 1,11a 2,42a 4,85a 8,70a 1,05a 1,69a 1,18a 4,55a 1,64a 4,31a 1 x 10-02

Grupo 8 0,00 2,78 4,83 1,94 1,45 5,94 5,08 4,12 9,09 4,92 3,35 4 x 10-01

Grupo 9 0,00 0,00 0,48 1,94 0,00 1,05 5,08 1,18 0,00 0,00 1,17 2 x 10-01

Grupo 10 0,00 0,56 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 7 x 10-01

Grupo 11 8,33a 33,89a 32,37a 42,72a 28,99a 46,15a 38,98a 41,18a 45,45a 49,18a 40,10a 9 x 10-03

Grupo 12 0,00 1,11 2,42 1,94 2,90 3,50 5,08 3,53 4,55 0,00 3,14 7 x 10-01

Grupo 13 8,33 4,44 6,76 3,88 7,25 4,90 10,17 5,88 0,00 0,00 5,06 4 x 10-01

Grupo 14 16,67 6,67 3,86 2,91 2,90 5,24 1,69 4,12 4,55 3,28 5,54 5 x 10-01

Grupo 15 8,33ab 6,11ab 1,45a 6,80ab 2,90ab 8,04b 10,17ab 14,71ab 9,09ab 11,48ab 7,19b 1 x 10-03

Grupo 16 0,00 2,22 0,97 1,94 2,90 3,50 3,39 0,00 0,00 4,92 3,46 2 x 10-01

Grupo 17 8,33 11,11 7,73 7,77 7,25 7,34 18,64 12,94 9,09 8,20 8,15 2 x 10-01

Grupo 18 0,00 0,56 0,48 0,00 1,45 0,35 1,69 0,00 0,00 1,64 0,80 9 x 10-01

Grupo 19 0,00ab 6,67ab 10,14a 2,91ab 1,45ab 2,80b 3,39ab 3,53ab 4,55ab 0,00b 2,50b 3 x 10-06

Grupo 20 0,00 1,11 1,45 0,97 2,90 1,40 0,00 1,18 0,00 3,28 1,06 8 x 10-01

Grupo 21 8,33a 0,56a 0,48a 1,94a 0,00a 0,70a 0,00a 0,00a 0,00a 0,00a 0,48a 3 x 10-02

Grupo 22 8,33 10,56 13,53 13,59 18,84 10,84 8,47 13,53 13,64 6,56 12,25 7 x 10-01

Grupo 23 0,00a 0,00a 0,97a 0,00a 0,00a 2,10a 5,08a 0,00a 0,00a 0,00a 0,85a 1 x 10-02

Grupo 24 0,00 3,89 2,90 0,00 2,90 1,40 0,00 1,18 0,00 1,64 1,60 3 x 10-01

*Obs1.: Teste estatístico qui-quadrado com nível de significância p < 0,05. 
*Obs2.:  Grupos com a mesma letra não possuem diferença estatística para o teste de comparação múltipla de proporções. 
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Figura 5.2.4.1.: Associação da profissão com o grupo de lesão 1. 

 

 

8,33
10,00 9,66

8,74

11,59

8,74 8,47

13,5313,64

18,03

8,41

0,00
2,00
4,00
6,00
8,00

10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00

Grupo 0
(%)

Grupo 1
(%)

Grupo 2
(%)

Grupo 3
(%)

Grupo 4
(%)

Grupo 5
(%)

Grupo 6
(%)

Grupo 7
(%)

Grupo 8
(%)

Grupo 9
(%)

Outros
(%)

p= 3x10-1

Distribuição por profissão do grupo de lesão "Doença do dente, da 
polpa e do periápice" - (Grupo 2)

 
Figura 5.2.4.2.: Associação da profissão com o grupo de lesão 2. 
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Figura 5.2.4.3.: Associação da profissão com o grupo de lesão 3. 
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Figura 5.2.4.4.: Associação da profissão com o grupo de lesão 4. 
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Figura 5.2.4.5.: Associação da profissão com o grupo de lesão 5. 
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Figura 5.2.4.6.: Associação da profissão com o grupo de lesão 6. 
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Figura 5.2.4.7.: Associação da profissão com o grupo de lesão 7. 
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Figura 5.2.4.8.: Associação da profissão com o grupo de lesão 8. 
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Figura 5.2.4.9.: Associação da profissão com o grupo de lesão 9. 
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Figura 5.2.4.10.: Associação da profissão com o grupo de lesão 10. 
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Figura 5.2.4.11.: Associação da profissão com o grupo de lesão 11. 
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Figura 5.2.4.12.: Associação da profissão com o grupo de lesão 12. 
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Figura 5.2.4.13.: Associação da profissão com o grupo de lesão 13. 
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Figura 5.2.4.14.: Associação da profissão com o grupo de lesão 14. 
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Figura 5.2.4.15.: Associação da profissão com o grupo de lesão 15. 
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Figura 5.2.4.16.: Associação da profissão com o grupo de lesão 16. 
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Figura 5.2.4.17.: Associação da profissão com o grupo de lesão 17. 
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Figura 5.2.4.18.: Associação da profissão com o grupo de lesão 18. 
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Figura 5.2.4.19.: Associação da profissão com o grupo de lesão 19. 
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Figura 5.2.4.20.: Associação da profissão com o grupo de lesão 20. 
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Figura 5.2.4.21.: Associação da profissão com o grupo de lesão 21. 
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Figura 5.2.4.22.: Associação da profissão com o grupo de lesão 22. 
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Figura 5.2.4.23.: Associação da profissão com o grupo de lesão 23. 
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Figura 5.2.4.24.: Associação da profissão com o grupo de lesão 24. 
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5.3. PROTOCOLO DE SAÚDE ODONTOLÓGICA DO 
TRABALHADOR 

O protocolo de saúde odontológica tem como objetivo salvaguardar a 

saúde do trabalhador, estabelecendo uma metodologia para estudo de 

associações de lesões bucais com a ocupação. 

No presente trabalho adotamos como referência o perfil profissiográfico 

profissional, onde se encontram todas as características da função 

desenvolvida pelo trabalhador bem como as características da empresa na 

qual trabalha. 

Para odontologia, adotamos um questionário reduzido, com o intuito de 

otimização de tempo e eficácia nos dados coletados visando à análise e 

estudo restrito de cada uma das associações entre profissão e lesões bucais 

encontradas. 

O protocolo segue-se de três etapas: 

1. Identificação e descrição da ocupação do paciente 

segundo o perfil profissiográfico profissional. 

2. Exame clínico (anamnese, exame físico) e exames 

complementares. 

3. Coleta de índices de saúde periodontal, cárie e 

questionário sobre higiene bucal. 

Para o item 2 o profissional pode utilizar-se da metodologia de sua 

preferência, desde que os critérios básicos de exame clínico sejam 

alcançados como, queixa principal, história da doença atual,história médica 

e exame físico geral, loco-regional e intra-bucal. 

Para o item 3 pode-se utilizar o CPOD, CPOS, e os mais diversos 

índices periodontais relatados na literatura, entretanto aconselha-se a 

utilização dos índices estabelecidos pela OMS para posterior comparações. 

Na sessão de descrição da ocupação do paciente sugerimos cópia 

anexada ao prontuário do PPP (perfil profissiográfico profissional) e 

preenchimento da ficha de saúde odontológica do trabalhador. 
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Nome: 
Estado Civil: Idade: Data de Nasc.: 
Nacionalidade: Gênero: Biotipo: 
Endereço: Nº: 
Complemento: Bairro: 
CEP: Cidade: 
Estado: Fone: (       ) 
CBO: Ano: Profissão: 
PPP anexado (S/N):  
Data Admissão: Regime de Revezamento: 
CAT Registrada (S/N): Data do registro: Nº: 
Descrição: 
 
 
 
 
 

Atividades Exercidas pelo Paciente 
Período Descrição da atividade / Regime de Revezamento 

__/__/____ 
 
__/__/____ 

 
 
 
 

__/__/____ 
 
__/__/____ 

 
 
 
 

__/__/____ 
 
__/__/____ 

 
 
 
 

Fatores de Risco Odontológico 
Período Classificação Descrição do Fator de Risco 
__/__/____ 
 
__/__/____ 

 
 
 

 

__/__/____ 
 
__/__/____ 

 
 
 

 

__/__/____ 
 
__/__/____ 

 
 
 

 

Observações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.3.1.: Ficha de saúde do trabalhador 
*Obs.: (CBO) Classificação Brasileira de Ocupações; (PPP) Perfil Profissiográfico 

Profissional; (CAT) Comunicação de Acidente do Trabalho.
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A CBO mais recente é a CBO 2002 na qual encontramos um código 

composto de seis algarismos para cada uma das ocupações cadastradas no 

Brasil. Para cada código existe uma nomenclatura e uma descrição das 

atividades identificando a profissão. 

A utilização da CBO nos parece uma informação imprescindível na 

anamnese voltada para a odontologia do trabalho uma vez que constatamos, 

durante a coleta de dados do presente estudo, falta de uniformização nas 

denominações das profissões e dificuldade por parte dos pacientes em 

determinar a sua função uma vez que muitos deles apresentavam registro 

para uma ocupação e exercia outra. 

O perfil profissiográfico profissional (PPP) é uma ficha que cada 

trabalhador deve apresentar para a sua admissão. No PPP encontram-se 

todos estes dados cadastrados e pode-se ter uma idéia das ocupações que 

o paciente já teve e dos riscos aos quais ele esteve exposto ao longo de sua 

jornada de trabalho. 

Com a data de admissão e o regime de revezamento pode-se calcular 

quanto tempo o trabalhador fica exposto ao fator de risco e, com isto,analisar 

com maior fidedignidade a associação da sua profissão com eventuais 

lesões bucais existentes. 

A comunicação de acidente de trabalho torna-se essencial uma vez 

que o motivo da lesão não é a exposição ao fator de risco, mas pode ser 

decorrente de um acidente de trabalho por má conduta no uso dos EPI’s não 

colocando em risco os demais trabalhadores da mesma classe. 

Em seguida, deve-se ter conhecimento das ocupações que o 

trabalhador já desenvolveu ao longo de sua vida acompanhado da data de 

admissão e demissão, regime de revezamento e uma breve descrição da 

atividade profissional. 

Existe a lacuna dos fatores de risco a que o profissional está exposto e 

pode ser classificado como físico, químico, biológico, ergonômico / 

psicossocial e mecânico / de acidente. Da mesma forma que as ocupações, 

deve-se preencher o período pelo qual o trabalhador esteve exposto aos 

fatores de risco. 
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Em casos em que haja a necessidade de maiores esclarecimentos, 

existe um campo de observações para anotações mais individualizadas para 

cada trabalhador. 

Com estas informações acredita-se que poderíamos esclarecer muitas 

das dúvidas existentes na relação de certas lesões com a profissão 

desenvolvida. Para maior aproveitamento dos dados é necessário à criação 

de um banco de dados que propicie uma associação destas informações 

para posterior análise estatística interpretações e conclusões a respeito da 

relação causa e efeito entre lesão e profissão. 

O presente estudo foi delineado tendo em vista a odontologia do 

trabalho com o intuito de contribuir com a equipe da SESMT na prevenção e 

controle de lesões bucais ocupacionais. O levantamento epidemiológico tem 

a função de auxiliar o planejamento de novos estudos mais específicos 

envolvendo as associações enfocadas nesta pesquisa. 

A distribuição das lesões bucais seguiu baseada na classificação de 

NEVILLE et al.11 por considerarmos mais adequada aos nossos propósitos 

bem como por ser uma referência internacional. 

 



 

 

6. Conclusão 
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6. CONCLUSÃO 

 

A luz da metodologia aplicada e dos resultados obtidos pode-se 

concluir que: 

1. Houve associação com significância estatística entre o grupo 

profissional / tipo de profissão e os grupos de lesões 4,7,11,15,19,21 e 23 

(conforme Tabela 4.5.1).  

2. Houve associação significativa entre: os grupos de lesões 

7,8,12,13,15,17 e 19 com o gênero; os grupos de lesões 6, 10, 13 e 20 

com o biotipo; os grupos de lesões 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 

19 e 23 com a faixa etária (conforme Tabela 4.5.1). 

3. No protocolo de saúde bucal elaborado (vide página 117) para 

a odontologia do trabalho deverá constar um detalhamento do tipo de 

profissão do paciente,tempo de profissão,jornada de trabalho,fatores de 

risco e acidente de trabalho,  através do  CBO- Classificação Brasileira 

de Profissões , do PPP- Perfil Profissiográfico Profissional e a CAT- 

Comunicação de Acidente de Trabalho. 

 



 

 

Anexos 
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ANEXO 1 
Distribuições das lesões em 24 grupos. 

GRUPO 1- DOENÇA PERIODONTAL 
Abscesso periodontal 
Alopecia aerada 
Alteração periodontal 
Cálculo dentário 
Fibromatose gengival 
Fibrose gengival 
Gengiva fibrótica 
Gengivite 
Hiperplasia dilantínica 
Hiperplasia gengival 
Hiperplasia gengival anatômica 
Periodontite e pelada na pele 
Periodontite 
Periodontopatia 
Pólipo periodontal 
Recessão gengival 

 
GRUPO 2- DOENÇA DO DENTE, DA POLPA E DO PERIÁPICE. 

Abscesso dento-alveolar 
Abscesso periapical 
Cárie 
Cisto periapical 
Cisto periapical inflamatório 
Cisto periodontal apical 
Cisto residual 
Dor de origem odontogênica 
Fístula 
Fratura coronária 
Fratura dentária 
Fratura radicular 
Granuloma periapical 
Hiperestesia dentária 
Lesão endo-pério 
Lesão periapical 
Lesão pulpar 
Necrose pulpar 
Odontalgia 
Osteíte condensante 
Osteomielite crônica esclerosante 
Osteomielite 
Osteomielite crônica inespecífica 
Periapicopatia 
Pericementite 
Pericementite apical 
Pulpite 
Raiz residual 
Reabsorção dentária 
Reabsorção radicular 
Reabsorção radicular externa 
Trauma dentário 
Traumatismo dentário 
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GRUPO 3- ABSCESSO 
Abscesso 
Abscesso cutâneo 
Abscesso inespecífico 

 
GRUPO 4- INJÚRIAS QUÍMICAS E FÍSICAS 

Abfração 
Abrasão dentária 
Afta pós-operatória 
Agulha fraturada na mandíbula 
Ardência bucal por medicamento 
Argirose focal 
Cicatriz cirúrgica 
Corpo estranho 
Espícula óssea 
Fotofitodermia medicamentosa 
Hábito parafuncional 
Hiperqueratose friccional 
Hiperqueratose friccional ulcerada 
Hiperqueratose traumática 
Intrusão dentária 
Irritação no palato por prótese 
Irritação química 
Lesão ocasionada por trauma 
Lesão por trauma 
Linfoadenopatia por prótese total 
Língua crenada 
Mucosa mordiscada 
Pigmentação metálica 
Pigmentação por hemossiderina 
Quelite física 
Quelite por hábito parafuncional 
Queimadura pelo calor 
Queimadura química 
Queratose friccional 
Tatuagem por amálgama 
Trauma por prótese 
Traumatismo na mucosa 
Úlcera traumática 
Ulceração por anestésico 

 
GRUPO 5- GLÂNDULAS SALIVARES 

Adenocarcinoma 
Adenoma 
Adenoma pleomórfico 
Atrofia fibrosa de glândula salivar 
Carcinoma adenóide cístico 
Carcinoma mucoepidermóide 
Cistoadenoma papilar linfomatoso (tumor de Warthin) 
Fístula de glândula salivar 
Glândula salivar menor com atrofia focal acinar 
Hiperplasia de glândulas salivares menores (lábio duplo) 
Hiperplasia de glândula 
Hiperplasia de glândula salivar 
Hiperplasia de glândulas labiais - lábio duplo 
Hipertrofia de glândula submandibular 
Hipertrofia de parótida direita 
Hipertrofia glandular 
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Hipertrofia parótida 
Hipertrofia submandibular 
Hipossalivação 
Infecção da glândula submandibular 
Lábio duplo 
Lesão cística de glândulas 
Mucocele 
Obstrução da glândula 
Obstrução do ducto da glândula 
Parotidite 
Parotidite - tampão mole obstruindo o ducto 
Parotidite epidêmica - caxumba 
Parotidite recorrente 
Rânula 
Sialoadenite 
Sialoductite 
Sialolitíase 
Sialolito 
Sialometaplasia de palato 
Sialorréia 
Sialorréia de fundo emocional 
Síndrome de sjögren 
Sutura do ducto parotídeo 
Tampão mucoso no ducto de glândula salivar 
Tumor de warthin (cistoadenoma linfomatoso) 
Xerostomia 

 
GRUPO 6- Doenças Imunológicas e Alérgicas 

Afta 
Afta de Sutton 
Afta recorrente 
Estomatite aftosa recorrente 
Estomatite de contato 
Reação alérgica 

 
GRUPO 7- ANOMALIAS DOS DENTES 

Agenesia 
Agenesia dentária 
Amelogênese imperfeita ou fluorose ou hipoplasia de esmalte 
Amelogênese /dentinogênese imperfeita 
Amelogênese imperfeita 
Anadontia 
Anquilose dentária 
Atraso na erupção dentária 
Atrição dentária 
Dens in dens 
Dens in dente 
Dente ectópico 
Dente não irrompido 
Dente posicionado errado (palato) 
Dente supranumerário 
Dentinogênese imperfeita 
Dilaceração radicular 
Erosão dentária 
Erupção dentária ectópica 
Fluorose 
Fluorose dentária 
Fusão dentária 
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Hipercementose 
Hipocalcificação dentária 
Hipoplasia de esmalte 
Hipoplasia dentária 
Macrodontia 
Mesiodens 
Odontodisplasia regional 
Pérola de esmalte 
Supranumerário 

 
GRUPO 8- CISTOS E TUMORES ODONTOGÊNICOS 

Ameloblastoma 
Cisto de erupção 
Cisto dentígero 
Cisto infectado 
Cisto odontogênico 
Cisto odontogênico - compatível com cisto dentígero 
Cisto odontogênico - compatível com cisto periodontal apical inflamatório 
Cisto odontogênico - compatível com cisto residual 
Cisto odontogênico calcificante (cisto de Gorlin) 
Cisto odontogênico glandular 
Cisto paradentário 
Cisto periodontal lateral 
Dentinoma (fibrodentinoma ameloblástico) 
Fibroma odontogênico cementificante 
Fibroma odontogênico periférico 
Fibroma odontogênico simples 
Fibromixoma odontogênico 
Odontoma 
Queratocisto - cisto radicular 
Queratocisto odontogênico 
Síndrome de Gorlin 
Síndrome de Gorlin - queratocisto odontogênico 
Tumor odontogênico adenomatóide 

 
GRUPO 9- INFECÇÕES BACTERIANAS 

Amidalite 
Pericoronarite 
Pigmentação por actynommices 
Quelite angular 
Tuberculose 

 
GRUPO 10- MANIFESTAÇÕES BUCAIS DE DOENÇAS SISTÊMICAS 

Amiloidose nodular 
Anemia 
Aneurisma 
Deficiência vitamínica 
Dor associada à epilepsia 

 
GRUPO 11- TUMORES DOS TECIDOS MOLES 

Angioma 
Fibroma cemento-ossificante periférico 
Fibroma 
Fibroma de células gigantes 
Fibroma ossificante periférico 
Fibroma periférico 
Fibroma traumático 
Fibrossarcoma 
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Granuloma gravídico 
Granuloma periférico de células gigantes 
Granuloma piogênico 
Hemangioma 
Hemangiopericitoma 
Hiperplasia das papilas foliáceas 
Hiperplasia fibro-epitelial 
Hiperplasia fibrosa inflamatória 
Hiperplasia fibrosa inflamatória associada a neuroma traumático 
Hiperplasia fibrosa inflamatória com reação liquenóide 
Hiperplasia linfóide 
Hiperplasia linfóide reativa inespecífica 
Hiperplasia papilar 
Hiperplasia papilar inflamatória 
Hiperplasia papilomatosa 
Hiperplasia por câmara de sucção 
Lesão periférica de células gigantes 
Linfangioma 
Lipoma 
Neoplasia maligna 
Neoplasia maligna indiferenciada 
Neurilenoma 
Neurofibroma 
Neurofibroma plexiforme 
Neurofibromatose 
Neuroma de amputação 
Neuroma traumático 
Nódulo traumático 

 
GRUPO 12- DEFEITOS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO BUCOMAXILOFACIAL 

Anquiloglossia 
Assimetria facial 
Cisto da fenda branquial 
Cisto de desenvolvimento 
Cisto de inclusão epidermóide 
Cisto dermóide 
Cisto do ducto nasopalatino 
Cisto epidermóide 
Cisto glóbulomaxilar 
Cisto linfoepitelial 
Cisto linfoepitelial da papila foliácea /mucocele da papila foliácea 
Cisto naso-alveolar 
Cisto naso-labial 
Cisto nasopalatino 
Cisto revestido por epitélio respiratório 
Defeito de Stafne 
Exostose 
Exostose do processo mastóideo 
Fissura no lábio 
Fístula congênita 
Leucoedema 
Limitação de abertura por deformação condilar 
Língua fissurada 
Língua geográfica 
Língua geográfica e fissurada 
Língua pilosa 
Toro palatino 
Torus 
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GRUPO 13- DOR FACIAL E DOENÇAS NEUROMUSCULARES 

Anquilose de ATM 
Ardência bucal 
Ardência lingual 
Cefaléia em salvas 
Compressão do nervo mentoniano 
Disfunção da ATM 
Disfunção da musculatura facial 
Disfunção temporomandibular 
Dor de origem desconhecida 
Dor fantasma 
Dor fantasma por desaferentação 
Dor muscular 
Dor muscular - postural 
Dor neurogênica 
Dor neurogênica por trauma 
Dor orofacial 
Dor por desaferentação 
Dor por parafunção 
Dor psicogênica 
Dor psicossomática 
DTM 
Glossopirose 
Hiperestesia 
Nevralgia do mentoniano 
Nevralgia do trigêmio 
Nevralgia do V par 
Nevralgia inespecífica 
Nevralgia por compressão da prótese 
Paralisia do nervo facial 
Paralisia facial 
Parestesia pós-cirurgia 
Síndrome da ardência bucal 
Síndrome de ardência bucal - "pseudo" 

 
GRUPO 14- AUSÊNCIA DE LESÃO 

Atrofia das papilas linguais 
Aumento do volume do processo zigomático 
Ausência de lesão 
Bridas 
Cisto de retenção mucoso - seio maxilar 
Extensão alveolar do seio maxilar 
Fibromatose anatômica 
Franjas sublinguais 
Freio lingual - aumento de volume 
Grânulos de Fordyce 
Hiperplasia do masseter 
Hiperplasia fibrosa anatômica 
Hipertrofia de espinha nasal anterior 
Hipertrofia de masseter 
Hipertrofia de masseter e ângulo de mandíbula 
Hipertrofia de masseter e glândulas 
Hipertrofia do masseter 
Hipertrofia do músculo temporal 
Hipotonicidade muscular 
Masseter 
Pigmentação melânica 
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Rebordo alveolar irregular 
Ressecamento labial 
Tubérculo geni e inserção do milo-hióideo proeminentes 
Tubérculo geni saliente 
Varizes 

 
GRUPO 15- DOENÇAS FÚNGICAS E PROTOZOÁRIOS 

Blastomicose sul-americana 
Candidíase atrófica 
Candidíase papilar 
Candidose 
Candidose hiperplásica 
Candidose hiperplásica papilar 
Estomatite por prótese 
Estomatite por prótese total 
Mucormicose 
Paracoccidioidomicose 

 
GRUPO 16- PATOLOGIAS ÓSSEAS 

Cisto aneurismático ou displasia fibrosa dos maxilares 
Cisto ósseo aneurismático 
Cisto ósseo simples 
Cisto ósseo traumático 
Displasia cementária 
Displasia cementária periapical 
Displasia cementária periapical focal 
Displasia cementiforme apical 
Displasia cemento ossificante 
Displasia cemento-óssea florida 
Displasia cleidocraniana 
Displasia fibro-óssea dos maxilares 
Displasia fibrosa 
Displasia fibrosa dos maxilares 
Displasia fibrosa periapical 
Esclerose óssea 
Fibroma cemento-ossificante 
Fibroma ossificante 
Fratura de côndilo 
Fratura de mandíbula 
Fratura do tubérculo geni 
Hipertrofia do rebordo alveolar 
Lesão central de células gigantes 
Lesão fibro-óssea benigna 
Mixofibroma odontogênico 
Mixoma odontogênico 
Osteoma 
Osteorradionecrose 
Querubismo 
Sarcoma de Ewing 
Sarcoma osteogênico 

 
GRUPO 17- PATOLOGIA EPITELIAL 

Condiloma acuminado 
Carcinoma indiferenciado 
Carcinoma "in sito" em área de quelite actínica 
Carcinoma basalóide 
Carcinoma basocelular 
Carcinoma basocelular sólido adenóide 



Anexos____________________________________________________131 

 

Carcinoma de lábio 
Carcinoma de mucosa jugal 
Carcinoma escamoso basalóide 
Carcinoma espinocelular 
Carcinoma microinvasivo 
Carcinoma verrucoso 
Estomatite actínica 
Estomatite nicotínica 
Hiperqueratose 
Leucoplasia 
Leucoplasia com quelite actínica 
Leucoplasia pilosa 
Mácula melanótica 
Melanose focal 
Nevo 
Nevo melanocítico 
Nevo 
Nevo pigmentado 
Papiloma 
Quelite actínica 
Queratoacantoma 
Queratose 
Verruga vulgar 

 
GRUPO 18- INFECÇÕES VIRAIS 

Estomatite herpética 
Herpes 
Herpes recorrente 
Herpes simples 
Hiperplasia epitelial de provável origem viral 
Lesão por citomegalovírus 
Mononucleose infecciosa 

 
GRUPO 19- DOENÇAS DERMATOLÓGICAS 

Estomatite migratória benigna 
Dermatite crônica 
Glossite migratória benigna 
Lesão liquenóide 
Lesão liquenóide ou leucoplasia 
Lesão liquenóide ou penfigóide 
Líquen plano 
Lúpus 
Lúpus eritematoso 
Nevo branco esponjoso 
Penfigóide 
Penfigóide bolhoso 
Reação liquenóide 

 
GRUPO 20- DOENÇAS DOS ÓGÃOS LINFÓIDES 

Linfoadenite crônica necrosante 
Calcificação de linfonodo 
Linfoadenite 
Linfoadenopatia 
Linfoadenopatia inespecífica 
Linfoadenopatia reacional 
Linfogranuloma 
Linfonodo fibrosado 
Linfonodo hiperplásico 
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Metástase em linfonodos 
Nódulo tireoidiano hipercaptante (quente) 
Papilite foliácea 

 
GRUPO 21- PROBLEMAS DE OCLUSÃO 

Laterognatismo 
Linha de oclusão traumática 
Má oclusão 
Mordida aberta anterior 
Trauma oclusal 

 
GRUPO 22- AUSÊNCIA DE DIAGNÓSTICO FINAL 

Não relatada 
 
GRUPO 23- DOENÇAS DO SEIO MAXILAR 

Sinusite 
Comunicação buco-sinusal 
Dente deslocado para o seio maxilar 
Mucocele de seio maxilar 
Sinusite maxilar 

 
GRUPO 24- OUTROS 

Bruxismo 
Calcificações de carótida primitiva 
Deslocamento do disco 
Dor miofascial 
Epidermólise bolhosa 
Faciíte nodular 
Fibrolipoma 
Fibromialgia 
Fibrose cicatricial 
Foliculite 
Glossite rombóide mediana 
Halitose 
Insuficiência renal crônica 
Leishmaniose 
Língua saburrosa 
Lipomatose infiltrativa congênita 
Microssomice hemifacial 
Mioepitelioma 
Miosite 
Osteíte de Garré - SAPHO 
Osteófito 
Osteolito 
Papilomatose 
Parafunção dos músculos mastigadores 
Periadenite necrosante recorrente 
Queratose seborréia acantótica 
Saburra lingual 
SAPHO 
Seqüestro ósseo 
Síndrome de FOHN 
Síndrome do pânico 
Stress 
Tratamento pré-radioterapia 
Trombo 
Tromboflebólito 
Tumor de células granulares (mioblastoma de células granulares) 
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Úlcera crônica 
Úlcera inespecífica 
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ANEXO 2 
Distribuições das profissões em 11 grupos. 

GRUPO 0 CBO 2002 
Militar 0.212 
Policial Militar 0.212 
  
GRUPO 1 CBO 2002 
Chefe de Oficina 1414.20 
Comerciante 1414.10 
Comerciário 1414.10 
Coordenadora de Creche 1313.05 
Coordenadora de Entidade 1143.05 
Encarregado de Operações 1238.05 
Funcionário Público 1114.15/1114.10/1114.05 
Gerente 1421.05 
Gerente de Hotel 1415.05 
Gerente de Vendas 1423.20 
Secretário da Fazenda 1114.10 
Servidor Público 1114.05/1114.10/1114.15 
Vice-Diretora de Escola estadual 1313.10 
  
GRUPO 2 CBO 2002 
Administrador 2521.05 
Advogado 2410.05 
Aeronauta 2153.05 
Agente Fiscal de Rendas 2544 
Agente Fiscalização 2544 
Analista de Sistema 2124.15 
Arquiteto 2141 
Artesão 2624.05 
Artista Plástico 2624.05 
Assistente Desportivo 2241.35 
Assistente Social 2516.05 
Auditor Fiscal 2522.05 
Auxiliar Administrativo 2523.03 
Auxiliar de Coordenador 2394.05 
Biólogo 2211.05 
Cirurgião Dentista 2232 
Comunicação Visual 2531.05 
Consultora 2410.40 
Contabilista 2522.10 
Contador 2522.10 
Corretora de Redação 2346.24 
Delegado de Polícia 2423.05 
Economiária 2512 
Empresário 2621.05 
Enfermeira 2235.05 
Engenheiro 2142 
Engenheiro Agrônomo 2221.10 
Engenheiro Civil 2142.05 
Engenheiro Mecânico 2144.05 
Farmacêutico 2234.05 
Fisioterapeuta 2236.05 
Fotógrafo 2618.05 
Geólogo 2134.05 
Instrutor de Navegação Aérea 2153.15 
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Jornalista 2611.25 
Médico 2231.15 
Médico Veterinário 2233.05 
Nutricionista 2237.10 
Padre 2631.05 
Pastor 2631.10 
Pedagoga 2394.15 
Pesquisador 2030-2035 
Piloto de Aeronaves 2153.05 
Professor 2321 
Professor Universitário 2345.05/2345.10/2345.15/2345.20 
Prop. Médico 2231.15 
Psicóloga e Professora 2515.05 
Psicólogo 2515.10 
Publicitário 2531.15 
Radialista 2611.25 
Repórter 2617.30 
Supervisor de Ensino 2394.30 
Tecnólogo 2143.60 
Turismóloga 2035 
Veterinário 2233.05 
  
GRUPO 3 CBO 2002 
Agente de Saneamento 3522.10 
Agente de Serviços Escolares 3341.10 
Agente de Viagens 3548.15 
Atendente de Creche 3311.10 
Auxiliar de Biblioteca 3711.05 
Auxiliar de Creche 3311.10 
Auxiliar de Enfermagem 3222.30 
Auxiliar de Vendas 3541.25 
Auxiliar Técnico Hospitalar 3222.30 
Bancário 3532 
Comprador 3542.05 
Controlador 3911.15 
Corretor 3546 
Corretor de Imóveis 3546 
Escrevente 3514.05 
Ferroviário 3122.05 
Gráfica 3713 
Gráfico 3713 
Inspetor de Aluno 3341.10 
Instrumentadora Cirúrgica 3222.25 
Instrutor de Auto Escola 3331.05 
Investigador da Polícia 3518.10 
Jogador de Futebol 3771.10 
Oficial Escolar 3341.10 
Policial 3518.10 
Professor Primário 3312.05 
Protético 3224.10 
Representante Comercial 3547.05 
Representante de Vendas 3541.35 
Securitário 3545.05 
Técnica de Laboratório 3242.05 
Técnico Agrícola 3211.05 
Técnico de Controle de Qualidade 3912.05 
Técnico de Manutenção 3121.05 
Técnico de rede 3133.10 
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Técnico Eletricista 3131.30 
Técnico Eletrônico 3132.15 
Técnico em Contabilidade 3511.05 
Técnico em Informática 3132.20 
Técnico em Mecânica 3141.05 
Técnico em Refrigeração 3183.10 
Técnico em Telecomunicação 3133.15 
Técnico Industrial 3131.20 
Técnico Judiciário 3515.15 
Técnico Químico 3111.05 
Técnico Seguro do Trabalho 3516.05 
Tesoureiro 3532.30 
Topógrafo 3123.20 
  
GRUPO 4 CBO 2002 
Agente Administrativo 4101.05 
Almoxarife 4141.05 
Assistente Administrativo 4110.10 
Auxiliar Contábil 4131.10 
Auxiliar de Documentação e Informática 4151 
Auxiliar de escritório 4110.05 
Auxiliar de Secretária 4221.05 
Auxiliar de Tesouraria 4102.35 
Auxiliar Judiciário 4110.20 
Caixa 4211.25 
Carteiro 4152.05 
Cobrador 4213 
Conferente 4142 
Digitador 4121.10 
Encarregado Administrativo 4101.05 
Escrituraria 4110.05 
Escriturário 4110.05 
Faturista 4110.10 
Fiscal de Caixa 4201.05 
Oficial Administrativo 4101.05 
Operador de Caixa 4211.25 
Recepcionista 4221.05 
Secretária 4221.05 
Supervisor do Banespa 4101.05 
Telefonista 4222.05 
Telemarketing 4223 
  
GRUPO 5 CBO 2002 
Acompanhante 5162.10 
Agente de Segurança Penitenciário 5173.15 
Agente Funerário 5165.05 
Analista Laboratorial 5152.25 
Atendente Serviço TELESP 5211.10 
Auxiliar de Laboratório 5152.15 
Auxiliar de Limpeza 5142.10 
Babá 5162.05 
Balconista 5211.10 
Cabeleireiro 5161.10 
Camareira 5133 
Caseiro 5121.05 
Chefe de Copa / Cozinha 5134.25 
Copeira 5134.25 
Cozinheiro 5132 
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Dama de Companhia 5162.10 
Diarista 5121.20 
Empregada Doméstica 5121.15 
Encarregado Transporte 5112.10 
Esteticista 5161.15 
Faxineira 5121.15 
Frentista 5211.35 
Garçom 5134.05 
Guarda 5173 
Guarda Municipal 5172 
Jornaleiro 5242.10 
Manicuri 5161.20 
Manobrista 5141.10 
Merendeira 5132 
Motoboy 5191.10 
Oficial de Limpeza 5142.10 
Polícia Civil 5173.30 
Porteiro 5174 
Promotor de Vendas 5211.15 
Repositor 5211.25 
Rotisseria (faz salgado) 5132 
Segurança 5173 
Separador de Peças 5192.05 
Servente 5121.05 
Supervisor de Vendas 5201.10 
Vendedor 5211.10 
Vendedor Viajante 5243 
Viajante 5243 
Vigia 5174.20 
Vigilante 5173.30 
Zelador 5141.20 
  
GRUPO 6 CBO 2002 
Agricultor 6120.05 
Auxiliar de Manutenção 9914.05 
Braçal 6210.05 
Campeiro 6230.15/6210.05 
Chacareiro 6220.05 
Fiscal de Lavradores 6201.05 
Fiscal Rural 6201.10 
Jardineiro 6220.10 
Lavrador 6120.05 
Operador de Cilo 6220.20 
Ordenhador 6231.15 
Pecuarista 6130.05 
Trabalhador Rural 6231.10 
  
GRUPO 7 CBO 2002 
Acabador 7161.05 
Ajudante de Motorista 7832.25 
Auxiliar de Marcenaria 7711 
Auxiliar de Produção 7842.05 
Bordadeira 7682.05 
Calçadista 7640 
Carpinteiro 7155.05 
Carroceiro 7828.05 
Colocador de Sinteco 7165.20 
Construtor 7102.05 
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Costureira 7630.10 
Crochezeira 7681.30 
Dobrador (Industria de Bordado) 7618.15 
Empacotador 7841.05 
Encanador 7241.10 
Entregador 7823.10 
Gesseiro 7164 
Guincheiro 7821.10 
Marceneiro 7711 
Mestre de Obras 7102.05 
Motorista 7823 
Motorista - Serviços Gerais 7823 
Operador de Guindaste 7821.10 
Operador de Serra 7733.40 
Passadeira 7633.25 
Pedreiro 7152.10 
Pintor 7166 
Pintor de Autos 7233.20 
Sapateiro 7683.20 
Serrador 7731.20 
Serralheiro 7244.40 
Servente de Pedreiro 7170.20 
Servente Geral 7170.20 
Soldador 7243.15 
Tapeceiro 7651 
Tecelã 7681.05 
Torneiro Mecânico 7212.15 
Trabalha com Calçados 7683 
  
GRUPO 8 CBO 2002 
Ajudante de Cozinha 8414.08 
Ajudante de Oficina 8414.08 
Auxiliar de Cozinha 8414.08 
Auxiliar desosso 8485.15 
Bombonieri 8483.10 
Churrasqueiro 8414.16 
Confeiteiro 8483 
Metalúrgico 8221 
Operador de Máquinas 8621.50 
Operador de Produção 8131.25 
Padeiro 8483 
  
GRUPO 9 CBO 2002 
Ajudante de Mecânico 9111.20 
Ajudante Geral 9914.05 
Auxiliar de Serviços 9914.05 
Auxiliar de Serviços Gerais 9914.05 
Auxiliar Geral 9914.05 
Eletricista 9511.05 
Eletricitário 9511.05 
Funileiro 9913.05 
Mecânico 9192.05 
Mecânico de Ferrovia 9143.05 
Serviços Gerais 9914.05 
  
GRUPO OUTROS CBO 2002 
Afastada INSS outros 
Ajudante Gráfico outros 
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Aposentado outros 
Assistente outros 
Assistente de Prefeitura outros 
Assistente Parlamentar outros 
Autônomo outros 
Auxiliar outros 
Auxiliar de Acabamento outros 
Auxiliar de Crédito outros 
Auxiliar de Serviços Financeiros outros 
Boleira outros 
Conselho Tutelar outros 
Desempregado outros 
Discotec. outros 
Divulgadora outros 
Do Lar outros 
Dona de Casa outros 
Encarregado de Setor outros 
Estudante outros 
Excepcional outros 
Lactarista outros 
Legionário outros 
Microempresário outros 
Monitor outros 
Não tem outros 
Operador Sênior III outros 
Operário outros 
Pensionista outros 
Pranchista outros 
Reeducando outros 
Regiliosa outros 
Saqueiro outros 
Trabalho Informal outros 
Voluntária outros 
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ABSTRACT 
 
The modern companies have considered the human being the main 

part of the production system and, instead of what happened in the beginning 

of the industrial revolution, the human being is who determine the productivity 

and as a consequence the progress and success of the company. In this 

context the companies have been worried about the quality of life of their 

employees offering ergonomic job conditions, suitable environment and free 

medical-dental attendance with the purpose of decreasing the absence and 

improving the productive ability of the company’s employees. The present 

project was planned with the purpose of contributing with the SESMT groups 

(Specialized Job in Security Engineering and Labor Medicine) in the 

prevention of oral diseases and labor accidents. However, it was performed 

an epidermis survey about oral injuries, and treated at “Clínica de 

Estomatologia Da Faculdade de Odontologia de Bauru” from January, 1993 

to December, 2003 to verify the most prevalent injuries and its connection 

with the occupational activity like gender, biotype and age. The results 

showed some important associations between the injuries groups and 

specific professions by CBO 2002 and as a conclusion offered a register of 

attendance to the Labor Dentistry and the necessity of isolated investigations 

of some professions to make clear the associations discovered at this 

present study. 
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APÊNDICE 1 
Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 
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APÊNDICE 2 
Resolução CFO-22 /2001 

                     Baixa Normas sobre anúncio e exercício das especialidades odontológicas e sobre cursos de 
especialização revogando as redações do Capítulo VIII, Título I; Capítulo I, II e III, Título III, das Normas 
aprovadas pela Resolução CFO-185/93, alterada pela Resolução CFO-198/95.  
                    O Presidente do Conselho Federal de Odontologia, no uso de suas atribuições regimentais, 
cumprindo deliberação do Plenário, em reunião realizada no dia 20 de dezembro de 2001, considerando as 
decisões tomadas durante a II Assembléia Nacional de Especialidades Odontológicas promovida no 
período de 06 a 09 de setembro de 2001, em Manaus (AM), RESOLVE: 
Art. 1º. O anúncio e o exercício das especialidades odontológicas, bem como o funcionamento dos cursos 
de especialização, para fins de registro e inscrição como especialistas nos Conselhos de Odontologia, 
reger-se-ão pelas Normas que com esta se publica. 
Art. 2º. Ficam revogados o Capítulo VIII, do Título I; Capítulos I, II e III, do Título III, das Normas aprovadas 
pela Resolução CFO-185/93, alterada pela Resolução CFO198/95.Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor 
na data de sua publicação na Imprensa Oficial, revogadas as disposições em contrário. 
 
ANEXO: NORMAS SOBRE ANÚNCIO E EXERCÍCIO DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E 
SOBRE CURSOS DE ESPECAILIZAÇÃO (Aprovadas pela Resolução CFO-22/2001) 
TÍTULO I ANÚNCIO E EXERCÍCIO DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 
CAPÍTULO I 
Art. 1º. A especialidade é uma área específica do conhecimento, exercida por profissional qualificado a 
executar procedimentos de maior complexidade, na busca de eficácia e da eficiência de suas ações. 
Parágrafo único: No exercício de qualquer especialidade odontológica o cirurgião-dentista poderá 
prescrever medicamentos e solicitar exames complementares que se fizerem necessários ao desempenho 
em suas áreas de competência. 
Art. 2º. O anúncio do exercício das especialidades em Odontologia obedecerá ao disposto nestas normas. 
Art. 3º. Para se habilitar ao registro e à inscrição, como especialista, o cirurgião-dentista deverá atender a 
um dos seguintes requisitos: 
a) possuir título de livre-docente ou de doutor, na área da especialidade; 
b) possuir título de mestre, na área da especialidade, conferido por cursos que atendam às exigências do 
Conselho Nacional de Educação; 
c) possuir certificado conferido por curso de especialização ou programa de residência em Odontologia que 
atenda às exigências do CFO; 
d) possuir diploma expedido por curso de especialização, realizado pelos Serviços de Saúde das Forças 
Armadas, desde que atenda às exigências do CFO, quanto aos cursos de especialização. 
e) possuir diploma ou certificado conferido por curso de especialização ou residência na vigência das 
Resoluções do Conselho Federal de Odontologia ou legislação específica anterior, desde que atendidos 
todos os seus pressupostos e preenchidos os seus requisitos legais. 
§ 1º. São vedados o registro e a inscrição de duas especialidades com base no mesmo curso realizado, 
bem como mais de duas especialidades, mesmo que oriundas de cursos ou documentos diversos. 
§ 2º. Quando se tratar de curso de mestrado e doutorado, com área de concentração em duas ou mais 
especialidades, poderão ser concedidos registro e inscrição em apenas uma delas, desde que: 
a) no certificado expedido conste a nomenclatura correta da especialidade pretendida; 
b) a carga horária na área seja igual ou superior ao número de horas previsto para a especialidade. 
§ 3º. Os títulos referidos nas alíneas “a” e “b” deste artigo, somente darão direito ao seu possuidor de se 
habilitar ao registro e à inscrição, como especialista, para fins de anúncio e exercício profissional, caso os 
cursos de doutorado e mestrado sejam reconhecidos pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação e do Desporto. 
Art. 4º. Os registros e as inscrições somente poderão ser feitos nas seguintes especialidades: 
a) Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais; 
b) Dentística; 
c) Disfunção Têmporo-Mandibular e Dor-Orofacial; 
d) Endodontia; 
e) Estomatologia; 
f) Imaginologia Dento-Maxilo-Facial; 
g) Implantodontia; 
h) Odontologia Legal; 
i) Odontologia do Trabalho; 
j) Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais; 
l) Odontogeriatria; 
m) Odontopediatria; 
n) Ortodontia; 
o) Ortopedia Funcional dos Maxilares; 
p) Patologia Bucal; 
q) Periodontia; 
r) Prótese Buco-Maxilo-Facial; 
s) Prótese Dentária; e, 
t) Saúde Coletiva. 
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Art. 5º. O exercício da especialidade não implica na obrigatoriedade de atuação do profissional em todas as 
áreas de competência, podendo ele atuar, de forma preponderante, em apenas uma delas. 
 
SEÇÃO I CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAIS 
Art. 6º. Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais é a especialidade que tem como objetivo o 
diagnóstico e o tratamento cirúrgico e coadjuvante das doenças, traumatismos, lesões e anomalias 
congênitas e adquiridas do aparelho mastigatório e anexos, e estruturas crânio-faciais associadas. 
Art. 7º. As áreas de competência para atuação do especialista em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-
Faciais incluem: 
a) implantes, enxertos, transplantes e reimplantes; 
b) biópsias; 
c) cirurgia com finalidade protética; 
d) cirurgia com finalidade ortodôntica; 
e) cirurgia ortognática; e, 
f) Diagnóstico e tratamento cirúrgico de cistos; afecções radiculares e perirradiculares; doenças das 
glândulas salivares; doenças da articulação têmporo-mandibular; lesões de origem traumática na área 
buco-maxilo-facial; malformações congênitas ou adquiridas dos maxilares e da mandíbula; tumores 
benignos da cavidade bucal; tumores malignos da cavidade bucal, quando o especialista deverá atuar 
integrado em equipe de oncologista; e, de distúrbio neurológico, com manifestação maxilo-facial, em 
colaboração com neurologista e neurocirurgião. 
Parágrafo único. Em caso de acidentes cirúrgicos, que acarretem perigo de vida ao paciente, o cirurgião-
dentista poderá lançar mão de todos os meios possíveis para salvá-lo. 
Art. 8º. É vedado ao cirurgião-dentista o uso da via cervical infra-hióidea, por fugir ao domínio de sua área 
de atuação, bem como a prática de cirurgia estética, ressalvadas as estético-funcionais do aparelho 
mastigatório. 
Art. 9º. Os cirurgiões-dentistas somente poderão realizar cirurgias sob anestesia geral, em ambiente 
hospitalar, cujo diretor técnico seja médico, e que disponha das indispensáveis condições de segurança 
comuns a ambientes cirúrgicos, considerando-se prática atentatória à ética a solicitação e/ou a realização 
de anestesia geral em consultório de cirurgião-dentista, de médico ou em ambulatório. 
Art. 10. Somente poderão ser realizadas, em consultórios ou ambulatórios, cirurgias passíveis de serem 
executadas sob anestesia local. 
Art. 11. Ocorrendo o óbito do paciente submetido a cirurgia e traumatologia buco-maxilo-faciais, realizada 
exclusivamente por cirurgiões-dentistas, o atestado de óbito será fornecido pelos serviços de patologia, de 
verificação do óbito ou de Instituto Médico Legal, de acordo com a organização institucional local e em 
atendimento aos dispositivos legais. 
Art. 12. Nos casos de enxertos autógenos, cuja região doadora se encontre fora da área buco-maxilo-facial, 
os mesmos deverão ser retirados por médicos. 
Art. 13. É da competência exclusiva do médico o tratamento de neoplasias malignas, neoplasias das 
glândulas salivares maiores ( parótida, sublingual, submandibular), o acesso da via cervical infra-hióidea, 
bem como a prática de cirurgias estéticas, ressalvadas as estético-funcionais do sistema estomatognático 
que são da competência do cirurgião-dentista. 
Art. 14. Nos procedimentos em pacientes politraumatizados o cirurgião-dentista membro da equipe de 
atendimento de urgência deve obedecer a um protocolo de prioridade de atendimento do paciente devendo 
sua atuação ser definida pela prioridade das lesões do paciente. 
Art. 15. Em lesões de área comum à Odontologia e à Medicina e quando a equipe for composta por 
cirurgião-dentista e médico-cirurgião, o tratamento deverá ser realizado em forma conjunta ficando a chefia 
da equipe a cargo do profissional responsável pelo tratamento da lesão de maior gravidade e/ou 
complexidade. 
Parágrafo único. As traqueostomias eletivas deverão ser realizadas por médicos. 
 
SEÇÃO II DENTÍSTICA 
Art. 16. A Dentística, em uma visão abrangente e humanística, tem como objetivo o estudo e a aplicação 
de procedimentos educativos, preventivos e terapêuticos, para devolver ao dente sua integridade 
fisiológica, e assim contribuir de forma integrada com as demais especialidades para o restabelecimento e 
a manutenção da saúde do sistema estomatognático. 
Art. 17. As áreas de competência para atuação do especialista em Dentística incluem: 
a) procedimentos educativos e preventivos, devendo o especialista informar e educar o paciente e a 
comunidade sobre os conhecimentos indispensáveis à manutenção da saúde; 
b) procedimentos estéticos, educativos e preventivos; 
c) procedimentos conservadores da vitalidade pulpar; 
d) restabelecimento das relações dinâmicas e funcionais dos dentes em oclusão; 
e) manutenção e controle das restaurações; 
f) restaurações das lesões dentárias através de procedimentos diretos e indiretos; 
g) confecção de restaurações estéticas indiretas, unitárias ou não; e, 
h) Restauração e prótese adesivas diretas. 
 
SEÇÃO III DISFUNÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR E DOR OROFACIAL 
Art. 18. Disfunção Têmporo-Mandibular e Dor Orofacial é a especialidade que tem por objetivo promover e 
desenvolver uma base de conhecimentos científicos para melhor compreensão no diagnóstico e no 
tratamento das dores e desordens do aparelho mastigatório, região orofacial e outras estruturas 
relacionadas. 
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SEÇÃO IV ENDODONTIA 
Art. 19. Endodontia é a especialidade que tem como objetivo a preservação do dente por meio de 
prevenção, diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle das alterações da polpa e dos tecidos 
perirradiculares. 
Art. 20. As áreas de competência para atuação do especialista em Endodontia incluem: 
a) procedimentos conservadores da vitalidade pulpar; 
b) procedimentos cirúrgicos no tecido e na cavidade pulpares; 
c) procedimentos cirúrgicos para-endodônticos; e, 
d) tratamento dos traumatismos dentários. 
 
SEÇÃO V ESTOMATOLOGIA 
Art. 21. Estomatologia é a especialidade que tem como objetivo a prevenção, o diagnóstico, o prognóstico 
e o tratamento das doenças próprias da boca e suas estruturas anexas, das manifestações bucais de 
doenças sistêmicas, bem como o diagnóstico e a prevenção de doenças sistêmicas que possam 
eventualmente interferir no tratamento odontológico. 
Art. 22. As áreas de competência para atuação do especialista em Estomatologia incluem: 
a) promoção e execução de procedimentos preventivos em nível individual e coletivo na área de saúde 
bucal; 
b) obtenção de informações necessárias à manutenção da saúde do paciente, visando à prevenção, ao 
diagnóstico, ao prognóstico e ao tratamento de alterações estruturais e funcionais da cavidade bucal e das 
estruturas anexas; e, 
c) realização ou solicitação de exames complementares, necessários ao esclarecimento do diagnóstico. 
 
SEÇÃO VI IMAGINOLOGIA DENTO-MAXILO-FACIAL 
Art. 23. Imaginologia Dento-Maxilo-Facial é a especialidade que tem como objetivo a aplicação dos 
métodos exploratórios por imagem com a finalidade de diagnóstico, acompanhamento e documentação do 
complexo buco-maxilo-facial e estruturas anexas. 
Art. 24. As áreas de competência para atuação do especialista em Imaginologia 
Dento-Maxilo-Facial incluem: 
a) obtenção, interpretação e emissão de laudo das imagens de estruturas buco-maxilo-faciais e anexas 
obtidas, por meio de: radiografia convencional, digitalizada, subtração, tomografia convencional e 
computadorizada, ressonância magnética, ultra-sonografia, e outros; e, 
b) auxiliar no diagnóstico, para elucidação de problemas passíveis de solução, mediante exames pela 
obtenção de imagens e outros. 
 
SEÇÃO VII IMPLANTODONTIA 
Art. 25. Implantodontia é a especialidade que tem como objetivo a implantação na mandíbula e na maxila, 
de materiais aloplásticos destinados a suportar próteses unitárias, parciais ou removíveis e próteses totais. 
Parágrafo único. Na atuação do especialista em Implantodontia observar-se-á o disposto nos Artigos 10 e 
12, referentes a especialidade de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais. 
Art. 26. As áreas de competência para atuação do especialista em Implantodontia incluem: 
a) diagnóstico das condições das estruturas ósseas dos maxilares; 
b) diagnóstico das alterações das mucosas bucais, e das estruturas de suporte dos elementos dentários; 
c) técnicas e procedimentos de laboratório relativos aos diferentes tipos de prótese a serem executadas 
sobre os implantes; 
d) técnicas cirúrgicas específicas ou afins nas colocações de implantes; 
e) manutenção e controle dos implantes; e, 
f) realização de enxertos ósseos e gengivais e de implantes dentários no complexo maxilo-facial. 
 
SEÇÃO VIII ODONTOLOGIA LEGAL 
Art. 27. Odontologia Legal é a especialidade que tem como objetivo a pesquisa de fenômenos psíquicos, 
físicos, químicos e biológicos que podem atingir ou ter atingido o homem, vivo, morto ou ossada, e mesmo 
fragmentos ou vestígios, resultando lesões parciais ou totais reversíveis ou irreversíveis. 
Parágrafo único. A atuação da Odontologia Legal restringe-se a análise, perícia e avaliação de eventos 
relacionados com a área de competência do cirurgião-dentista, podendo, se as circunstâncias o exigirem, 
estender-se a outras áreas, se disso depender a busca da verdade, no estrito interesse da justiça e da 
administração. 
Art. 28. As áreas de competência para atuação do especialista em Odontologia Legal incluem: 
a) identificação humana; 
b) perícia em foro civil, criminal e trabalhista; 
c) perícia em área administrativa; 
d) perícia, avaliação e planejamento em infortunística; 
e) tanatologia forense; 
f) elaboração de: 
1) autos, laudos e pareceres; 
2) relatórios e atestados; 
g) traumatologia odonto-legal; 
h) balística forense; 
i) perícia logística no vivo, no morto, íntegro ou em suas partes em fragmentos; 
j) perícia em vestígios correlatos, inclusive de manchas ou líquidos oriundos da cavidade bucal ou nela 
presentes; 
l) exames por imagem para fins periciais; 
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m) deontologia odontológica; 
n) orientação odonto-legal para o exercício profissional; e, 
o) exames por imagens para fins odonto-legais. 
 
SEÇÃO IX ODONTOGERIATRIA 
Art. 29. Odontogeriatria é a especialidade que se concentra no estudo dos fenômenos decorrentes do 
envelhecimento que também têm repercussão na boca e suas estruturas associadas, bem como a 
promoção da saúde, o diagnóstico, a prevenção e o tratamento de enfermidades bucais e do sistema 
estomatognático do idoso. 
 
SEÇÃO X ODONTOLOGIA DO TRABALHO 
Art. 30. Odontologia do Trabalho é a especialidade que tem como objetivo a busca permanente da 
compatibilidade entre a atividade laboral e a preservação da saúde bucal do trabalhador. 
 
SEÇÃO XI ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
Art. 31. Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais é a especialidade que tem por objetivo o 
diagnóstico, a prevenção, o tratamento e o controle dos problemas de saúde bucal dos pacientes que 
apresentam uma complexidade no seu sistema biológico e/ou psicológico e/ou social, bem como 
percepção e atuação dentro de uma estrutura transdisciplinar com outros profissionais de saúde e de áreas 
correlatas com o paciente. 
 
SEÇÃO XII ODONTOPEDIATRIA 
Art. 32. Odontopediatria é a especialidade que tem como objetivo o diagnóstico, a prevenção, o tratamento 
e o controle dos problemas de saúde bucal do bebê, da criança e do adolescente; a educação para a 
saúde bucal e a integração desses procedimentos com os dos outros profissionais da área da saúde. 
Art. 33. As áreas de competência para atuação do especialista em Odontopediatria incluem: 
a) promoção de saúde, devendo o especialista transmitir às crianças, aos adolescentes, aos seus 
responsáveis e à comunidade, os conhecimentos indispensáveis à manutenção do estado de saúde das 
estruturas bucais; 
b) prevenção em todos os níveis de atenção, devendo o especialista atuar sobre os problemas relativos à 
cárie dentária, à doença periodontal, às maloclusões, às malformações congênitas e às neoplasias; 
c) diagnóstico das alterações que afetam o sistema estomatognático; 
d) tratamento das lesões dos tecidos moles, dos dentes, dos arcos dentários e das estruturas ósseas 
adjacentes, decorrentes de cáries, traumatismos, alterações na odontogênese, maloclusões e 
malformações congênitas; 
e) condução psicológica da criança e do adolescente para a atenção odontológica. 
 
SEÇÃO XIII ORTODONTIA 
Art. 34. Ortodontia é a especialidade que tem como objetivo a prevenção, a supervisão e a orientação do 
desenvolvimento do aparelho mastigatório e a correção das estruturas dento-faciais, incluindo as condições 
que requeiram movimentação dentária, bem como harmonização da face no complexo maxilo-mandibular. 
Art. 35. As áreas de competência para atuação do especialista em Ortodontia incluem: 
a) diagnóstico, prevenção, interceptação e prognóstico das maloclusões e disfunções neuro-musculares; 
b) planejamento do tratamento e sua execução mediante indicação, aplicação e controle dos aparelhos 
mecanoterápicos e funcionais, para obter e manter relações oclusais normais em harmonia funcional, 
estética e fisiológica com as estruturas faciais; e, 
c) inter-relacionamento com outras especialidades afins necessárias ao tratamento integral da face. 
 
SEÇÃO XIV ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES 
Art. 36. Ortopedia Funcional dos Maxilares é a especialidade que tem como objetivo tratar a maloclusão 
através de recursos terapêuticos, que utilizem estímulos funcionais, visando ao equilíbrio morfo-funcional 
do sistema estomatognático e/ou a profilaxia e/ou o tratamento de distúrbios crânio-mandibulares, recursos 
estes que provoquem estímulos de diversas origens, baseados no conceito da funcionalidade dos órgãos. 
 
SEÇÃO XV PATOLOGIA BUCAL 
Art. 37. Patologia Bucal é a especialidade que tem como objetivo o estudo dos aspectos histopatológicos 
das alterações do complexo buco-maxilo-facial e estruturas anexas, visando ao diagnóstico final e ao 
prognóstico dessas alterações, por meio de recursos técnicos e laboratoriais. 
Parágrafo único. Para o melhor exercício de sua atividade, o especialista deverá se valer de dados clínicos 
e exames complementares. 
Art. 38. As áreas de competência para atuação do especialista em Patologia Bucal incluem a execução de 
exames laboratoriais microscópicos, bioquímicos e outros bem como a interpretação de seus resultados, 
além da requisição de exames complementares como meio auxiliar no diagnóstico de patologias do 
complexo buco-maxilo-facial e estruturas anexas. 
 
SEÇÃO XVI PERIODONTIA 
Art. 39. Periodontia é a especialidade que tem como objetivo o estudo dos tecidos de suporte e 
circundantes dos dentes e seus substitutos, o diagnóstico, a prevenção, o tratamento das alterações 
nesses tecidos e das manifestações das condições sistêmicas no periodonto, e a terapia de manutenção 
para o controle da saúde. 
Art. 40. As áreas de competência para atuação do especialista em Periodontia incluem: 
a) avaliação diagnóstica e planejamento do tratamento; 
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b) avaliação da influência da doença periodontal em condições sistêmicas; 
c) controle dos agentes etiológicos e fatores de risco das doenças dos tecidos de suporte e circundantes 
dos dentes e dos seus substitutos; 
d) procedimentos preventivos, clínicos e cirúrgicos para regeneração dos tecidos periodontais e peri-
implantares; 
e) planejamento e instalação de implantes e restituição das estruturas de suporte, enxertando materiais 
naturais e sintéticos; e, 
f) procedimentos necessários à manutenção de saúde. 
 
SEÇÃO XVII PRÓTESE BUCO-MAXILO-FACIAL 
Art. 41. Prótese Buco-Maxilo-Facial é a especialidade que tem como objetivo a reabilitação anatômica, 
funcional e estética, por meio de substitutos aloplásticos, de regiões da maxila, da mandíbula e da face 
ausentes ou defeituosas, como seqüelas de cirurgia, de traumatismo ou em razão de malformações 
congênitas ou de distúrbios do desenvolvimento. 
Art. 42. As áreas de competência para atuação do especialista em Prótese Buco-Maxilo-Facial incluem: 
a) diagnóstico, prognóstico e planejamento dos procede-mentos em Prótese Buco-Maxilo-Facial; 
b) confecção, instalação e implantação de Prótese Buco-Maxilo-Facial, 
c) confecção de dispositivos auxiliares no tratamento emanoterápico das regiões Buco-Maxilo-Faciais; e, 
d) manutenção e controle das próteses Buco-Maxilo-Faciais. 
 
SEÇÃO XVIII PRÓTESE DENTÁRIA 
Art. 43. Prótese Dentária é a especialidade que tem como objetivo a reconstrução dos dentes parcialmente 
destruídos ou a reposição de dentes ausentes visando à manutenção das funções do sistema 
estomatognático, proporcionando ao paciente a função, a saúde, o conforto e a estética. 
Art. 44. As áreas de competência do especialista em Prótese Dentária incluem: 
a) diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle dos distúrbios crânio-mandibulares e de oclusão, através 
da prótese fixa, da prótese removível parcial ou total e da prótese sobre implantes; 
b) atividades de laboratório necessárias à execução dos trabalhos protéticos; 
c) procedimentos e técnicas de confecção de próteses fixas, removíveis parciais e totais como substituição 
das perdas de substâncias dentárias e paradentárias; 
d) procedimentos necessários ao planejamento, confecção e instalação de próteses sobre implantes; e, 
e) manutenção e controle da reabilitação. 
 
SEÇÃO XIX SAÚDE COLETIVA 
Art. 45. Saúde coletiva é a especialidade que tem como objetivo o estudo dos fenômenos que interferem na 
saúde coletiva, por meio de análise, organização, planejamento, execução e avaliação de sistemas de 
saúde, dirigidos a grupos populacionais, com ênfase na promoção de saúde. 
Art. 46. As áreas de competência para atuação do especialista em Saúde Coletiva incluem: 
a) análise sócio-epidemiológica dos problemas de saúde bucal da comunidade; 
b) elaboração e execução de projetos, programas e/ou sistemas de ação coletiva ou de saúde pública 
visando à promoção, ao restabelecimento e ao controle da saúde bucal; 
c) participação, em nível administrativo e operacional de equipe multiprofissional, por intermédio de: 
1) organização de serviços; 
2) gerenciamento em diferentes setores e níveis de administração em saúde pública; 
3) vigilância sanitária; 
4) controle das doenças; 
5) educação em saúde pública; e, 
d) identificação e prevenção das doenças bucais oriundas exclusivamente da atividade laboral. 
 
TÍTULO II DOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 
CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 47. Serão considerados pelo Conselho Federal de Odontologia, como formadores de especialistas, os 
cursos ministrados por: 
a) estabelecimento de ensino de graduação em Odontologia reconhecido pelo Ministério da Educação e do 
Desporto, que já tenha formado, pelo menos, uma turma de cirurgiões-dentistas; 
b) escola de Saúde Pública, que mantenha cursos para cirurgiões-dentistas; 
c) órgão oficial da área de Saúde Pública e das Forças Armadas; 
d) entidade registrada no Conselho Federal de Odontologia, desde que atenda aos pressupostos 
estabelecidos no parágrafo 3º deste artigo; e, 
e) entidade estrangeira, cujo curso seja de comprovada idoneidade, que atenda ao disposto nestas normas 
quanto à carga horária e que tenha os certificados revalidados na forma de Resolução específica do 
Conselho Federal de Odontologia. 
§ 1º. Os cursos de especialização ministrados em campus avançado serão reconhecidos pelo Conselho 
Federal de Odontologia, desde que estes tenham sido autorizados pelo Ministério da Educação e do 
Desporto. 
§ 2º. A entidade registrada no Conselho Federal de Odontologia, para poder se habilitar a ministrar curso 
de especialização credenciado nos termos destas normas, deverá: 
a) congregar em seus quadros, exclusivamente, cirurgiões-dentistas e acadêmicos de Odontologia; 
b) quando se tratar de entidade que reúna, exclusivamente, especialistas, somente poderá ministrar curso 
da especialidade correspondente; 
c) no caso da alínea anterior, a entidade deverá congregar, no mínimo, a maioria absoluta dos 
especialistas na área, inscritos no Conselho Regional da jurisdição; 
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d) dispor de instalações e equipamentos próprios compatíveis com o curso a ser ministrado, respeitado 
apenas os convênios anteriormente celebrados para cursos credenciados pelo Conselho Federal; 
e) ter, pelo menos, 5 (cinco) anos de registro no Conselho Federal; e, 
f) seja entidade comprovadamente sem fins lucrativos, isso verificado no estatuto registrado em cartório. 
§ 3º. Fica proibida a celebração de convênios, sem prejuízo do respeito aos já existentes em 17 de 
novembro de 1995 que, no entanto, somente poderão elevar o número de cursos de especialização hoje 
em funcionamento, após aditivo convenial específico e atendimento ao disposto no § 5º deste artigo, desde 
que a entidade possua sede própria e seja considerada de utilidade pública Federal, Estadual ou Municipal.
§ 4º. É vedada a utilização de um mesmo local conveniado para a realização de mais de um curso 
concomitante da mesma especialidade. 
§ 5º. Deverão ser explicitados o equipamento e as disponibilidades de horários, quando se tratar de local 
conveniado para a realização de mais de um curso de especialização. 
§ 6º. No que se refere a equipos, deverá a entidade comprovar a existência deles de, no mínimo, relação 
igual ou superior ao número de alunos do curso; 
§ 7º. Quando de realização de mais de um curso, utilizando-se os mesmos equipos, deverá ser 
comprovada a não concomitância de horários dos mesmos; 
§ 8º. As seções da Associação Brasileira de Odontologia ficam excluídas da exigência estabelecida na 
alínea “e” do § 2º, deste artigo; 
§ 9º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica às regionais da Associação Brasileira de 
Odontologia.Art. 48. Entende-se por curso de especialização ou programa de residência, para efeito de 
registro e inscrição, aquele destinado exclusivamente a cirurgião-dentista inscrito em Conselho Regional de 
Odontologia e que atenda ao disposto nestas normas. 
Art. 49. Exigir-se-á uma carga horária mínima de 2000 (duas mil) horas-aluno para a especialidade de 
Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais, de 1000 (mil) horas-aluno para as especialidades de 
Ortodontia, Ortopedia Funcional dos Maxilares e de Implantodontia, de 750 (setecentas e cinqüenta) horas-
aluno para as especialidades de Prótese Dentária, Endodontia, Periodontia, Odontopediatria e Dentística, 
mantendo-se 500h para as demais, inclusive para as outras recém criadas.  
§ 1º. Da carga horária mínima, à área de concentração específica da especialidade corresponderá um 
mínimo de 80% (oitenta por cento) e à conexa de 10% (dez por cento), exceto para os cursos de 
Odontologia em Saúde Coletiva, que terão 40% (quarenta por cento) para a área de concentração e 40 % 
(quarenta por cento) para a área de domínio conexo. 
§ 2º. Da área de concentração exigir-se-á um mínimo de 10 % (dez por cento) de aulas teóricas e de 80 % 
(oitenta por cento) de aulas práticas, exceto para os cursos da especialidade de Saúde Coletiva nos quais 
deverá ser estabelecida uma carga horária de atividades práticas de no mínimo 20% (vinte por cento) da 
carga horária total do curso excluindo-se as horas destinadas às disciplinas obrigatórias de Ética e 
Legislação Odontológica e Metodologia do Trabalho Científico. 
§ 3º. Os cursos poderão ser ministrados em uma ou mais etapas, não excedendo o prazo de 18 (dezoito) 
meses consecutivos para o cumprimento da carga horária nos cursos de 500 (quinhentas) horas, 24 (vinte 
e quatro) meses nos de 750 (setecentos e cinqüenta) e 36 (trinta e seis) meses para os demais. 
§ 4º. É vedada a junção de turmas de cursos de especialização com de aperfeiçoamento, de atualização e 
similares. 
§ 5º. Não poderá haver junção de qualquer turma nas disciplinas da área de concentração, sendo permitida 
a reunião de, no máximo, três turmas quando se tratar de disciplina da área de domínio conexo. 
Art. 50. É vedada a coordenação, por uma mesma pessoa, de mais de um curso ao mesmo tempo, mesmo 
que em horários diferentes. 
§ 1º. A qualificação exigida do Coordenador de qualquer dos cursos de especialização é no mínimo o título 
de mestre em programa de pós-graduação recomendado pela CAPES/MEC, ou revalidado por instituição 
de ensino superior de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, e com experiência docente na área de 
conhecimento específico em curso de graduação e/ou pós-graduação em Odontologia. 
§ 2º. O título de professor titular é aquele obtido por concurso público federal ou estadual, ou ainda, o 
provido por lei. 
§ 3º. Admitir-se-á, para fins de atendimento ao disposto no parágrafo anterior, professor titular de escola 
privada, desde que tenha obtido o título através de concurso público, realizado dentro das normas oficiais, 
nos mesmos moldes do serviço público. 
§ 4º. Necessariamente o coordenador deverá ter inscrição principal no Conselho Regional que jurisdicione 
o local onde estiver sendo ministrado o curso. 
§ 5º. O coordenador do curso é o responsável didático-científico exclusivo pelo curso, bem como 
administrativa e eticamente, cumprindo e fazendo cumprir as normas regimentais. 
§ 6º. Em todas as atividades do curso deverá estar presente o coordenador e/ou um professor permanente 
da área de concentração. 
Art. 51. A qualificação mínima exigida do corpo docente na área de concentração de qualquer curso de 
especialização é o título de especialista na área registrado no CFO. 
§ 1º. Os professores da área de concentração deverão ter inscrição principal no Conselho Regional da 
Jurisdição, exigindo-se que, pelo menos, 2/3 (dois terços) deles sejam domiciliados no Estado onde estiver 
sendo ministrado o curso. 
§ 2º. Excluem-se das exigências do parágrafo anterior os professores convidados. 
§ 3º. Poderão compor o quadro docente dos cursos de Odontologia em Saúde Coletiva (exceto 
coordenação) profissionais de nível superior com pós-graduação na área de Saúde Pública ou Saúde 
Coletiva, provenientes de Escola de Saúde ou órgão oficial de Saúde Pública, desde que tenha carga
horária mínima de 500 horas. 
§ 4º.Poderão também participar do quadro docente outros profissionais de áreas afins à Saúde Coletiva. 
§ 5º.Ainda também poderão compor o quadro docente Cirurgiões-Dentistas de outras especialidades, 
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reconhecidas ou credenciadas pelo CFO, desde que o tema de seu trabalho final (monografia, dissertação 
ou tese) seja pertinente à área, tal como verificada por comissão de especialistas em Saúde Coletiva. 
Art. 52. Para efeito de registro e inscrição de especialistas nos Conselhos, os cursos pertinentes à sua 
formação só poderão ter início após cumpridos os requisitos especificados nestas normas sendo fixados os 
prazos de 30 e 60 dias, respectivamente, para que CRO e CFO concluam a instrução e a apreciação dos 
processos de Reconhecimento e Credenciamento com conseqüente emissão de Portaria pelo CFO. 
Art. 53. Nas condições do artigo anterior, a instituição ou entidade só poderá iniciar curso de uma 
especialidade, após a conclusão do curso anterior. 
§ 1º. Não será permitido o ingresso de aluno com o curso já em andamento, mesmo em caso de 
substituição. 
§ 2º. Permitir-se-á a imbricação de cursos nos casos dos de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais 
bem como dos de Ortodontia, Ortopedia Funcional dos Maxilares e Odontopediatria, desde que sejam 
perfeitamente justificados e apenas para continuidade do atendimento aos pacientes nas diversas etapas 
de tratamento. 
§ 3º. Após a conclusão do conteúdo programático, será exigida dos alunos, apresentação da monografia 
num prazo de até 30 dias, perante uma banca examinadora constituída por 02 (dois) examinadores e o 
professor orientador. 
Art. 54. Os cursos de especialização somente poderão ser reconhecidos, quando forem realizados em local 
situado na área do município onde se localize a sede da entidade credenciada. 
Art. 55. A instituição responsável pelo curso emitirá certificado de especialização a que farão jus os alunos 
que tiverem freqüência de pelo menos 85% (oitenta e cinco por cento) da carga horária prevista, 
aproveitamento aferido em processo formal de avaliação equivalente a no mínimo 70% (setenta por cento) 
e aprovação da monografia. 
Parágrafo único. Os certificados expedidos deverão conter o respectivo histórico escolar ou serem 
acompanhados do mesmo, contendo, obrigatoriamente: 
a) data de nascimento do portador; 
b) período de duração, assinaladas, expressamente as datas de início e término do curso; 
c) carga horária total com a distribuição das horas teóricas e práticas; e, 
d) aprovação. 
Art. 56. O CFO concederá reconhecimento a curso de especializa-ção, promovido por instituição de ensino 
superior e credenciamento a curso de especialização promovido por entidade da classe registrada no CFO.
§ 1º. - Os cursos de especialização de que trata este artigo, deverão, obrigatoriamente, ter equivalência 
nos seus conteúdos programáticos nas áreas de concentração. 
§ 2º. - Deverá constar da área conexa, de todos os cursos de especialização, a disciplina de emergência 
médica em Odontologia com carga horária correspondente. 
Art. 57. O registro no Conselho Federal de Odontologia dos certificados de cursos de especialização, 
expedidos por Escola de Saúde Pública, somente será processado se a carga horária for compatível com o 
estabelecido no art. 49 destas normas. 
Parágrafo único. O curso somente dará direito a registro e inscrição na especialidade de Saúde Coletiva. 
Art. 58. O credenciamento e o reconhecimento dos cursos terão a validade correspondente a uma turma. 
§ 1º. Na hipótese de alterações introduzidas na programação ou na estrutura de curso em andamento, 
serão as mesmas comunicadas ao Conselho Regional, devendo o processo seguir idêntica tramitação do 
pedido original. 
§ 2º. Para efeito de funcionamento do curso com nova turma, no caso de ocorrência de alterações em 
relação à montagem original deverá ser requerida a renovação do reconhecimento ou credenciamento, na 
forma do parágrafo anterior. 
§ 3º. Para renovação do reconhecimento e/ou credencia-mento, sem alterações na montagem original, 
deverá ser feito um requerimento com informações, onde constem apenas o nome da entidade promotora, 
a denominação do curso e os períodos de sua realização e do anterior, o número da Portaria do CFO que o 
reconheceu ou credenciou anteriormente, data e assinatura do responsável. Caso tenham ocorrido 
alterações na montagem original, deverá a entidade informar quais foram. 
 Art. 59. Comissão de Avaliação Qualitativa, quando necessária, poderá ser criada pelo Conselho Federal 
de Odontologia para cursos de especialização, que incorporará conceitos e critérios para análise do 
Plenário.  
 
CAPÍTULO II 
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO MINISTRADOS POR ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 
Art. 60. Os certificados de especialização, expedidos por instituições de ensino superior, somente poderão 
ser registrados no Conselho Federal de Odontologia, se tiverem sido atendidas, além daquelas 
estabelecidas no capítulo anterior, as seguintes exigências: 
a) o número máximo de alunos matriculados em cada curso é de 12 (doze), exceto nos cursos de 
Odontologia em Saúde Coletiva, em que esse número pode chegar a 30 (trinta) alunos. No caso de 
Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais, Ortodontia, Ortopedia Funcional dos Maxilares e 
Odontopediatria, haverá uma entrada anual de alunos, respectivamente 4 (quatro) ou 6 (seis), na 
dependência do curso ser ministrado em 3 (três) ou 2 (dois) anos, respeitado sempre o limite de 12 (doze) 
no somatório das turmas. 
b) a denominação do curso constante no certificado deverá coincidir com a de uma das especialidades 
relacionadas no art. 4º destas normas; 
c) encaminhamento ao Conselho Regional, antes do início do curso, pelo estabelecimento de ensino, da 
documentação a seguir enumerada, o qual deverá instruir o processo e encaminhá-lo ao Conselho Federal 
para julgamento e decisão. 
01) documentos comprobatórios da aprovação do curso de especialização pela Instituição de Ensino 
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Superior; 
02) relação do corpo docente acompanhada das respectivas titulações; 
03) comprovação da existência de uma relação professor/aluno compatível com a especialidade; 
04) relação das disciplinas, por área de concentração e conexa, além das obrigatórias referidas no art. 61, 
e de seus conteúdos programáticos, cada um deles, exceção feita aos da área conexa, devidamente 
assinado pelo respectivo professor, devendo-se seguir o conteúdo programático básico, a ser estabelecido 
em ato específico pelo CFO; 
05) carga horária total, por área de concentração e conexas inclusive distribuição entre parte teórica e 
prática, compatível com o art. 49 destas normas; 
06) cronograma de desenvolvimento do curso em todas as suas fases; 
07) critério de avaliação, incluída obrigatoriamente a apresentação de uma monografia; 
08) sistema de seleção de candidatos, onde conste como únicos requisitos o título de cirurgião-dentista e a 
respectiva inscrição no Conselho Regional; 
09) número de vagas. 
10) no caso específico de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais, além das exigências citadas, 
deverá ser comprovada a existência de convênios oficiais firmados com hospitais que, no total, apresentem 
número mínimo de 100 (cem) leitos; serviço de pronto atendimento de 24 (vinte e quatro) horas/dia; 
Comissão de controle de infecção hospitalar; Centro cirúrgico equipado; UTI; Serviço de imaginologia; 
Laboratório de análises clínicas; Farmácia hospitalar; Especialidades de clínica médica, cirurgia geral, 
ortopedia, neurocirurgia e anestesiologia; e Departamento, Setor ou Serviço de Cirurgia e Traumatologia 
Buco-Maxilo-Faciais. 
11) quando se tratar de curso de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais, será obrigatória uma pré-
auditoria pelo CFO, inclusive no caso de renovação de reconhecimento. 
d) encaminhamento ao Conselho Federal de Odontologia, através do Conselho Regional, 30 (trinta) dias 
após a conclusão do curso, pelo estabelecimento de ensino, das seguintes informações: 
1) relatório final, com inclusão do histórico escolar dos alunos; e, 
2) relação dos alunos aprovados, acompanhada dos conceitos ou notas obtidas. 
e) a jornada semanal de aulas obedecerá ao limite máximo de 30 (trinta) horas e o mínimo de 12 (doze) 
horas, respeitado o máximo de 8 (oito) horas diárias, exceto no caso de Cirurgia e Traumatologia Buco-
Maxilo-Faciais quando será exigida uma carga horária semanal mínima de 20 (vinte) horas 
§ 1º. Cada instituição de ensino só poderá manter em funcionamento um curso de cada especialidade. 
§ 2º. O aluno reprovado, no máximo, em duas disciplinas, poderá repeti-las no curso seguinte, sem 
prejuízo do número de vagas pré-fixado. 
§ 3º. A relação dos candidatos, obrigatoriamente com os respectivos números de inscrição em Conselho 
Regional, deverá ser encaminhada ao Conselho Federal, até 30 (trinta) dias após o início do curso, 
acompanhada de protocolo comprobatório de recebimento de cópia da Portaria de reconhecimento do 
curso e das normas do Conselho Federal sobre cursos de especialização. 
§ 4º. Quando o curso for oferecido semanalmente, deverá ser obedecida uma carga horária mensal mínima 
de 48 (quarenta e oito) horas; 
§ 5º. No curso oferecido quinzenalmente, a carga horária mínima poderá ser de 16 horas, desde que o 
mesmo seja realizado, no mínimo, em 18 meses e quando oferecido mensalmente, a carga horária mínima 
poderá ser de 32 horas, desde que o curso seja realizado também, no mínimo, em 18 meses; 
§ 6º. Além das exigências anteriores somente poderão ser deferidos reconhecimentos de cursos de 
especialização quando na área de concentração haja um número mínimo de 1(um) professor para cada 4 
(quatro) alunos. 
Art. 61. Em quaisquer dos cursos de especialização são obrigatórias as inclusões das disciplinas de Ética e 
Legislação Odontológica, esta ministrada por professor ou especialista na área, e Metodologia do Trabalho 
Científico, cada uma com o mínimo de 30 (trinta) horas, bem como a disciplina de Bioética com a carga 
horária de 15 (quinze) horas. 
Parágrafo único. A carga horária das disciplinas referidas neste artigo não será computada para 
complementação daquela referida no art. 49. 
 
CAPÍTULO III 
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO MINISTRADOS 
POR ENTIDADES DE CLASSE 
Art. 62. O registro no Conselho Federal de Odontologia de certificado de curso de especialização expedido 
por entidades, além daquelas estabelecidas no capítulo I, as seguintes exigências: 
a) a entidade deverá estar registrada no Conselho Federal de Odontologia, atendidos os pressupostos 
contidos no parágrafo 3º do art. 47 destas normas; 
b) a instalação e o funcionamento do curso deverão ter sido previamente autorizados pelo Conselho 
Federal de Odontologia, para credenciamento e supervisão, observado o disposto no artigo 49; 
c) antes do início de cada curso, deverá a entidade requerer credenciamento do mesmo, através de 
pedido, encaminhado ao Conselho Federal, por intermédio do Conselho Regional que deverá instruir o 
processo e remetê-lo ao órgão central, contendo, expressamente, com relação à organização e ao regime 
didático, no mínimo, informações sobre: 
1) período de realização (data, mês e ano); 
2) número de vagas fixadas; 
3) sistema de seleção de candidatos, onde conste como únicos requisitos o título de cirurgião-dentista e a 
respectiva inscrição em Conselho Regional; 
4) relação do corpo docente acompanhada das respectivas titulações; 
5) comprovação da existência de uma relação professor/aluno compatível com a especialidade; 
6) relação das disciplinas, por área de concentração e conexa, além das obrigatórias referidas no art. 63, e 
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de seus conteúdos programáticos, cada um deles, exceção feita aos da área conexa, devidamente 
assinado pelos respectivos professores, devendo-se seguir o conteúdo programático básico a ser 
estabelecido em ato específico do CFO; 
7) carga horária total, por área de concentração e conexas, inclusive distribuição entre parte teórica e 
prática; 
8) cronograma de desenvolvimento do curso em todas as suas fases; 
9) critérios de avaliação, incluída obrigatoriamente a apresentação de uma monografia. 
d) comprovação de disponibilidade de local, instalações e equipamentos adequados ao funcionamento do 
curso, por meio de fotografias e plantas autenticadas. Essas poderão ser substituídas por verificação direta 
nos locais, processada por Comissão de 3 (três) membros designados para esse fim pelo Plenário do 
Conselho Regional de Odontologia respectivo; 
e) comprovação da capacidade financeira para manutenção do curso, demonstrada pelos seus orçamentos 
globais, com destaque das dotações reservadas à manutenção do mesmo; 
f) a jornada semanal de aulas obedecerá o limite máximo de 30 (trinta) horas e o mínimo de 12 (doze) 
horas, respeitado o máximo de 8 (oito) horas diárias, exceto no caso de Cirurgia e Traumatologia-Buco-
Maxilo-Faciais, quando será exigida uma carga horária semanal mínima de 20 (vinte) horas; 
g) o número máximo de alunos matriculados em cada curso é de 12 (doze), exceto nos cursos de 
Odontologia em Saúde Coletiva, em que esse número pode chegar a 30 (trinta) alunos. No caso de 
Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais, Ortodontia, Ortopedia Funcional dos Maxilares e 
Odontopediatria, haverá uma entrada anual de alunos, respectivamente 4 (quatro) ou 6 (seis), na 
dependência do curso ser ministrado em 3 (três) ou 2 (dois) anos, respeitado sempre o limite de 12 (doze) 
no somatório das turmas; 
h) no caso específico de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais, além das exigências citadas, 
deverá ser comprovada a existência de convênios oficiais firmados com hospitais que, no total, apresentem 
número mínimo de 100 (cem) leitos; Serviço de pronto atendimento de 24 (vinte e quatro) horas/dia; 
Comissão de controle de infecção hospitalar; Centro cirúrgico equipado; UTI; Serviço de imaginologia; 
Laboratório de análises clínicas; Farmácia hospitalar; Especialidades de clínica médica, cirurgia geral, 
ortopedia, neurocirurgia e anestesiologia; e Departamento, Setor ou Serviço de Cirurgia e Traumatologia 
Buco-Maxilo-Faciais; 
i) quando se tratar de curso de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais, será obrigatória uma pré-
auditoria pelo CFO, inclusive no caso de renovação de credenciamento; 
j) encaminhamento ao Conselho Federal de Odontologia, através do Conselho Regional, 30 (trinta) dias 
após a conclusão do curso, pela entidade, das seguintes informações: 
1) relatório final; e,  
2) relação dos alunos aprovados acompanhada dos conceitos ou notas obtidas. 
l) no curso oferecido quinzenalmente, a carga horária mínima poderá ser de 16 horas, desde que o mesmo 
seja realizado, no mínimo, em 18 meses e quando oferecido mensalmente, a carga horária mínima poderá 
ser de 32 horas, desde que o curso seja realizado também, no mínimo, em 18 meses; 
m) a proporção orientador/orientado quando da realização das monografias, não deverá ultrapassar a 
proporção 1:4; 
§ 1º. A relação dos candidatos, obrigatoriamente com os respectivos números de inscrição em Conselho 
Regional, deverá ser encaminhada ao Conselho Federal, até 30 (trinta) dias após o início do curso, 
acompanhada de protocolo comprobatório de recebimento de cópia da Portaria de credenciamento do 
curso e das normas do Conselho Federal sobre cursos de especialização. 
§ 2º. Quando o curso for oferecido semanalmente, deverá ser obedecida uma carga horária mensal mínima 
de 48 (quarenta e oito) horas. 
§ 3º. Além das exigências anteriores somente poderão ser deferidos credenciamentos de cursos de 
especialização quando na área de concentração haja um número mínimo de 1(um) professor para cada 4 
(quatro) alunos. 
Art. 63. Em quaisquer dos cursos de especialização são obrigatórias as inclusões das disciplinas de Ética e 
Legislação Odontológica, esta ministrada por professor ou especialista na área, e de Metodologia do 
Trabalho Científico, cada uma com o mínimo de 30 (trinta) horas bem como a disciplina de Bioética com a 
carga horária de 15 (quinze) horas. 
Parágrafo Único. A carga horária das disciplinas referidas neste artigo não será computada para 
complementação daquela referida no art. 49. 
Art. 64. As áreas de competência para atuação dos especialistas em Disfunção Têmporo-Mandibular 
e Dor Orofacial; Odontogeriatria; Odontologia do Trabalho; Odontologia para Pacientes com 
Necessidades Especiais e em Ortopedia Funcional dos Maxilares serão estabelecidas em atos 
posteriores a estas normas a serem baixados pelo Conselho Federal de Odontologia. 
  

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2001.  
MARCOS LUIS MACEDO DE SANTANA, CD  MIGUEL ÁLVARO SANTIAGO NOBRE, CD  

SECRETÁRIO-GERAL  PRESIDENTE   
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