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RESUMO
A incapacidade causada pela dor tem sido discutida há muito tempo. A dor crônica é relatada
por 37% dos brasileiros, aponta pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira para Estudo da
Dor - SBED. Esta é uma pesquisa científica de caráter transversal, realizada na Faculdade de
Ciências Biomédicas - FACIMED, com os acadêmicos de Odontologia, todos matriculados,
de ambos os sexos, com a idade entre 17 a 50 anos. Sendo assim, 25 são do 2º período do ano
2017, e 28 são do 8º período de Odontologia do ano 2017, totalizando 53 acadêmicos
entrevistados, onde 62,27% revelaram que no último ano sentiram alguma dor ou desconforto
nas costas e 37,73% não sentiram nenhuma dor ou desconforto nas costas. A pesquisa
também verificou que 73,59% dos acadêmicos não praticam atividade física e que 79,25%
não têm uma postura adequada durante suas atividades diárias. Outro item importante visto
foi se as dores impediram de realizar algum tipo de atividade diária, e 11,32% afirmam que
as dores muitas vezes impediram de realizar algum tipo de atividade diária. Através da análise
dos resultados obtidos pela pesquisa e conforme os objetivos propostos pelo estudo, pode se
verificar que os acadêmicos de odontologia já apresentam sintomas de desconfortos
ocupacionais que são relatados por profissionais da área.
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