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RESUMO 
 

A Síndrome do Túnel do Carpo é definida como uma neuropatia de compressão sintomática do nervo mediano ao nível 

do punho e está relacionada com a função exercida pelo cirurgião-dentista. O objetivo deste estudo é verificar fatores pré-

disponentes à Síndrome do Túnel do Carpo em cirurgiões-dentistas. A metodologia utilizada foi de  revisão sistemática 

da literatura, e, para isso, foram selecionados estudos de coorte publicados entre 1995 e 2020 nas bases de dados SciELO, 

MedLine/ PubMed e Physiotherapy Evidence Database. Os artigos foram obtidos por meio das seguintes palavras-chave: 

“distúrbios osteomusculares”, “cirurgião dentista”, “ esforços repetitivos”, “doenças punho odontologia”, “síndrome do 

túnel do carpo", sob os descritores booleanos “and” e “or”. Os resultados apresentaram 12 estudos, os quais somaram 

2159 cirurgiões-dentistas que sesubmeteram à avaliação em punho. Os artigos abordaram a relação do ofício do cirurgião-

dentista com a índrome do Túnel do Carpo. A conclusão foi de que a profissão do odontólogo exige movimentos 

repetitivos de  punho, com uso de instrumentos rotativos que geram vibração. Esses movimentos, por suas características, 

acabam provocando lesões osteomusculares relacionadas ao trabalho. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os distúrbios osteomusculares estão cada vez mais presentes entre as queixas dos profissionais 

da odontologia, devido ao desgaste fisico no exercício da profissão. Distúrbios relacionados ao ritmo 

de trabalho apresentam sinais e sintomas de desgaste e inflamação de tendões, fáscia, nervos, 

músculos e de toda estrutura anatômica de punho, visto que as atividades desses profissionais  exigem 

movimentos repetitivos de punho com uso de instrumentos rotativos que geram vibração, principais 

causas para Síndrome do Túnel do Carpo em cirurgiões-dentistas. 

De acordo com a etiologia, a Síndrome do Túnel do Carpo está relacionada com movimentos 

em repetição e com a utilização contínua de equipamentos vibratórios, bem como com a postura 

inadequada dos membros superiores, em atividades que exigem constante flexão e extensão do punho 

e a compressão mecânica das bases das mãos  na  utilização  de instrumentos curtos e inadequados 

(FILHO,  2010). 
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Desse modo, o presente estudo tem como objetivo verificar fatores pré-disponentes  à Síndrome 

do Túnel do Carpo em cirurgiões-dentistas em estudos de coorte e literatura. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A Síndrome do Túnel do Carpo (STC) foi descrita pela primeira vez pelo cirurgião britânico 

James Paget, em 1854, ao observar uma doença que acometia antebraço, punho e mão, causando 

parestesia, dor e incapacidade funcional da mão. A American Academy of Ortho- paedic Surgeons 

2007 definiu a STC como uma neuropatia de compressão sintomática do nervo mediano ao nível do 

punho. 

O odontólogo, durante os procedimentos, utiliza instrumentos de alta e de baixa rotação, 

produzindo vibração, a qual resulta de uma fonte emissora de vibração mecânica que incide no punho. 

Por isso, a utilização desses equipamentos pode expor o odontólogo a riscos ocupacionais. A 

exposição à vibração decorre da transferência da vibração mecânica da ferramenta para punho do 

operador causando a STC (FILHO, 2010). 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Esta é uma pesquisa qualitativa com característica documental, bibliográfica, a qual é 

retrospectiva, de natureza descritiva, e se propõe a caracterizar a produção científica da Síndrome do 

Túnel Carpo em cirurgiões-dentistas. Por meio de uma revisão sistemática da literatura, foram 

selecionados estudos de coorte publicados entre 1995 e 2020 nas bases de dados SciELO, 

MedLine/PubMed e Physiotherapy Evidence Database. Os artigos foram obtidos por meio das 

seguintes palavras-chave: “distúrbios osteomusculares”, “cirurgião dentista”, “esforços repetitivos”, 

“doenças punho odontologia”, “síndrome do túnel do carpo", sob os descritores booleanos “and” e 

“or”. Os resultados apontaram 12 estudos, que somaram 2159 cirurgiões-dentistas os quais 

submeteram-se a avaliação  de punho. Os artigos abordaram a relação do ofício do cirurgião-dentista 

com a Síndrome do Túnel do Carpo. 
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4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

Kaleem et al. (2020) e Schaffer et al. (2012) descreveram que atividades em posições forçadas 

e/ou com gestos repetitivos, alta força,  repetitividade e baixas temperaturas, bem como a flexão e a 

extensão de punho repetidas, principalmente se associados com força, a compressão mecânica da 

palma das mãos, o uso de força na base das mãos e as vibrações são fatores da profissão do cirurgião-

dentista que causam Síndrome do Túnel do Carpo.  Fatores de risco ergonômicos que estão associados 

ao STC e incluem repetitividade no trabalho, esforços intensos, estresse mecânico, postura, 

temperatura e vibração. 

Os sinais e os sintomas clínicos mais comuns nos cirurgiões-dentistas apresentados nos estudos 

de Alhusain et al. (2019), Alonso et al. (2008) e Prasad et al. (2017) são: dor, hipoestesia e parestesia 

no território de sensibilidade do nervo mediano no polegar, dedo indicador e médio e face radial do 

dedo anular, com piora noturna dos sintomas. Botelho et al.. (2008) afirmam que o primeiro sinal de 

alteração motora é a lentidão de movimentos tenares pela manhã, que pouco a pouco melhora durante 

o dia. Entretanto, à medida que a hipotrofia e a parestesia avançam, os movimentos de coordenação 

do polegar e do indicador vão se alterando, tornando-se débeis, rígidos e entorpecidos. 

Nos estudos de Alhusain et al. (2019), Hamann et al. (2001) e Dan et al. (2002), o sexo feminino 

apresentou maior índice de STC. No estudo de Alonso et al. (2008), a média de idade mais frequente 

foi encontrada na faixa de 40 a 49 anos. Outro estudo, realizado em Ried, Áustria, mostrou que os 

dentistas que trabalharam por mais anos foram os mais afetados pelos sintomas dessa síndrome, mas 

as diferenças em relação aos dentistas mais jovens não foram estatisticamente significativas. Porém, 

descobriram que dentistas que praticavam  odontologia clínica por mais de dez anos tinham maior 

probabilidade de desenvolver STC (ALHUSAIN, 2019). Isso também é consistente com um estudo 

realizado com odontólogos do exército de Miami, EUA,  o qual revelou que a idade não é 

estatisticamente significativa para o desenvolvimento de STC na mão dominante. No entanto, eles 

descobriram que a idade está relacionada à diminuição da velocidade de condução nervosa na mão 

não dominante (SCHAFFER, 2012). 

Outros estudos com cirurgiões-dentistas indicaram que as variáveis de exposição cumulativas 

estão associadas ao STC. Assim como no presente estudo, Prassad et al. (2017) e Liss et al. (1995) 

descobriram que os sintomas clássicos de STC foram significativamente associados com anos de 

trabalho. Contudo, Prassad et al. (2017) não consideraram significativo o número de pacientes 

tratados por dia. Em contraste com o presente estudo, Dan et al. (2002) e Liss et al. (1995) relataram 
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que o número de pacientes com cálculos pesados vistos por semana foi significativamente associado 

com STC. Trabalhar com pacientes com cálculo duro é representativo da intensidade do trabalho e 

foi significativo para a definição de STC usada no presente estudo. Já o estudo de Alhusain et al. 

(2019) apresenta uma divergência, pois os dentistas que atuavam na especialidade odontopediatria 

eram os mais propensos a apresentar sintomas de STC, e os dentistas endodônticos, os menos 

prováveis. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo confirma a relação entre o surgimento da Síndrome do Túnel do Carpo e o trabalho 

do cirurgião-dentista, quando este é realizado com movimentos repetitivos, utilização contínua de 

equipamentos vibratórios, bem como a postura inadequada dos membros superiores, em atividades 

que exigem constante flexão e extensão do punho, e a  compressão mecânica das bases das mãos na 

utilização de instrumentos curtos e inadequados. 

O perfil dos cirurgiões dentistas acometidos por síndrome túnel do carpo nos artigos revisados 

tem média de idade na faixa de 40 a 49 anos, caracteriza-se por uma prevalência no sexo feminino. 

Os principais sintomas, de acordo com a região corpórea mais afetada, foram à região de punho, 

expressando-se como dor e parestesias nas mãos. Descobriram que dentistas  que praticavam 

odontologia clínica por mais de dez anos tinham maior probabilidade de desenvolver STC.  

Em vista do que foi mencionado, é importante salientar que, além de todas as observações feitas 

em relação ao surgimento da STC e dos principais fatores que a causam, ainda são poucos os trabalhos 

relacionados aos sintomas osteomusculares em cirurgiões-dentistas, sendo necessária uma maior 

quantidade de publicações relacionadas a esse tema. 
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