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Resumo: Nos dias atuais, a presença do cirurgião-dentista especialista em Odontologia do trabalho se
faz necessária e de fundamental importância no ambiente laboral das diversas classes de trabalhadores
com o intuito de atuar favoravelmente sobre a saúde destes, através da identificação de potenciais riscos
a ela e, também, pela necessidade de se educar o trabalhador para que ele mesmo seja o melhor
promotor da saúde na empresa. Neste sentido a Odontologia do Trabalho visa à busca permanente da
compatibilidade, entre a atividade laboral e a preservação da saúde bucal do trabalhador e, sob a ótica
da gestão, a Odontologia do Trabalho difere das atividades comumente praticadas no consultório,
exatamente por não mais caracterizar uma relação simples entre Dentista-cliente. Dentro deste contexto
o objetivo desta pesquisa é realizar uma revisão da literatura sobre Odontologia do Trabalho, Saúde
Bucal, Doenças Bucais em Odontologia Ocupacional, Exames Periódicos Odontológicos e Absenteísmo
em Odontologia visando analisar as possíveis contribuições da especialidade na prevenção e manutenção
da saúde oral dos servidores do Instituto de Engenharia Nuclear – IEN. Como metodologia foi realizada
uma pesquisa bibliométrica em bases relevantes como Scopus, SciELO, BBO e PubMed, onde foram
selecionados 37 artigos. Como resultado deste trabalho foi possível identificar diferentes estudos sobre o
tema em questão e espera-se que a aplicabilidade dessa pesquisa auxilie na conscientização sobre a
saúde bucal com os trabalhadores, contribuindo essencialmente para a manutenção da saúde bucal dos
servidores do IEN.

Palavras-chave: Odontologia do Trabalho, Saúde Bucal, Doenças Bucais em Odontologia Ocupacional,
Exame Periódico Odontológico, Absenteísmo em Odontologia.

1. INTRODUÇÃO
Como definição geral, a Odontologia representa a ciência que estuda e trata as doenças
relacionadas ao aparelho estomatognático, formado pela face, cavidade bucal e pescoço. Possui
várias especialidades e dentre essas a Odontologia do Trabalho, que é a especialidade que tem
como objetivo a busca permanente da compatibilidade entre a atividade laboral e a saúde bucal
do trabalhador (CFO, 2001).
Dessa forma, a Odontologia do Trabalho cumpre o seu papel fundamental que é atuar na
promoção da saúde do trabalhador, planejando ações de saúde bucal no ambiente de trabalho,
junto com a equipe de segurança do trabalho na empresa.
Considerando-se o caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos
à saúde relacionados à atividade laborativa, inclusive de natureza subclínica, bem como o seu
tratamento, prevenção de sequelas e readaptação funcional e como fator específico a manutenção
da integridade física dos trabalhadores, o IEN utiliza os exames periódicos odontológicos para
estudar as patologias bucais relacionadas aos riscos ocupacionais e para avaliar o estado de saúde
bucal dos seus servidores.
Sendo assim, com esse exame clínico bucal busca-se associar a ocupação do servidor aos
riscos de contrair patologias que podem surgir com o passar dos anos na devida ocupação.
Dentro deste contexto o presente estudo tem como objetivo identificar na literatura as
principais mais informações sobre Odontologia do Trabalho, Saúde Bucal, Doenças Bucais em
Odontologia Ocupacional, Exames Periódicos Odontológicos e Absenteísmo em Odontologia, de
forma a poder contribuir na prevenção e manutenção da saúde oral dos servidores do Instituto de
Engenharia Nuclear – IEN.

2. METODOLOGIA
Durante uma pesquisa científica procuram-se conhecimentos com a identificação da
pesquisa, a análise, a interpretação e a apresentação das informações colhidas, portanto, com um
determinado estudo pretende-se estabelecer procedimentos que possam garantir fidelidade e
confiabilidade aos resultados obtidos.

Os temas abordados neste estudo foram desenvolvidos com uma revisão de literatura nas
bases Scopus e SciELO do portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), na Biblioteca brasileira de odontologia (BBO) e no PubMed, motor de busca
do MEDLINE, procurando dar o suporte teórico para o desenvolvimento desse estudo, portanto
sendo uma pesquisa de caráter exploratório-descritivo.
Para tanto, com o objetivo de fornecer suporte teórico ao estudo, a pesquisa foi realizada
durante os meses de maio à novembro de 2015, com a busca somente em artigos e com a
utilização das seguintes palavras-chave da pesquisa, “Odontologia do Trabalho”, “Saúde Bucal”,
“Doenças

Bucais

em

Odontologia

Ocupacional”,

“Exame

Periódico

Odontológico”,

“Absenteísmo em Odontologia”. Os resultados desta pesquisa encontram-se descritos na seção 3.

3. RESULTADOS
A seguir serão apresentados os resultados da pesquisa bibliométrica realizada através do
Scopus, SciELO, BBO e PubMed.

3.1 SCOPUS
No levantamento do material pesquisado na base Scopus, foram inseridas na língua
inglesa quatro palavras-chave, limitando-se aos artigos publicados dentro das áreas temáticas:
“Occupational Odontology”; “Oral Health”; “Occupational Dental Diseases” e “Periodical Dental
Examination” no período compreendido entre 2010 e 2015. Não houve restrição quanto a região.
Também foi incluído um artigo de 1979 pela relevância e o retorno foi de 556 artigos, como
mostra o Quadro 1:

Quadro 1- Palavras-chave da pesquisa na base Scopus
Termos da pesquisa
Occupational Odontology
Oral Health
Occupational Dental Diseases
Periodical Dental Examination
Total

Número de registros encontrados
08
444
104
0
556

Fonte: Elaboração própria (2015).
A pesquisa limitou-se aos títulos de artigos, resumo e palavras-chave. Depois foram
excluídos os artigos cujos resumos e palavras-chave não apresentaram ligação com o tema
escolhido. Após esse procedimento foram analisados 22 artigos, procurando selecionar aqueles
com maior aderência ao tema da pesquisa. Os resultados obtidos estão demonstrados no Quadro 2
a seguir:
Quadro 2 - Análise dos resumos e títulos dos artigos na base Scopus
Palavras-chave
Occupational Odontology
Oral Health
Occupational Dental Diseases
Periodical Dental Examination
Total

Registros
encontrados
08
444
104
0
556

Resumos de
Artigos selecionados
07
07
08
0
22

Fonte: Elaboração própria (2015).

Em seguida foi feita uma análise criteriosa dos 22 artigos sendo selecionados 11 artigos,
apresentando-se autor (es), periódico e breve resumo que estão apresentados no Quadro 3:

Quadro 3 - Lista de artigos selecionados para a pesquisa na base Scopus
Autor (es)
Chatuverdi et al
(2015)

Costa e Silva
(2014)
Csikar et al
(2013)

Duley et al
(2012)

Eclles (1979)

Periódico
Journal of Clinical and Diagnostic
Research

Breve Resumo
Avaliaram o desgaste dentário em
936 trabalhadores adultos de uma
fábrica de vidros na Índia.
Concluíram que 62,93%
apresentavam erosão dentária.
Revista Brasileira de Medicina do
Elaboração do prontuário adotado
trabalho
pelo Conselho Federal de
Odontologia (CFO).
Community Dental Health
Realizaram um inquérito postal e
confirmaram que fumantes
apresentam riscos maiores de
estado de saúde bucal deficiente.
Journal of dental hygiene
Afirmam que nos últimos anos tem
sido discutida a necessidade de
educação sobre as condições de
saúde bucal.
The Journal of Prosthetic Dentistry Propõe baseando-se em dados
epidemiológicos de erosão
industrial uma nova classificação
para erosão dental.

Ishihashi et al
(2015)

Journal of Occupational health

Ismail et al
(2013)

Community Dentistry and Oral
Epidemiology

Montero (2011)

Medicina. Oral, Patolologia Oral y
Cirurgia Bucal

Revelam que em uma pesquisa com
funcionários de uma empresa no
Japão, o índice de bolsas e doenças
periodontais está fortemente
associado à falta de uso constante
de fio dental, tabagismo e
escovação ineficiente.
As conclusões de suas pesquisas
revelaram que o maior objetivo do
dentista deve ser a preservação da
estrutura dentária, reduzindo o
máximo possível a intervenção no
elemento dentário, restaurando
somente quando extremamente
necessário.
Em um estudo de uma indústria na
Espanha no período de 12 meses foi
revelado que somente 2,8%

Oliveira et al
(2012)

Acta Scientiarum

Silva et al
(2015)

Journal of Applied Oral Science

Warnakulasuriya International Dental Journal
et al (2010)

faltaram ao trabalho por problema
dentário.
Através de um estudo com
Dentistas de um Serviço Público no
Paraná foi revelado que somente 11
apresentavam taxas de mercúrio
(Hg) acima do valor de referência.
Concluíram que gengivite e
periodontite são doenças causadas
por perda do biofilme subgengival.
Revisaram que existe uma
evidencia epidemiológica que o uso
do tabaco está associado a várias
doenças da boca, que incluem
câncer oral e várias outras.

Fonte: Elaboração própria (2015)

Pode-se observar no Quadro 3 que todos os artigos pesquisados na base Scopus foram
publicados em periódicos diferentes e que o ano de 2015 foi o que apresentou maior número de
publicações com 03 (três) artigos (27,27%), seguido dos anos 2012 e 2013 com 02 (dois) artigos
cada um (18,18%), totalizando 63,63% publicações nesses três anos, e os demais anos com
apenas 01 (um) artigo selecionado.

3.2 SCIELO
Foram realizadas buscas na base SciELO através de palavras-chave, onde os termos
escolhidos foram: “Odontologia do Trabalho”; “Saúde Bucal”; “Doenças Bucais em Odontologia
Ocupacional”; “Exames Periódicos Odontológicos” e “Absenteísmo em Odontologia”. Não
houve restrição quanto à região, idioma e ao ano de publicação, com retorno de 353 artigos,
conforme é apresentado no Quadro 4 a seguir.

Quadro 4 - Palavras-chave da pesquisa na base SciELO
Termos da pesquisa
Odontologia do Trabalho
Saúde Bucal
Doenças Bucais em Odontologia
Ocupacional
Exames
Periódicos
Odontológicos
Absenteísmo em Odontologia
Total

Número de registros
encontrados
158
102
64
01
28
353

Fonte: Elaboração própria (2015)
A pesquisa limitou-se aos títulos de artigos, resumo e palavras-chave. Depois foram
excluídos os artigos cujos resumos e palavras-chave não apresentaram ligação com o tema
escolhido. Após esse procedimento foram analisados 23 artigos, procurando selecionar aqueles
com maior aderência ao tema da pesquisa. Os resultados obtidos estão demonstrados no
Quadro5:

Quadro 5 - Análise dos resumos e títulos dos artigos na base SciELO
Palavras-chave
Odontologia do Trabalho
Saúde Bucal
Doenças
Bucais
em
Odontologia
Ocupacional
Exames Periódicos Odontológicos
Absenteísmo em Odontologia
Total
Fonte: Elaboração própria (2015).

158
102
64

Resumo de
artigos
selecionados
07
03
08

01
28
353

01
04
23

Registros
encontrados

Observou-se em seguida, que houve a identificação de alguns artigos com mais de uma
palavra-chave, que se repetiam no grupo dos 23 artigos. Em consequência desta ação foram
selecionados 17 artigos para uma análise mais aprofundada, apresentando-se autor (es), periódico
e breve resumo que estão apresentados no Quadro 6 a seguir.
Quadro 6 - Lista de artigos selecionados para a pesquisa na base SciELO
Autor (es)

Periódico

Ahlbergh et al
(1996)

Community Dentistry and Oral
Epidemiology

Almeida e
Vianna (2005)

Revista Saúde e Sociedade

Cardoso et al
(2009)

Revista Brasileira Saúde
Ocupacional

Guerra et al
(2014)

Revista Ciência e Saúde coletiva

Hiroishi,
Orenha e
Naressi, (2011)

Brazilian Dental Science

Lacerda,
Traebert e
Zambenedetti
(2008)

Revista Saúde e Sociedade

Breve Resumo
Em um estudo em uma indústria na
Finlândia concluíram que existe uma
melhora significativa no estado de
saúde bucal em trabalhadores
assistidos.
Em um estudo de revisão de literatura
concluíram que trabalhadores expostos
a nuvens ácidas apresentam um número
maior de cáries, abrasão e outras
doenças periodontais.
Estudaram que acidentes perfuro
cortantes com estudantes de
Odontologia são comuns e que somente
13,2% procuram um serviço
especializado para atendimento.
Através de uma análise na
Universidade Federal de Juiz de Fora
concluíram que a maior procura por
atendimento odontológico é a dor.
Através de pesquisas no BBO, SciELO
e Medline concluíram que os
especialistas em Odontologia do
Trabalho ainda sofrem restrições para
serem contratados para Serviços de
Medicina do Trabalho.
Estudaram a prevalência de dor
orofacial e sua relação com o
absenteísmo, revelando uma proporção
de 66,1% considerada alta.

Lamas, Blank e
Calvo (2008)

Revista Saúde e Sociedade

Lourenço et al
(2011)

International Archives of
Otorhinolaryngology

Marino et al
(2001)

Brazilian Journal of Infectious
Diseases

Miotto,
Barcellos e
Lopes (2013)

Revista Ciência e Saúde coletiva

Miotto, Silotti e
Barcellos
(2012)
Nogueira
(1972)

Revista Ciência e Saúde coletiva

Reibel (2005)

Bull World Health Organ

Revista de Saúde Pública

Schilling (1984) Journal of the Society of
Occupational Medicine

Discutem em seu trabalho que o maior
objetivo do Dentista do trabalho é a
organização da Odontologia nos
serviços de saúde.
Avaliaram os ruídos das canetas de
alta-rotação usadas pelos Dentistas e
concluíram que nos consultórios
particulares são de maior intensidade
que nos consultórios públicos
Classificam por etapas os cuidados
pós-exposição para os profissionais de
saúde que sofrem acidentes perfuro
cortantes e devem ser seguidos
rigorosamente.
Através de um estudo transverso em
uma indústria de sucos na Bahia
concluíram que a dor dentária
representava 46,7% e gerou um
absenteísmo de 12,7%.
Relatam que problemas odontológicos
as pessoas podem ter suas atividades
diárias prejudicadas.
As doenças profissionais podem ser
diagnosticadas através do exame da
cavidade bucal e o diagnóstico precoce
das manifestações bucais das doenças
ocupacionais é de total
responsabilidade da odontologia do
trabalho.
Adverte em seu artigo que os efeitos
adversos do tabaco na saúde oral
incluem doenças comuns com
alterações da cor dos dentes, halitose,
doença periodontal, doenças da mucosa
oral.
Afirma que relatos científicos apontam
como principal causa das doenças
ocupacionais às dimensões das
condições de trabalho e espaços
laborais.

Silva e
Medeiros
(2013)

Revista Brasileira de Odontologia

Togna (2011)

Revista de Saúde Pública

Vianna e
Santana (2001)

Cadernos de Saúde Pública

Com a criação da especialidade, os
serviços de saúde do trabalhador,
procuram inserir o profissional da
odontologia do trabalho nas equipes de
assistência aos seus servidores, ficando
no aguardo da inclusão oficial deste
profissional no SESMT, após a
aprovação do PL 422/07.
Sugere a incorporação da CID -10 para
os atestados emitidos por problemas
odontológicos sendo indispensável para
o fortalecimento e estruturação de um
sistema de informação em saúde do
trabalhador.
Relatam nos seus estudos de revisão
que existe uma associação direta entre
exposição a névoas ácidas e erosão
dental comprovada, causando perda
mineral de origem não bacteriana.

Fonte: Elaboração própria (2015).
Outro extrato interessante é a quantidade de artigos publicados por periódico. Observa-se
que do total de 12 periódicos diferentes, apenas 03(três) publicaram mais de um artigo: a
“Revista Saúde e Sociedade” e a “Revista Ciência e Saúde Coletiva”, com 03 (três) artigos cada
uma, seguidas pela Revista de Saúde Pública, com 02 (dois) artigos e as demais com 01 (um)
artigo somente.
Observa-se também que o ano de 2011 foi o que apresentou maior número de publicações
com 03 (três) artigos (17,65%), seguido dos anos de 2013, 2008, 2005 e 2001, todos esses com
02 (dois) artigos, com (11,77) cada um, totalizando 64,73% de publicações nesses 05 (cinco)
anos, e os demais com apenas 01 (um) artigo.

3.3 Outras referências importantes: BBO e PUBMED

Com o objetivo de agregar maior abrangência a pesquisa, foram realizadas buscas
adicionais nos portais BBO e PubMed, utilizando-se artigos com referência as palavras- chave
“Odontologia do Trabalho”, “Saúde Bucal” “Doenças Bucais em Odontologia Ocupacional”,
“Exames Periódicos Odontológicos” e “Absenteísmo em Odontologia”, sem restrição quanto a
região, idiomas e ao ano de publicação, com retorno de 09 (nove) artigos selecionados e todos
utilizados na pesquisa, conforme apresentados com autor (es), periódico / base e breve resumo no
Quadro 7:
Quadro 7 - Lista de artigos selecionados para a pesquisa nas bases BBO e PubMed
Autor (es)

Periódico / Base

Breve Resumo

Aguiar et al
(2006)

Revista do Instituto de Ciências da
Saúde / BBO

Araújo e
Marcucci
(2000)

Odontologia e Sociedade / BBO

Chandroth et al
(2014)

International Maritime Health /
PubMed

Chieko (2002)

The Journal of The Stomatological
Society / PubMed

Através de um estudo definem que
erosão dentária é o contato
frequente dos ácidos com os dentes,
classificando-a como intrínseca e
extrínseca.
Apontam como responsáveis pelo
surgimento da erosão dentária, com
desmineralização da estrutura
dentária, a exposição ocupacional a
substâncias ácidas na forma de
gases, vapores ou nevoas.
Através de uma pesquisa em uma
região costeira na Índia para
avaliação da prevalência de lesões
na mucosa oral e encontraram um
resultado de 30,03%.
No artigo revela que após estudar a
saúde bucal de trabalhadores no seu
local de trabalho, realizando
exames anuais com orientações
sobre higiene oral conclui que as
condições de saúde bucal
melhoraram nos indivíduos que

Autor (es)

Periódico / Base

Feaver (1988)

Journal Occupational Medicine /
PubMed

Ide et al (2001)

Community Dentistry and Oral
Epidemiology / PubMed

Peres et al
(2006)

Revista de Odontologia de
Araçatuba / PubMed

Reisine e Miller
(1985)

Social Science & Medicine /
PubMed

Söderfeldt et al
(2002)

Community Dental Health /
PubMed

Breve Resumo
participaram do programa de
educação oral.
Relata que a primeira clínica de
odontologia em uma indústria foi
fundada em 1908.
Demonstraram que programas de
saúde bucal em empresas com
orientações sobre higiene oral
melhoram consideravelmente a
saúde bucal dos trabalhadores.
Relatam que a Odontologia do
Trabalho deve estudar, interpretar e
resolver os vários problemas bucais
que atingem os trabalhadores.
Descrevem que um estudo com
empregados em Connecticute
apontou que 26,4% relataram um
episódio de falta ao trabalho por
motivo de problemas dentários.
Investigaram as faltas ao trabalho
decorrente de problemas dentários
em uma organização na Suécia e
concluíram que fatores emocionais
tem uma relação negativa com a
saúde bucal.

Fonte: Elaboração própria (2015)
Observa-se no Quadro 7 que todos os artigos pesquisados nestas duas bases foram
publicados em periódicos diferentes e que os anos de 2002 e 2006 foram os que apresentaram 02
(dois) artigos e os demais anos apenas um.

3.4

SINTESE DA REVISÃO DA LITERATURA
Neste capítulo apresentamos os termos da pesquisa e o número de artigos selecionados nas

04 (quatro) bases que resultaram no aproveitamento de 37 artigos e estão descritos no Quadro 8 a
seguir:

Quadro 8 - Consolidação dos artigos selecionados nas 4 (quatro) bases
Termos da
pesquisa
Occupational
Odontology
Oral Health
Occupational
Dental
Diseases
Periodical
Dental
Examination
Odontologia
do Trabalho
Saúde Bucal
Doenças
Bucais em
Odontologia
Ocupacional
Exames
Periódicos
Odontológicos
Absenteísmo
em
Odontologia
Total

Scopus

Artigos selecionados
SciELO
BBO

PubMed

Número de
artigos

03

01

0

01

05

04

0

0

03

07

04

0

0

01

05

0

0

0

0

0

0

03

01

0

04

0

03

02

0

05

0

06

0

0

06

0

01

0

0

01

0

03

0

01

04

11

17

03

06

37

Fonte: Elaboração própria (2015)

4. CONCLUSÃO
A presente pesquisa realizou uma revisão bibliográfica sobre Odontologia do Trabalho,
Saúde Bucal, Doenças Bucais em Odontologia Ocupacional, Exames Periódicos Odontológicos e
Absenteísmo em Odontologia, com o objetivo de contribuir na prevenção e manutenção da saúde
oral dos servidores do Instituto de Engenharia Nuclear – IEN.
Sendo assim foram realizadas pesquisas nas bases Scopus e SciELO do portal de
Periódicos CAPES e nas bases BBO e PubMed, sobre os temas abordados neste estudo,
procurando dar o suporte teórico para o desenvolvimento desse trabalho. Como resultado foram
selecionados 37 artigos, sendo 11 (onze) do Scopus, 17 do SciELO e mais 09 (nove) artigos,
sendo 03 (três) do BBO e 6 (seis) do PubMed.
Observou-se que os artigos pesquisados nas bases Scopus, BBO e PubMed foram
publicados em periódicos diferentes; já na base SciELO, do total de 12 periódicos diferentes, os
com maior publicação foram a “Revista Saúde e Sociedade” e a “Revista Ciência e Saúde
Coletiva”, com 03 (três) artigos cada uma.
Além disso, nota-se que na base Scopus o ano de 2015 foi o que apresentou maior número
de publicações com 03 (três) artigos, seguido dos anos 2012 e 2013 com 02 (dois) artigos cada
um; já na base SciELO, o ano de 2011 foi o que apresentou maior número de publicações com 03
(três) artigos; e nas bases BBO e PubMed, observou-se que os anos de 2002 e 2006 apresentaram
mais publicações com 02 (dois) artigos em cada um. Conclui-se então que o tema deste estudo é
atual, com a maior parte das publicações entre os anos de 2002 e 2015.
Em relação à revisão bibliográfica, realizou-se a busca dos principais conceitos,
definições e conclusões sobre o tema pesquisado, contribuindo para identificar os principais
fatores de riscos a que os trabalhadores são submetidos, com o estudo das manifestações e
doenças bucais que podem ser reveladas e estudadas pelo exame periódico odontológico.
Para tanto, com o objetivo de fornecer suporte teórico ao estudo, foram descritos os
resumos desses 37 artigos e depois realizada uma consolidação desses artigos selecionados nas 4
bases. Logo, espera-se através desta revisão da literatura, dar subsídios para o prosseguimento
deste estudo e por fim ao descaso dos empregadores, por não efetuarem um gasto necessário para

a manutenção da saúde do trabalhador com a disponibilização de um Dentista do Trabalho nas
empresas e na obrigatoriedade da aceitação e cumprimento do Projeto de Lei - PL n. 422/2007,
por parte do governo Brasileiro, que torna obrigatória a presença de um Dentista do Trabalho nos
Serviços de Saúde do Trabalhador.
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