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WORK-RELATED SHOULDER PATHOLOGY IN DENTISTRY (ABSTRACT) 

It is widely recognized that anatomic and functional integrity of the shoulder is critical for a highest 

performance during routine practice in different health-care professionals, particularly in dentistry. The main 

aim of this survey was to highlight the morbidity of musculoskeletal shoulder pathology and to demonstrate the 

role of physical therapy in the prevention and treatment of shoulder disorders among dentists. 30 dentists aged 

between 35 and 60, with a minimum of 10 years of experience in the medical field and at least 6 working hours 

per day, were selected for the study and classified in two groups: group A, consisting of 15 dentists performing a 

complex (general, specific) physical therapy program for the upper limb, and group B, 10 women and 5 men, 

who were not allowed to participate in the specific kinetic program. All the subjects were evaluated based on a 

protocol comprising the following variables: pain in the shoulder (character, location, intensity, radiation), joint 

mobility on flexion/extension/abduction/ adduction/rotation (internal, external), working position (standing, 

sitting), X-rays of the shoulder, physical therapy exercises on a daily basis (yes/no). The final follow-up was 

done at 12 months, when the same protocol was applied. 

Both the upper limb and the spine are the most affected regions among dentists due vicious positions, repetitive 

movements, prolonged isometric muscle contraction and vibrations, typically related to routine professional 

activities. After the first 6 months, but also at the end of our survey, we demonstrated significant improvement 

of pain in subjects who were enrolled in the kinetic program; moreover, joint mobility was also better 

(maintained throughout the maximal range of motion) in dentists performing physical therapy daily.       

An individualized kinetic program, typically designed for the shoulder, but including the upper arm joints, 

revealed the importance of physical therapy in the management of work-related musculoskeletal shoulder 

pathology 

 

Key words: musculoskeletal disease, dentist working position, dental ergonomics, 

shoulder disease, occupational hazard. 

 

INTRODUCERE 

Umărul cu toate subsegmentele şi 

articulaţiile sale are nevoie în orice 

specialitate medicală, dar mai ales în 

stomatologie, de integritate anatomică şi 

funcţională. Biomecanica articulației 

umărului îndeplinește un rol foarte 

important în practica actului profesional la 

medicul dentist. Activitatea de precizie care 

se desfăşoară într-un spaţiu restrâns şi 

adesea aplicarea de forţă, aspect ce 

caracterizează desfăşurarea unui act 

medical stomatologic, sunt elemente care în 

condiţii de repetitivitate şi prestaţie pe timp 

îndelungat duc la procese de uzură care 

adesea se însoţesc de durere şi impotenţă 

funcţională ce alterează randamentul 

activităţii şi chiar corectitudinea ei. În 
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general,  în ultimii ani s-au realizat cercetări 

privind  afecţiunile musculo-scheletale care 

însoţesc dezvoltarea şi evoluţia profesională 

a medicilor, și în special a medicilor dentiști 

[1-5]. Afecţiunile de la nivelul umărului  

pot fi atât de natură degenerativă 

(artroză,tendinita degenerativă, ruptură 

tendinoasă), inflamatorie (artrită, bursită, 

capsulita retractilă); procesul de instabilitate 

ce se poate instaura adesea determină o 

gravă disfuncționalitate a segmentului. 

Studiile de imagistică a ultimilor ani  au  o 

contribuţie majoră în stabilirea şi susţinerea 

diagnosticului afecţiunilor de la nivelul 

umărului. Tradiţional radiografia identifică 

diagnosticul de artroză. Mai nou radiografia 

explorarea sonografică (ecografia)  a 

devenit în ultimul deceniu o modalitate 

extrem de preţioasă în evidenţierea tuturor 

afecţiunilor, atât degenerative cât şi 

inflamatorii.  

            Ergonomia intervine promt în 

prevenția dezechilibrelor musculo-

scheletale la medicul dentist prin procese 

semnificative de reformulare a poziției 

medicului, a aplicării tehnicilor speciale. În 

prezent, studiile ce privesc ergonomia pun 

în evidență importanța design-ului 

cabinetului medical (aparatura, mobilierul 

și instrumentarul) şi a tehnicilor de lucru în 

practica stomatologică [6-12]. Suplimentar 

măsurilor ergonomice,  medicul dentist 

trebuie conştientizat și asupra kinetoterapiei 

care prin tehnici de relaxare, posturare şi de 

mobilizare poate contribui la menţinerea 

confortului fizic şi întârzierea apariţiei 

fenomenelor patologice [13-]. 

Scopul lucrării a fost acela de a evidenția 

indicatorii de morbiditate ai dezechilibrelor 

musculo-scheletale de la nivelul umărului și 

a demonstra rolul kinetoterapiei în 

prevenirea și tratamentul afecțiunilor 

umărului la medicul dentist unde patologia 

musculoscheletală este frecvent întâlnită dat 

fiind condițiile de suprasolicitare la care 

este expus acesta la categoria de 

profesioniști din domeniul medicinei 

dentare. 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Pentru acest studiu au fost selectaţi 30 de 

medici dentişti cu vârste cuprinse între 35-60 

ani cu o experienţă de minim 10 ani în 

domeniu medical, cu o activitate profesională 

de minim 6 ore/zi. Studiul a fost organizat pe 

două grupuri: grupul  A - format din 15 

medici dentişti ce efectuează un program de 

kinetoterapie generală şi specială pentru 

membrul superior. Acest lot a fost alcătuit din 

8 femei şi 7 bărbaţi medici dentişti cu o 

experienţă în câmpul muncii între 10 şi 20 de 

ani; grupul B – format din  de asemenea, din 

15 medici dentişti (10 femei şi 5 bărbaţi),  

medici care nu efectuază program special 

kinetic. 

         Subiecţii incluşi în studiu au trecut 

următoarele criterii de includere (activitate 

profesională desfăşurată în mod regulat ce 

cuprinde toate aspectele muncii în domeniu; 6 

ore de muncă pe zi; activitate de minimum 10 

ani) și excludere (subiecţii au prezentat 

elemente de patologie la nivelul membrului 

superior cunoscute, patologie traumatică a 

membrului superior; patologie neurologică; 

intervenţii chirurgicale la nivelul membrului 

superior și a coloanei cervicale; boli 

reumatismale - poliartrită reumatoidă, 

spondilită anchilozantă cu caracter 

invalidant). 

       Subiecţii lotului au fost evaluaţi în 

baza unei chestionar care a cuprins 

următoarele elemente:  

• prezenţa durerii cu caracter mecanic 

(se amplifică cu solicitarea articulației) sau 

inflamator (ce se accentuează nocturn); 

• localizarea, intensitatea și iradierea 

durerii; evaluarea mobilităţii articulare pe 
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flexie/extensie/abducție/adducție/circumducți

e/rotație internă/rotație externă; 

• poziţia preferenţială de lucru la 

pacient (şezândă, ortostatică); 

• examenul radiologic al umărului; 

• prezenţa sau absenţa exerciţiilor 

kinetoterapeutice din programul zilei. 

      Studiul a fost prospectiv şi s-a 

desfăşurat în perioada: iulie 2015 - iulie  

2016, subiecții fiind selecționați din 

cabinetele sistemului ambulator. Investigația 

clinică și paraclinică s-a efectuat inițial în 

iulie 2015 ulterior loturile au fost împarțite 

aleator în 2 grupe A și B. Lotul B și-a 

continuat activitatea fără un pragram de 

kinetoterapie în timp ce lotul A timp de 1 an 

de zile a urmat un program de kinetoterapie 

individuală înafara orelor de lucru în cabinet 

ambulator de reumatologie și recuperare 

medicală.  

Examenele clinice și paraclinice au fost 

efectuate la toți pacienții în colaborare cu 

medicii din specialitățile respective și în baza 

lor s-a stabilit diagnosticul.  

Programul de kinetoterapie efectuat de 

medicii lotului A s-a desfășurat în cadrul 

specializat într-un laborator de reumatologie 

și recuperare medicală. Acesta a fost efectuat 

sub supravegherea unui cadru de specialitate 

și a fost adaptat fiecărei persoane. La sfârșitul 

intervalului de un an ambele loturi au foat 

retestate și au fost notați parametrii de 

urmărire.  

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

         În baza chestionarului înregistrat la 

fiecare medic dentist din cele două loturi s-a 

trecut la o analiză atentă împărțindu-se 

rezultatele și observațiile pe trei secțiuni: date 

generale; date clinice; date ergonomice. 

1. Date generale: preluarea datelor din 

anamneză, examen clinic şi paraclinic al 

umărului medicilor dentişti a început cu 

prezentarea unor elemente de epidemiologie 

(sexul, vârsta), elemente de antropologie 

(greutate și înălțime) și de activitate 

profesională (anii de muncă, ore de muncă 

zilnice). Datele generale evidențiate sunt utile 

realizând un tablou complex a condițiilor în 

care umărul medicului dentist este patologic. 

Ele subliniază atât caracterul individual al 

unor factori de risc cât și caracterul 

profesional 

 2. Rezultatele datelor clinice (simptome, 

semne): Semnul cardinal al expresiei 

leziunilor de la nivelul umărului este durerea. 

Durerea, simptomul cel mai important al 

manifestărilor patologice musculo-articulare, 

creează disconfort fizic şi psihic, scade 

randamentul activității și alterează calitatea 

muncii şi a vieţii subiectului. Înregistrarea 

fenomenului algic s-a efectuat în ambele 

loturi în 2 momente: inițial la începutul 

observației și  la sfârșitul etapei de urmărire. 

 Evaluarea durerii în etapa inițială. Prima 

întrebare a chestionarului, identifică durerea 

percepută de subiect la nivelul umărului; 

durerea a fost interpretată în funcţie de: 

caracter ( în lotul A durerea a avut caracter 

mecanic la 7 subiecți și inflamator la restul 

lotului iar în lotul B durerea de tip mecanic a 

fost intâlnită la 10 subiecți și inflamator la 5 

subiecți); intensitate (codificată cu parametrii 

ușoară, moderată, severă durerea s-a distribuit 

astfel: la lotul A: durerea moderată a fost la 

10 subiecți, ușoară la 3 și severă la un subiect, 

la lotul B durerea moderată a fost întâlnită la 

4 subiecți, ușoară la 8 subiecți și severă la 3 

medici dentiști); iradiere (distribuția lotului în 

funcție de acest parametru a fost următoarea: 

în lotul A 7 subiecți nu au avut iradiere, 4 

iradiere cervicală, 2 iradiere brahială și 2 

subiecți în ambele direcții cervical și brahial, 

în lotul B 10 subiecți nu au prezentat iradiere, 

3 iradiere cervicală și 2 brahială) 

Evaluarea mobilității s-a făcut manual 

urmărind gradele de libertate ale umărului: 

flexie 180 , abducție 180 ; adducție 0 ; extensie 
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30 ; rotație externă 30 ; rotație internă 40 . 

În lotul A flexia umărului a fost total 

limitată la un subiect (cel cu durere severă), 

parțial limitată la 6 subiecți iar restul nu au 

avut deficit de flexie. În lotul B 3 subiecți au 

prezentat limitare importantă a flexiei, 5 

parțială și 7 subiecți nu au prezentat 

reducerea amplitudinii de mișcare.   

În lotul A abducția umărului a fost total 

limitată la un  singur subiect, parțial limitată 

la 7 subiecți iar restul nu au avut deficit de 

flexie. În lotul B 2 subiecți au prezentat 

limitare importantă a abducției umărului, 6 

parțială și 7 subiecți nu au prezentat 

reducerea amplitudinii de mișcare.  

În lotul A rotația internă a fost limitată la 2 

pacienți iar rotația externă la 4 subiecți. În 

lotul B rotația internă a fost limitată la 4 

subiecți, iar cea externă la 6 subiecți 

Circumducția a fost limitată la un subiect 

în lotul A și 2 în lotul B  

3. Evaluarea ergonomică: Analiza 

ergonomică este considerată deosebit de 

importantă și utilă în interpretarea proceselor 

patologice întâlnite la medicul dentist datorită 

numeroșilor factori de risc care sunt generați 

de caracteristicile actului medical. În acest 

context analiza ergonomică a avut în atenţie: 

poziţia angajată de medicul dentist în timpul 

desfăşurării actului medical (ortostatică, 

şezândă, mixtă), cu specificarea tipului de 

scaun ergonomic (cu suport lombar ajustabil 

sau nu, cu suport pentru braţe ajustabil sau 

nu); tipul instrumentarului folosit (mânere 

ergonomice/ neergonomice) și existența 

momentelor de repaus cu sau fără exerciţii de 

relaxare  

         Analiza ergonomică a permis 

extragerea următoarelor date statistice: 

- în ceea ce priveşte poziţia de lucru 

practicată de subiecţi  în cursul activităţii 

zilnice menţionăm următoarele: în lotul A, 7 

subiecţi foloseau poziția de lucru 

predominant șezândă, predominant ortostatică 

5 subiecţi  iar restul de 3 subiecţi s-au 

încadrat în catgoria mixt (proceduri executată 

din poziţia şezândă dar şi ortostatică în 

proporţie de timp aproximativ egale); în lotul 

B , 9 subiecți foloseau poziția de lucru 

predominant șezândă, 4 predominant 

ortostatică și 2 alternau cele două poziții de 

lucru. 

-  în proporţie de  48 % scaunele folosite 

au fost de tipul acelora cu suport lombar şi 

pentru braţe, doar cu suport lombar - 42%; 

restul de 10% foloseau scaune ergonomice tip 

taburet. 

-  50% dintre medicii dentişti chestionaţi 

au arătat că nu folosesc instrumente cu mâner 

ergonomic; 

-  în programul de lucru la 75% dintre 

subiecţii interogaţi pauza de lucru nu era un 

moment activ ci ele rezultau din discuţia cu 

pacientul. 

După un interval de 6 luni, ambele loturi 

au fost reanalizate. S-a constatat o ameliorare 

a durerii la pacenții care au efectuat 

programul de kinetoterapie (lotul A).  

Caracterul durerii. Dacă inițial 7 subiecți 

prezentau un caracter mecanic al durerii și 8 

un caracter inflamator, după cele 6 luni de 

kinetoterapie 6 subiecți nu mai prezintă nici 

un fel de durere, 5 subiecți prezintă caracter 

mecanic, iar 4 un caracter inflamator.  

Intensitatea durerii. Inițial, dintre subiecții 

lotului A 10 prezentau durere moderată, 3 

durere ușoară, iar 2 subiecți durere severă. 

După perioada de kinetoterapie, durerea s-a 

ameliorat și astfel 6 subiecți nu prezintă 

durere, 4 prezintă o durere ușoară, iar 5 

subiecți au o durere severă.  

Iradierea durerii. Din cei 15 subiecți, 

inițial 7 nu au prezentat iradiere, 4 prezentau 

o iradiere cervicală, 2 brahială, iar ceilalți 2 

prezentau o iradiere mixtă. După cele 6 luni, 

doar 1 subiect mai prezintă o iradiere mixtă, 1 

iradiere brahială, 2 iradiere cervicală, iar 

restul de 11 subiecți nu prezintă iradiere.  

Flexia umărului. Înainte de efectuarea 

programului de kinetoterapie , flexia umărului 
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a fost limitată total  la un subiect, parțial 

limitată la 6, iar 8 subiecți nu au prezentat 

deficit de flexie. În urma celor 6 luni de 

tratament 11 subiecți nu mai prezintă deficit 

de flexie, iar 4 prezintă flexie parțial limitată.  

Abducția umărului. Inițial, abducția 

umărului a fost total limitată la 1 subiect, 

parțial limitată la 7 și 7 nu au avut deficit de 

flexie. După cele 6 luni de kinetoterapie 10 

subiecți nu prezintă deficit de flexie, iar 5 

prezintă abducție parțial limitată.  

Rotația umărului. Dacă inițial 2 subiecți 

prezentau rotația internă limitată și 4 subiecți 

pe cea externă, după programul de 

kinetoterapie 12 subiecți nu prezintă limitare 

de rotație, 2 prezintă rotația externă limitată, 

iar 1 rotația internă. 

      Disfuncțiile aparatului locomotor sunt 

frecvent întâlnite la medicul dentist dat fiind 

factorii de risc pe care îi generează specificul 

actului profesional. Segemntul axial și 

membrul superior sunt cele mai afectate 

regiuni dat fiind pozițiile incorecte, vicioase 

determinate de necesitatea abordării facile a 

segmentului oral de tratat, mișcările 

repetitive, contracția musculară izometrică 

prelungită, vibrațiile, etc. Cele 2 loturi  

selecționate în baza unor criterii de includere 

și excludere și au participat la completarea în 

două etape (inițial și final) a unui chestionar 

care a avut câteva repere importante ce au 

vizat simptome și semne clinice și de 

asemenea expresii imagistice. Diferența 

dintre cele 2 loturi a fost realizată de 

participarea la un program kinetic organizat 

individualizat efectuat de 3 ori pe săptămână 

aproximativ o oră sub îndrumare de 

specialitate. Programul a avut în atenție 

elemente de relaxare, de decontracturare, de 

stretching, de refacere a mobilității și forței 

musculare. După o perioadă de 6 luni, s-a 

putut constata o ameliorare a durerii în cazul 

subiecților care au realizat programul kinetic 

stabilit față de cei care nu au fost incluși în 

program. Subiecții analizați au prezentat o 

durere a umărului cu caracter mecanic sau 

inflamator, care după perioada de 6 luni, fie s-

a accentuat fie s-a ameliorat. În cazul 

subiecților care au realizat programul kinetic 

s-a putut observa cu ușurință o îmbunătățire. 

Astfel, numărul subiecților cu caracter 

mecanic sau inflamator al durerii s-a redus 

considerabil, unii subiecți rămânând fără 

durere. În cazul subiecților ce nu au efectuat 

kinetoterapie, caracterul durerii nu s-a 

modificat deloc după cele 6 luni. Durerea 

prezentată de subiecți a avut intensitate 

diferită, de la ușoară până la severă. După 

încheierea programului kinetic, intensitatea 

durerii s-a modificat trecând de la severă la 

moderată sau ușoară sau chiar la dispariția 

acesteia. Lipsa kinetoterapiei din tratamentul 

unora dintre subiecți a condus la 

nemodificarea intensității durerii pentru 

aceștia. Kinetoterapia a ajutat foarte mult și la 

iradierea durerii unor subiecți. Astfel, 

numărul celor care nu prezintă iradiere a 

crescut considerabil după cele 6 luni de 

tratament. Subiecții care nu au realizat 

programul kinetic au rămas cu durerea ce 

iradiază fie brahial, fie cervical. O parte 

dintre subiecții care au prezentat flexie total 

sau parțial limitată și care au efectuat 

kinetoterapie nu au mai prezentat deficit de 

flexie după perioada tratamentului. Ceilalți 

subiecți, care nu au efectuat programul 

kinetic nu au prezentat nici o îmbunătățire a 

stării de sănătate. Abducția umărului la unii 

subiecți a fost limitată parțial sau total, iar în 

urma programului kinetic aceasta s-a 

îmbunătățit. Subiecții care nu au realizat 

kinetoterapie nu au prezentat nici o 

modificare a abducției. Umărul poate fi rotit 

atât intern, cât și extern. Unii subiecți au 

prezentat limitarea rotației, însă după 

efectuarea programului kinetic aceasta s-a 

îmbunătățit. Rolul kinetoterapiei este unul 

major în tratamentul disfuncțiilor umărului. 

Deși tratamentul kinetic este de lungă durată, 

acesta are totuși rezultate remarcabile pe 
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terment lung. Kinetoterapia nu ajută doar în 

tratarea unor afecțiuni locomotorii, ci ajută și 

la prevenirea acestora. De aceea, pentru 

persoanele ce lucrează în poziții incomode 

este recomandat să se realizeze periodic un 

program kinetoterapeutic.

CONCLUZII 

1.        Dezechilibrele și disfuncțiile 

musculoarticulare sunt elemente de 

morbiditate recunoscute în segmentul de 

activitate al medicinii dentare. Umărul 

face parte din regiunea anatomică a 

organismului cu excesivă solicitare în 

contextul solicitării profesioanle. 

2.        Pozițiițe umărului de 

abducție/flexie/rotație internă și externă 

angajate pe grade mici de amplitudine 

(20-30) menținute prelungit conduc la 

apariția influențelor negative pe sistemul 

ligamentar, muscular și articular. 

3.         Aplicarea uni program kinetic strict 

individualizat și regulat prestat a scos în 

evidență rolul pe care kinetoterapia il are 

ca element terapeutic dar și preventiv în 

direcția limitării patologiei musculo-

articulare. 

4.           Tandemul ergonomie (cu 

reglementări de poziție, lucru la 4 mâini, 

promovarea de instrumente ergonomice, 

etc) - kinetoterapie este un element cu 

valoare susținută în  menținerea 

capacității fizice și a randamentului 

profesional.
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