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Introdução: A saúde do trabalhador tem sido motivo de interesse crescente pelos 

profissionais da saúde e pode ser definida como um conjunto de atividades que se 

destina, através de ações de vigilância epidemiológica e sanitária, à promoção e 

proteção da saúde dos trabalhadores, visando à recuperação e reabilitação de sua saúde, 

quando submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Objetivos: 

analisar as teses e dissertações em saúde do trabalhador relacionadas à Odontologia na 

pós-graduação no Brasil. Métodos: Realizou-se uma pesquisa bibliográfica, por meio 

de consulta on-line no banco de teses e dissertações do portal da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), buscando estudos elaborados 

por pesquisadores brasileiros em cursos de pós-graduação nacionais, por meio dos 

termos saúde do trabalhador e saúde ocupacional nas áreas de concentração da 

Odontologia, Saúde Coletiva e Saúde Pública, no período de 2000 a 2018. Os trabalhos 

foram classificados de acordo com o ano, a instituição de ensino e a temática utilizada. 

O tema foi identificado com base no título e resumo do estudo. Resultados e 

Discussão: Foram encontradas 120 documentos no período analisado. Os anos com a 

maior produção de pesquisas sobre o assunto foram 2005 e 2014 com 12 trabalhos, 

seguidos por 2011 e 2013 com 10. A instituição que realizou mais estudos foi a 

Universidade de São Paulo com 20 dissertações e teses, seguida pela Universidade 

Estadual de Campinas e Universidade Estadual Paulista com 13 cada. Quanto à 

temática, observou-se que 43,3% dos estudos foram relacionados ao exercício 

profissional do cirurgião-dentista (saúde, prevenção de doenças ocupacionais, 

ergonomia e biossegurança), 23,3% foram sobre prevalência de doenças bucais (cárie, 

doença periodontal, DTM, bruxismo e lesões orais) e 8,3% analisaram a saúde bucal 

relacionada à qualidade de vida em trabalhadores de diversos setores. Conclusão: 

Houve, portanto, uma predominância de estudos no estado de São Paulo. Os temas 

referentes à profissão da Odontologia estiveram entre os mais estudados, assim como as 

doenças bucais do trabalhador, porém, recentemente foi observado um crescimento de 

trabalhos sobre qualidade de vida, estresse e absenteísmo/presenteísmo, provavelmente 

devido à regulamentação da especialidade da Odontologia do Trabalho pelo Conselho 

Federal de Odontologia em 2001. 
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