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APRESENTAÇÃO 

 

 O art. 67 da Res.15, de 18-1-99 da S.S.S.P. - Em estabelecimentos de 

assistência odontológica com mais de seis profissionais exercendo atividades 

clínicas, deverá ser instituída uma comissão interna de biossegurança. 

 Dentre as funções da Comissão de Biossegurança, uma é a de fazer 

cumprir o que determina o Regulamento Interno exigido pela mesma 

Resolução, como: 

• Descrever os cuidados relativos aos aspectos de Biossegurança;   

• Estabelecer as rotinas de procedimentos no controle de doenças 

transmissíveis;   

• Manter registro das ocorrências relativas à doença de notificação 

compulsória. 

 O papel fundamental da Comissão envolve a criação de um programa 

de controle de infecção objetivando proteger pacientes e a equipe de saúde 

(pessoal auxiliar, docentes e discentes) do risco de transmissão de doenças 

infecciosas nas clínicas do Curso de Odontologia da Universidade Ibirapuera. 

As metas específicas desse programa são: 

• Reduzir o número de microrganismos patogênicos encontrados 

no ambiente de tratamento;   

• Reduzir o risco de contaminação cruzada no ambiente de 

tratamento;   

• Proteger a saúde dos pacientes e da equipe de saúde;   

• Conscientizar a equipe de saúde da importância de, 

consistentemente, aplicar as técnicas adequadas de controle de 

infecção;   

• Difundir entre todos os membros da equipe de saúde o conceito 

de precauções universais, que assume que qualquer contato com 

fluidos do corpo é infeccioso e requer que todo profissional sujeito ao 

contato direto com eles se proteja, como se eles apresentassem o vírus 

da imunodeficiência adquirida ou das hepatites;   

• Estudar e atender às exigências dos regulamentos 

governamentais locais, estaduais e federais.  
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 Para atingir seus objetivos, a Comissão de Biossegurança elaborou o 

presente Manual, numa seqüência que envolve algumas definições; noções 

sobre limpeza, esterilização e desinfecção de artigos e as normas para o seu 

emprego; a proteção da equipe de saúde, envolvendo a lavagem das mãos e o 

uso de barreiras; a limpeza, desinfecção e uso de barreiras nas superfícies; 

seqüência de trabalho nas clínicas; procedimentos diante de acidentes 

pérfurocortantes; limpeza das clínicas; eliminação do lixo; cuidados com o ar 

e a água.  

 Este trabalho visa o bem comum. Considerando que "os profissionais 

das equipes de saúde bucal devem estar devidamente informados e atentos 

aos riscos ocupacionais inerentes às atividades desenvolvidas" (art.4o. 

Res.15/99), é responsabilidade de todos contribuírem para o cumprimento 

das normas propostas, para manutenção de um ambiente de trabalho 

seguro e saudável. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente manual é constituído de um conjunto dos conceitos, 

normas e leis vigentes sobre biossegurança e é destinado ao controle de 

qualidade do atendimento nos ambulatórios de ensino em Odontologia da 

Universidade Ibirapuera nesse âmbito. Seu objetivo é possibilitar o 

monitoramento constante das atividades clínicas ambulatoriais e 

laboratoriais para garantir a qualidade de vida dos pacientes, 

acompanhantes, discentes, docentes e pessoal auxiliar. 

Foi organizado pela Comissão de Biossegurança da Universidade 

Ibirapuera e contou com a inestimável colaboração dos professores das 

disciplinas básicas e clínicas do Curso de Odontologia, que trouxeram os 

subsídios e especificidades de suas áreas de atuação, em relação às rotinas 

de procedimentos clínicos e laboratoriais. 

Para facilitar a leitura, a normatização das rotinas é sempre 

acompanhada de fluxogramas descritivos, procedimentos de monitoramento, 

quadros, tabelas e figuras. É plano da Comissão de Biossegurança — com o 

apoio da Coordenação — a emissão de boletins periódicos, sempre que nova 

legislação for editada e novas tecnologias ou substâncias forem descobertas, 

possibilitando, dessa forma, a constante atualização das normas de 

biossegurança, que devem ser entendidas como um processo dinâmico e em 

constante evolução, objetivando manter sempre  níveis adequados de 

qualidade de vida aos que praticam as profissões de saúde e aos seus 

usuários. 
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2 GLOSSÁRIO 

 

Para o pleno entendimento do conjunto de normas e especificações 

técnicas constantes no presente manual, é necessário o esclarecimento de 

alguns conceitos. Na medida do cabível, serão utilizadas siglas para facilitar 

a leitura. 

 

ANTI-SEPSIA 

Processo que objetiva o controle da infecção, por meio do uso de substâncias 

microbicidas ou microbiostáticas, na pele e nas mucosas. 

ANTI-SÉPTICOS 

Substâncias ou produtos capazes de destruir, indiscriminada ou 

inespecificamente, os microorganismos patogênicos de seres animados, à 

temperatura ambiente. 

ARTIGO 

Instrumental e equipamento de natureza diversa utilizados na clínica, dentro 

e fora da área de atendimento aos pacientes, que pode ser veículo de 

contaminação. 

ARTIGOS CRÍTICOS 

São aqueles que penetram na pele e nas mucosas adjacentes, atingindo o 

tecido conjuntivo e os vasos sangüíneos. Essa categoria inclui, entre outros, 

as agulhas de anestesia, as lâminas de bisturi, os instrumentos cortantes 

rotatórios, as pontas de profilaxia. 

ARTIGOS NÃO CRÍTICOS 

Aqueles que entram em contato com a pele íntegra do paciente e ainda os 

que não entram em contato com o paciente, tais como: refletor, braço de 

cadeira odontológica, interruptores, piso e bancada, telefone, mobília e 

periféricos em geral. 

ARTIGOS SEMI-CRÍTICOS 

São aqueles que entram em contato com a pele não íntegra ou com a mucosa 

íntegra do paciente, tais como, condensadores de amálgama, espátulas para 



 

8 

 

 

MANUAL DE BIOSSEGURANÇA DO CURSO DE 

ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE IBIRAPUERA 

inserção de resinas, pincéis, seringa tríplice, canetas, lâmpadas de 

polimerização e outros. 

ASSEPSIA 

Metodologia empregada para impedir que determinado local, superfície, 

equipamento e/ou instrumental seja contaminado. Quando esse local for 

isento de microorganismos, é chamado de asséptico. 

BACTERICIDA 

Agente químico ou físico que elimina as bactérias, interferindo no 

metabolismo ou síntese protéica. 

BACTERIOSTÁTICO 

Agente que impede o desenvolvimento e a multiplicação de bactérias. 

BARREIRAS FÍSICAS OU EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

(BPI ou EPI). 

Métodos físicos que interrompem as rotas de contaminação, quebrando ou 

impedindo seu ciclo. 

BARREIRAS QUE PROTEGEM O PROFISSIONAL 

Luvas, máscaras, gorros, óculos, aventais, propés e outros (aventais 

plásticos, aventais de chumbo, sapatos de proteção). 

BARREIRAS QUE PROTEGEM SUPERFÍCIES 

Filme plástico, filme de alumínio e campos cirúrgicos. 

BARREIRAS QUE IMPEDEM A CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE 

Todas as medidas que visam à eliminação de poeira, aerossóis e detritos 

orgânicos do ambiente. 

BIOSSEGURANÇA 

Conjunto de condutas e medidas técnicas, administrativas e educacionais 

que devem ser empregadas por profissionais da área da saúde ou afins, para 

prevenir acidentes em ambientes biotecnológicos, hospitalares e clínicas 

(odontológicas, fisioterápicas, fonoaudiológicas, de repouso e outras). 

CONTAMINAÇÃO 

Introdução de microorganismos em artigos ou tecidos estéreis. 

DESINFECÇÃO 

Processo de destruição de agentes infecciosos sob a forma vegetativa, 

potencialmente patogênicos, existentes em superfícies inertes, mediante a 
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aplicação de meios físicos e / ou químicos. É considerado de baixa atividade 

biocida (DABB), quando o agente desinfetante tem ação apenas contra 

formas vegetativas de bactérias, mas não contra esporos. É considerado de 

atividade biocida intermediária (DABI), quando o agente desinfetante não 

atua contra formas esporuladas, tem ação sobre bactérias álcool-ácido-

resistentes, ampla ação contra fungos e vírus, mas não destrói, 

obrigatoriamente todos eles. É considerado de atividade biocida alta (DABA), 

quando o agente desinfetante age contra todas as formas vegetativas de 

bactérias e destrói parte das formas esporuladas, quando utilizado pelo 

tempo indicado pelo fabricante. 

DOENÇA INFECCIOSA 

Resultado nocivo de infecção por microorganismos. Para que ocorra a 

propagação das doenças infecciosas são necessários: uma fonte de 

microorganismo, uma via de transmissão e um hospedeiro susceptível. 

ESTERILIZAÇÃO 

É o processo de destruição ou eliminação total de todos os microorganismos 

na forma vegetativa e esporulada, por meio de agentes físicos ou químicos. É 

utilizado especificamente para artigos críticos e semi-críticos. 

FONTE DE MICROORGANISMO 

É o local em que os microorganismos são encontrados sem necessariamente 

ocorrer seu desenvolvimento e multiplicação. 

Exemplos: pessoa infectada (manifestando a doença, em período de 

incubação ou portador da doença), microbiota própria, ambiente de 

atendimento ao cliente (superfícies, instrumentos, soluções contaminadas). 

HOSPEDEIRO SUSCEPTÍVEL 

É o indivíduo que, ao entrar em contato com o agente infeccioso, não possui 

mecanismos de defesa competentes para impedir a ocorrência da infecção. E 

os fatores de risco que podem favorecer essa condição, por exemplo, são: 

condição sócio-econômico-cultural desfavorável, extremos de idade, portador 

de lesão de pele / mucosa, doenças crônicas, tratamento com drogas 

antineoplásicas, imunossupressores / corticóides. 

INFECÇÃO 

Invasão do organismo por agentes infecciosos que interagem 

imunologicamente e se multiplicam. 
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INFECÇÃO CRUZADA 

Infecção decorrente da transmissão de microorganismos entre paciente / 

paciente, paciente / equipe (vice-versa), dentro de um ambiente clínico ou 

cirúrgico através de contato pessoa – pessoa ou artigos contaminados. 

LIMPEZA 

É o procedimento antimicrobiano de remoção de sujidades e detritos para 

manter em estado de asseio os artigos e áreas. A limpeza constitui o núcleo 

de todas as ações referentes aos cuidados de higiene com os artigos e áreas 

hospitalares. Antecede, obrigatoriamente, os procedimentos técnicos de 

desinfecção e esterilização. 

RESERVATÓRIO “microbiológico” 

É o local em que os microorganismos são normalmente encontrados e onde 

se estabilizam e multiplicam. 

VIAS DE TRANSMISSÃO 

Modo através do qual os microorganismos são transferidos da fonte ou 

reservatório para um novo hospedeiro. Podem ocorrer por: 

 

• contato direto — transferência física direta do agente infeccioso de uma 

pessoa infectada ou portador para um hospedeiro suscetível; 

• contato indireto — contato do hospedeiro susceptível com o instrumental 

ou superfície contaminados; 

• contato com gotículas / aerossóis — transmissão de agentes infecciosos 

presentes em gotículas (respiração, tosse espirro) e aerossóis produzidos 

por pessoas infectadas / colonizadas ou durante o atendimento 

odontológico. Essas partículas podem atingir grandes distâncias e se 

depositar em mucosas (conjuntival, nasal, ou oral) de um novo 

hospedeiro; 

• partículas aéreas — disseminação de núcleos (resíduos) de gotículas e 

poeira contaminada com agente infeccioso que permanecem suspensos 

no ar durante longos períodos e podem propagar-se amplamente por 

correntes de ar antes de serem inaladas ou depositadas no hospedeiro; 

• veículo comum — infecção transmitida pelos seguintes meios: água 

contaminada (utilizada no tratamento dentário), medicamentos 
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contaminados, alimentos (em um ambiente de atendimento, os alimentos 

ficam expostos à contaminação) e sangue (no caso de transfusões). 

• vetor — via de transmissão exclusivamente por intermediários, como 

mosquito, mosca, ratos e outros. 

 

3 PRINCÍPIOS DO CONTROLE DE INFECÇÕES 

 

 Os pacientes e profissionais podem estar protegidos contra infecções 

em um local de atendimento odontológico, por um conjunto de medidas que 

inclui: 

 

A. Lavagem e anti-sepsia das mãos, pele e mucosas. 

 

B. Precauções padrão: 

• Cuidados com materiais perfurocortantes 

• Uso de técnica asséptica 

• Imunização (vacinação) 

• Uso adequado dos equipamentos de proteção individual (EPI) 

• Limpeza do ambiente 

 

C. Lavagem e anti-sepsia das mãos, pele e mucosas  

 

 A lavagem das mãos é um procedimento simples e comprovadamente 

eficaz no controle e combate de infecções cruzadas e deve ser realizada antes 

e após o contato com cada paciente, instrumental e artigos contaminados, 

mesmo que durante os contatos anteriormente citados o profissional 

estivesse fazendo uso de luvas. 

 O uso de luvas não substitui a lavagem das mãos, em hipótese 

nenhuma, porque existe a possibilidade de ocorrerem microperfurações, 

durante o uso das mesmas, podendo contaminar as mãos do profissional, 

fato que será imperceptível. 

 A simples prática da lavagem das mãos, com água e sabão líquido, 

pode reduzir em até 80% as infecções cruzadas, uma vez que, a degermação 
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visa reduzir microorganismos transitórios e parte dos residentes, além de 

células descamativas, pêlos, sujidade e oleosidade. 

 

Procedimentos básicos para a lavagem das mãos 

 

 Retirar os acessórios e adornos (Relógio, anéis, pulseiras, etc...); 

 Posicionar-se adequadamente, ou seja, não se curvar em demasia, pois 

uma lavagem pré-cirúrgica, por exemplo, dura cinco minutos e pode, no 

decorrer do tempo, acarretar problemas posturais; 

 Não encostar na pia; 

 Abrir a torneira com a mão ou cotovelo, ou acionar o comando de pé, ou 

colocar as mãos sob a torneira com sensor elétrico; 

 Umedecer as mãos e antebraços; 

 Distribuir uma quantidade suficiente de sabão líquido nas mãos e 

antebraços, para ensaboá-los bem (cerca de 3ml); 

 Com movimentos circulatórios, esfregar os antebraços desde os cotovelos 

até as mãos; 

 Com movimentos de fricção, lavar a palma e o dorso de cada mão, 

sempre abrangendo toda a superfície; 

 Afastar os dedos e friccionar as regiões interdigitais, colocando a palma 

de uma mão sobre o dorso da outra, intercalando os dedos de ambas e 

vice-versa; 

 Lavar cada dedo, envolvendo-o completamente com a mão oposta, com 

movimentos rotatórios; 

 Friccionar a região lateral de uma mão contra a palma da outra e vice-

versa; 

 Friccionar as pontas dos dedos e as unhas na palma da mão contrária e 

vice-versa; 

 Enxaguar bem as mãos e antebraços, sem deixar resquícios de sabão e 

permitindo que a água corrente escorra das pontas dos dedos para o 

antebraço, ou seja, colocando as mãos em um nível mais alto do que os 

antebraços, posição em que devem se manter para a secagem; 

 Para enxugar as mãos e antebraços podem ser utilizados: 
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• Papel-toalha; 

• Compressas individuais estéreis, para procedimentos cirúrgicos. 

ATENÇÃO  É fundamental a limpeza diária dos suportes de parede para 

papel-toalha, pois podem servir de reservatórios para bactérias. 

 

Observações 

 

1. O uso de secadores de ar quente ou frio não é aconselhável, devido à 

possibilidade de suspensão de partículas no ambiente. 

2. Os procedimentos para lavagem das mãos podem ser realizados com 

sabonete líquido ou mesmo anti-séptico e devem durar um minuto para 

atividades mais complexas, como o próprio atendimento ao cliente. 

3. Casos cirúrgicos exigem um tempo maior, cinco minutos, e a lavagem 

deve ser realizada com escova, seguindo a mesma seqüência. 

4. Os movimentos com a escova (contendo cerdas apropriadas) devem ser 

firmes, porém suaves para evitar lesões de pele decorrentes do atrito com 

a escova. 

5. Essas escovas devem ser preferencialmente, descartáveis, ou, quando não 

descartáveis, ser lavadas e colocadas em solução desinfetante, após o 

uso, conforme recomendações do fabricante. 

6. O uso de sabonete líquido é indicado para a lavagem das mãos, porém 

exige alguns cuidados: 

• Usar preferencialmente os sabonetes que venham em embalagens 

descartáveis ou escovas descartáveis já impregnadas com sabonete 

anti-séptico; 

• Evitar suportes fixos, pois podem servir de reservatório para os 

microorganismos; 

• Desinfetar o suporte diariamente, quando a embalagem não for 

descartável e exigir suporte fixo; 

• Lavar o recipiente a cada reposição do sabonete (nunca acrescentar 

o sabonete ao volume anterior); 

• Dar preferência aos suportes, cujo acionamento para liberação do 

sabonete seja por meio de pedal. 
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Anti-sepsia das mãos, pele e mucosas 

 

 A anti-sepsia das mãos é um procedimento complementar à lavagem, 

sendo para isso necessário o uso de um anti-séptico, diferentemente da 

lavagem simples das mãos que necessita somente de sabões comuns. 

 

Os produtos geralmente utilizados para a anti-sepsia são: 

 

▪ Detergente com Clorhexidina, 2 a 5%; 

▪ PVP-I (ex. Betadine, Disadine) indicado, porém mais utilizados em 

ambiente hospitalar; 

▪ Soluções de triclosan, e hexaclorofeno têm sido bastante utilizadas, por 

serem úteis nos casos de hipersensibilidade aos outros produtos, embora 

tendam a ser menos eficientes. 

As aplicações freqüentes desses produtos, principalmente da clorexidina, 

deixam um efeito residual capaz de combater a microbiota transitória, 

reduzem a níveis baixos a microbiota residente e possivelmente diminuem a 

chance de infecções cruzadas. 

 

A aplicação direta de soluções alcoólicas nas mãos também são eficazes 

no combate à microbiota transitória como, por exemplo o Etanol a 70%; 

 

 Porém é necessário que essa solução (3 a 5ml) seja espalhada por 

fricção em toda a superfície das mãos e antebraços até secar. 

 A utilização de uma solução anti-séptica extra e intra oral deve fazer 

parte da rotina de qualquer atendimento. Bochechos prévios com 

Clorhexidina 0,12% a 0,2% são indicados tanto para procedimentos clínicos 

como para procedimentos cirúrgicos. 

 

ANTI-SEPSIA DO CAMPO CIRÚRGICO (PELE E/OU MUCOSAS) 

 

 A redução rápida da microbiota cutânea é necessária no preparo pré-

operatório dos locais de cirurgia. Para tanto, procura-se usar um anti-
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séptico de ação rápida. As soluções alcoólicas contendo clorexidina, PVP-I ou 

triclosan, são preferíveis às soluções aquosas, quando se trata de pele e vice-

versa quando se tratar de mucosas.  

 É aconselhável realizar bochechos com essas soluções, quando se 

tratar de cavidade oral. 

 O anti-séptico deve ser friccionado com gazes estéreis (sustentadas por 

pinças, para que não haja contato direto da luva do cirurgião com a pele ou 

mucosa do paciente), durante três a quatro minutos ou até a secagem 

completa do produto (quando se tratar de pele). 

 

PRECAUÇÕES-PADRÃO 

 

 O primeiro item a ser observado nesse tema é o que realmente originou 

o termo padrão. 

 Há alguns anos os portadores de doenças infecciosas, ou daqueles que 

já a manifestavam, eram tratados de forma diferente dos demais clientes; 

algumas barreiras físicas e químicas e precauções eram tomadas. 

 Com o aparecimento da AIDS e outras doenças infecioisas, as regras 

foram mudadas o que favoreceu, de fato, a prevenção de muitas outras 

doenças infecciosas. 

 A partir de então, todas as pessoas são tratadas, como se fossem 

“possíveis portadores” de alguma doença infecciosa, não devendo existir 

diferenças nos procedimentos ou técnicas entre os pacientes, assegurando 

dessa forma mais proteção para os profissionais e diminuindo a chance de 

infecção cruzada entre os pacientes.  

 

Dentre as precauções-padrão, temos: 

 

• Lavagem das mãos – necessária em todos os momentos, conforme 

citado anteriormente; é parte integrante das precauções-padrão. 

• Materiais perfurocortantes – necessário muito cuidado com materiais 

pérfuro-cortantes, como agulhas, lâminas de bisturi, limas endodônticas, 

ampolas quebradas, restos de vidros entre outros. 
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• Não reencapar as agulhas – Em situações de extrema necessidade, 

orientamos que a tampa da agulha seja recolocada com o auxílio de uma 

pinça com travamento (Como porta-agulha, o que não inclui a pinça clínica). 

• NÃO DESCONECTAR A AGULHA DA SERINGA COM AS MÃOS. Quando 

a seringa é do tipo descartável, desprezar o conjunto (seringa + agulha), sem 

reencapar a agulha. Quando a seringa é do tipo metálica (Ex.: Carpule), onde 

não é possível o seu descarte, retirar a agulha com uma pinça que pode ser 

destinada somente para esse fim ou com um porta-agulha. 

• NÃO ENTORTAR OU QUEBRAR AS AGULHAS PARA SEREM USADAS 

OU DESCARTADAS. 

• NÃO DESPREZAR MATERIAIS PERFURO-CORTANTES EM LIXOS 

COMUNS. Para este fim, são necessárias embalagens com paredes rígidas, já 

padronizadas pelo Ministério da Saúde. 

• NUNCA REUTILIZAR MATERIAIS PERFUROCORTANTES 

DESCARTÁVEIS. 

 

USO DE TÉCNICAS ASSÉPTICAS 

 

 Usar sempre que necessário técnicas assépticas, ou seja, técnicas que 

impeçam a contaminação de locais ou materiais que não apresentam 

microorganismos. 

 A assepsia poderá ser garantida, prezando sempre pela limpeza, 

desinfecção ou esterilização de tudo que compõe uma clínica odontológica, 

associando aos procedimentos profissionais corretos. 

 

4 IMUNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

 

 Inúmeras são as doenças infecciosas que podem ser adquiridas em 

consultórios odontológicos. Algumas delas podem ser prevenidas também 

pela imunização. 

 O quadro a seguir mostra as doenças infecciosas mais comuns na 

Odontologia. 
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QUADRO 1: Doenças Infecciosas possíveis de serem encontradas em Odontologia, 
na relação paciente/profissional e vice versa 

Microorganismo                   Meio de transmissão                  Patologia Potencial 
Agentes: BACTÉRIAS 
Bordetella pertussis            Secreções nasofaríngeas,                 Coqueluche  
                                           (inalação, inoculação)    
Corynebacterium                Secreções nasofaríngeas               Difteria  
Diphtheriae 
Mycobacterium                   Secreção orofaríngea                   Tuberculose 
Tuberculosis 
Neisseria                            Secreção orofaríngea                    Gonorréia  
Gonorrhoeae                                                                            (conjuntivite) 
Pseudomonas spp               Aerossolização de água                Pneumonia  
Acinetobacter spp               estagnada                                             
Legionella spp 
Staphylococcus aureus       Gotículas (lesão, exsudato)          Lesões supurativas  
Streptococcus pyogenes      Secreção orofaríngea                   Amigdalite, 
                                                                                                 Febre reumática, etc  
Treponema pallidum           Secreção orofaríngea,                  Sífilis 
                                             Exsudato de lesões 
 

Agentes: VÍRUS 
Coxsackie                           Secreções orofaríngeas                Patologia da mão, pé  
                                            Sangue?                                       e boca, herpangina 
Citomegalovírus                 Saliva, sangue                              Infecções latentes 
Epstein-Barr                       Saliva ,sangue                              Mononucleose 
                                                                                                Infecciosa, Infecção 
                                                                                                Assintomática 

Vírus RNA do grupo          Alimentos contaminados             Hepatite A 
Picornavírus 
Hepadnavírus (HBV)         Sangue, saliva, sêmen,lágrima    Hepatite B 
 

Vírus HCV                         Sangue                                          Hepatite C  
Vírus HDV                         Sangue                                          Hepatite delta (apenas 
                                                                                            na presença de hepatie B)  
Vírus NANB                     Transmissão parenteral                 Hepatite não A não B 
Herpes simplex 1 e 2        Secreção nasofaríngea                 Lesões orais, estomatite 
                                                                                               Conjuntivite 
Herpes zóster                    Material papular,                          Varicela, lesões orais 
                                          Através do ar 
HIV                                   Sangue, sêmen                              AIDS (SIDA) 
Sarampo                            Secreção nasofaríngea                 Exantema vascular 
                                          Saliva                                           generalizado 
Rubéola                             Secreção nasofaríngea                 Parotidite, meningite 
                                          Saliva                                           Patologia fetal 
Caxumba                           Secreção nasofaríngea                 Parotidite, meningite 
                                          Saliva             
Papilomavírus                   Exsudatos cutâneos                       Papilomas mucosos e 
                                                                                                Cutâneos 
Vírus respiratórios             Secreção nasofaríngea                 Gripe e resfriado 
Paragripal                                                                             Infecções não específica 
Rinovírus                           Secreção nasofaríngea               do trato respiratório 
Adenovírus                                                                            superior e inferior 
AGENTE: FUNGOS 
Candida spp      Saliva, secreção nasofaríngea    Candidíase em imucomprometidos 
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 Os profissionais da área da saúde, assim como toda a equipe, devem 

manter atualizadas suas vacinas bem como os respectivos registros, que 

devem permanecer em locais de fácil acesso. Deve existir uma rotina para 

revisão desses dados para que as datas das vacinas e dos reforços não 

sejam esquecidas. Algumas vacinas são recomendadas para a equipe de 

atendimento em consultório odontológico. O quadro a seguir mostra quais 

são essas vacinas e algumas de suas peculiaridades. 

 

QUADRO 2: Vacinas 

Doença Características da vacina 

Caxumba (parotidite) /  
Rubéola / Sarampo 

Vacina ativa, administrada juntamente. Denominação: MMR . 
Essa vacina deve ser administrada na infância 15 meses e na adolescência 
entre 11 e 14 anos. Profissionais do sexo feminino, que trabalhem com 
crianças, devem fazer um teste sorológico para verificar a sua 
susceptibilidade à rubéola e se soronegativas, devem receber a vacina, 
mulheres grávidas não podem receber a vacina, devido a possibilidade 
teórica de má formação fetal, e para as outras mulheres a gravidez deve ser 
evitada por oito semanas após a vacinação.  

Difteria / Coqueluxe 
(pertussis) / Tétano 

É um toxóide. Denominação: DPT. Indicada 3 doses na 1a infância e após, 
reforço a cada 10 anos, ou quando houver injúria com formação de ferida, 
caso não tenha sido vacinado nos últimos 12 meses.  

Influenza (Gripe) Vacina aquosa. Cobertura para alguns tipos de vírus causadores de gripe,  

Hepatite A Atualmente comercializada, são indicadas  duas doses para imunização e 
posteriores reforços a cada 5 anos.  

Hepatite B Antígeno HbsAg, derivado de plasma ou recombinação genética em 
leveduras, indicado 3 doses para a imunização e reforços a cada 5 anos 

Poliomielite Vacina ativa (viva), geralmente via oral 

Tuberculose Bacilos vivos atenuados. Denominação BCG (bacilo Calmette e Guérin), 
obrigatória no Brasil, indicada em crianças abaixo de 1 ano e reforço aos 6 
anos. Nos profissionais de saúde o teste tuberculíneo é indicado para a 
avaliação da responsividade ao bacilo 

 

5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 

 

 Os EPI são considerados barreiras físicas de proteção contra doenças 

infecciosas, tanto para os profissionais como para os clientes, e o seu uso em 

diversas situações é indispensável. São eles: 

 

GORRO 

 Os aerossóis produzidos durante o trabalho com alta rotação, micro-

motor e peças de mão podem conter sangue, microorganismos, substâncias 

tóxicas, alergênicos ou outras substâncias capazes de atingir os cabelos dos 

profissionais, assim como do paciente. Por isso, o uso do gorro para o 
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dentista e sua equipe é obrigatório e para o paciente é importante durante o 

atendimento. Com isso evita-se a chance de infecções cruzadas, assim como, 

impossibilita infestações, como a pediculose, por exemplo. 

 

CUIDADOS 

• Manter todo o conteúdo dos cabelos dentro do gorro. 

• Recobrir as orelhas. 

• Não trocar e não tocá-lo durante o atendimento. 

• Trocar o gorro a cada paciente. 

• Retirar o gorro pela parte superior central. 

• Descartá-lo no lixo contaminado. 

• Tipos de gorro: material descartável ou pano. Neste caso, proceder à 

lavagem e desinfecção semelhantemente às toalhas de pano para as 

mãos. 

 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO 

 Intervenções odontológicas com uso de aparelhos que produzam 

aerossóis, como nas remoções de restaurações de amálgama, raspagens 

periodontais, remoções de cáries, profilaxia dentária e outros, fazem do 

dentista e sua equipe alvos fáceis para infecções cruzadas. 

 Os meios de transmissão das infecções causadas na conjuntiva, ou 

através dela, são principalmente as partículas projetadas da boca do 

paciente durante o atendimento. 

 Para comprovar o quanto essas partículas atingem o profissional, 

basta, por exemplo, observar que os óculos de proteção dos cirurgiões 

estarão completamente sujos dificultando a visão, após uma profilaxia com 

jato de bicarbonato. Por essa razão, os óculos de proteção são indispensáveis 

em qualquer atendimento, mesmo para aqueles profissionais que já fazem 

uso de óculos corretivos. 

 Quanto aos pacientes, também é aconselhável o uso dos óculos de 

proteção para proteger os olhos dos produtos irritantes, contaminações e 

pérfuro-cortantes. 
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CARACTERÍSTICAS INDISPENSÁVEIS PARA OS ÓCULOS DE PROTEÇÃO: 

 

• Deve garantir boa visibilidade. 

• Deve abranger além da região dos olhos. 

• Deve conter proteção lateral. 

• Deve ser leve e confortável. 

• Deve ser fácil de limpar/desinfetar (com o mínimo de reentrâncias). 

 

CUIDADOS NA LIMPEZA 

 

1. Quando os óculos estiverem sujos, porém sem presença de material 

orgânico, devem ser lavados com água e sabão ou com solução detergente 

ou ainda em cubas de ultrassom, com solução detergente. 

2. Quando contaminados por secreções orgânicas, devem: 

• Permanecer em solução desincrostante; 

• Ser lavados manualmente ou em cubas de ultrassom; 

• Ser secos; 

• Ser submetidos à desinfecção com glutaraldeído a 2% (submersão 

durante 30 minutos), ou ácido peracético (submersão durante 10 

minutos). O Glutaraldeído pode danificar partes metálicas dos 

óculos; 

• Ser enxaguados em água corrente e secos; 

• Ser armazenados. 

3. Em razão dos procedimentos descritos nas etapas anteriores, é 

aconselhável que cada profissional tenha mais de um par de óculos de 

proteção para suas atividades diárias. 

 

MÁSCARA 

 A máscara é a principal barreira física de proteção para as vias aéreas 

superiores. Protege o profissional das partículas de aerossóis, de acessos de 

tosse, de espirros e de partículas durante a fala. Serve também para proteger 

o paciente, durante a fala e a respiração do profissional. 
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 Inúmeras doenças podem ser evitadas com o uso de máscara, como, 

por exemplo, tuberculose, gripe, parotidite, pneumonia, coqueluche, difteria, 

gonorréia conjuntival, rubéola, meningite e outras. 

 Existem inúmeros tipos de máscaras, cada qual com uma capacidade 

de filtração diferente. É de fundamental importância saber qual a eficiência 

da máscara que está sendo utilizada para que não ocorram enganos por falta 

de informação. 

 A capacidade de filtração, de acordo com o tipo de material utilizado 

na confecção das máscaras, é a seguinte: 

Fibra de vidro — cerca de 99% 

Fibra sintética — cerca de 99% 

Tecido (algodão) — variável entre 18 e 50% 

Papel — cerca de 32% 

Espuma — cerca de 14% 

 A eficiência da filtração parece estar diretamente ligada ao tempo de 

utilização e capacidade de saturação da máscara. O preconizado é a máscara 

de proteção tripla descartável. 

 

CUIDADOS 

• Saber a capacidade filtrante da máscara que será utilizada (solicitar do 

fabricante). 

• Usar suctor de alta potência (para diminuir aerossóis). 

• Fornecer anti-séptico para o paciente bochechar antes do atendimento. 

• Após a colocação e ajuste adequado da máscara, não tocá-la mais. A 

máscara deve ser bem ajustada em sua parte superior, sob o óculos de 

proteção, para evitar embaçamento decorrente da respiração. 

• Não remover a máscara durante o atendimento. 

Exceção: Se durante o atendimento a máscara ficar úmida (devido à 

própria respiração ou sujidades), deve ser trocada, porém o profissional 

deve afastar-se do campo de atendimento, lavar as mãos antes e após a 

retirada da mesma, substituindo-a. 

• A máscara sempre deve envolver o nariz e a boca. 

• A máscara deve ser trocada a cada atendimento. 
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• Evite falar muito durante o uso da máscara, a fim de evitar a saturação 

da mesma. 

• A máscara não deve ser tocada com as luvas, durante o atendimento 

• A máscara deve ser retirada pelas fitas ou pelo elástico que a prendem. 

Não tocar na parte frontal da mesma. 

• Após a retirada, deve ser desprezada no lixo contaminado ou, se o 

material da máscara for de tecido, desprezar em sacos plásticos para 

posterior lavagem com hipoclorito 1% (submersão em 5 partes de água + 

1 parte de hipoclorito, por 30 minutos) e sabão. 

 

AVENTAL 

 

 O avental — também considerado uma barreira física para proteção 

individual — pode ser classificado da seguinte forma: 

 

1. Jaleco e avental de procedimento 

 

Pode ser de tecido, material impermeável ou material descartável. 

 

• Em tecido, de preferência de cor branca, deve ser trocado diariamente, ou 

quando o procedimento for de alto risco de contaminação (contato com 

sangue). 

• Não é permitido circular com jaleco ou avental fora do ambiente de 

atendimento. A Lei estadual Nº 14.466, de 8 de Junho de 2011 proíbe o 

uso, por profissionais da área da saúde, de equipamentos de proteção 

individual fora do ambiente de trabalho, tais como jalecos e aventais. O 

profissional de saúde que infringir as disposições contidas nesta lei estará 

sujeito à multa de 10 (dez) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo 

(UFESP), aplicada em dobro em caso de reincidência. 

• Deve ter golas altas, de preferência, ou ser fechado até a região do 

pescoço, com comprimento abaixo dos joelhos (3/4) e mangas compridas.  

• Deve ser usado todo fechado. 
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• Ao retirar o avental, fazê-lo pelo avesso, evitando tocar na parte externa, 

considerada contaminada e pendurá-lo dessa forma (pelo avesso), se for 

reutilizá-lo no mesmo dia para outro atendimento, caso não esteja 

visivelmente sujo. 

• Evitar encostar-se em diferentes superfícies com o avental (ex. bancadas, 

paredes e outros). 

• O descarte deste tipo de avental deve ser feito em saco plástico 

apropriado para posterior lavagem, quando o serviço fornece lavanderia 

especializada. O ideal para o atendimento clínico, incontestavelmente, é o 

uso de avental descartável. 

 

2. Avental de plástico ou material impermeável 

• Geralmente utilizado para lavagem de materiais sujos/contaminados. 

• Deve ser comprido, com mangas longas, golas altas e abertura para trás. 

• Pode ser utilizado sob aventais cirúrgicos que não sejam impermeáveis, 

em situações que apresentem chances de sangramentos intensos, 

exposições a grandes quantidades de exsudatos ou secreções. 

• Deve ser retirado da mesma forma que o avental de procedimento, sem 

encostar na superfície externa do mesmo. 

• A lavagem de mãos é obrigatória após a retirada de qualquer avental. 

 

3. Avental cirúrgico 

• Pode ser descartável ou de tecido (Neste último, somente quando o serviço 

de odontologia possui lavanderia própria). 

• Deve ser utilizado em procedimentos críticos, cuja chance do paciente em 

adquirir uma infecção cruzada seja grande, em função de sua própria 

situação de exposição (lesões, cirurgias) e estados de imunodepressão. 

• Devem ser compridos, mangas longas com punho em elástico e abertura 

nas costas. 
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COMO VESTIR O AVENTAL 

 

• Após a lavagem rigorosa das mãos (escovação com anti-séptico), segurá-

lo pela parte superior traseira (nos cadarços próprios para amarrá-lo). 

• Soltá-lo à sua frente, numa altura que o mesmo não toque no chão ou 

qualquer outra superfície e possa abrir-se “sozinho”, pela ação da 

gravidade, com o lado interno voltado para quem o vai vestir. 

• Colocar os braços nas mangas, de forma que o avental atinja a altura dos 

ombros, a seguir, uma pessoa auxiliar o amarra. 

 

RETIRADA DO AVENTAL 

 

• Após a retirada da luva, o auxiliar desamarra o avental. 

• O profissional coloca os dedos indicador, médio e anular de uma das 

mãos por dentro do punho da manga contrária e puxa o tecido até que a 

mão seja toda envolvida com a manga do avental. 

• A seguir, essa mão que está dentro da manga segura o punho da manga 

contrária e puxa para baixo, até que a outra mão também fique envolvida 

com a manga do avental. 

• Depois desliza os braços por dentro das mangas do avental até a retirada 

completa, pelo avesso. 

• Desprezar o avental de tecido no hamper, para posterior lavagem ou, 

quando descartável, no recipiente destinado ao lixo contaminado. 

 

LUVAS 

 

 Proteção indispensável para as mãos do Cirurgião-Dentista e sua 

equipe em todo tipo de atendimento (odontológico, ambulatorial, laboratorial 

e cirúrgico). 

 Não podemos mais admitir os seguintes argumentos, para deixar 

de usá-las: 

• Luvas provocam diminuição da sensibilidade e agilidade. 

• Têm custo elevado. 
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• Os tamanhos nem sempre correspondem (conforme a marca). 

• Luvas provocam irritações na pele. 

• Deixam um cheiro desagradável. 

 

 Apesar dos inconvenientes, as luvas são comprovadamente 

indispensáveis, e o conhecimento de que o uso de luvas diminui e até 

impede infecções, faz com que o profissional não admita atender um 

paciente sem usar luvas. 

 Além disso, existe uma constante preocupação com a qualidade das 

luvas por parte dos fabricantes e atualmente já estão disponíveis no mercado 

luvas antiderrapantes. 

 ATENÇÃO: O uso de luvas não dispensa a lavagem de mãos, lavagem 

simples ou rigorosa, conforme o tipo de atendimento que vai ser realizado. 

 

TIPOS DE LUVAS 

 

1. Luvas comerciais 

 

 São luvas grossas, de látex, comercializadas em diferentes tamanhos e 

cores. Utilizadas por profissionais, quando manipulam artigos contaminados 

durante os procedimentos de limpeza e desinfecção, assim como, durante a 

limpeza de ambiente. 

• Devem ser de uso exclusivo para os procedimentos citados 

anteriormente. 

• Precisam ser lavadas e desinfetadas (glutaraldeído a 2% ou imersão em 

hipoclorito de sódio a 1%) após o uso. 

• Devem ser secas inicialmente do lado do avesso, pendurando-as através 

dos dedos. 

• Devem ser usados pares diferentes de luvas para lavagem e desinfecção 

de artigos e para limpeza de ambientes. 
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2. Luvas para procedimento 

 

 São luvas de látex ou vinil, ambidestras, com tamanhos variados, 

punhos curtos, vendidas em caixas, normalmente com 100 unidades. 

Utilizadas para exame clínico ou situações em que não haja invasão do 

sistema vascular (restaurações, colocação de aparelhos ortodônticos, 

próteses entre outros).  

• Devem ser descartadas a cada paciente. 

• Não devem ser lavadas. 

• Durante o uso, não devem ser trocadas, a não ser que apresentem furos 

ou que seja necessário tocar em objetos ou superfícies diversas (telefone, 

puxadores de gavetas, maçanetas, controle de cadeira e outros). 

• O descarte dessas luvas deve ser feito em lixo destinado a materiais 

contaminados. 

 

3. Luvas cirúrgicas 

 

 São também de látex ou vinil, estéreis, e vêm em embalagens contendo 

duas luvas (direita e esquerda), com punhos longos, que se ajustam 

perfeitamente. São apresentadas em diversos tamanhos. Indicadas para 

procedimentos críticos, ou seja, quando houver invasão do sistema vascular. 

 São descartáveis a cada procedimento e não devem ser lavadas ou 

reprocessadas. Estudos mostram que danos durante o atendimento são 

freqüentes e variam de 38 a 44% e somente 5% desses são detectados a olho 

nu. Por essa razão, recomenda-se trocar as luvas a cada duas horas, nos 

procedimentos mais longos; até porque as luvas perdem a capacidade de 

proteção mecânica na presença de umidade, após esse período. 
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SEQUÊNCIA DE COLOCAÇÃO DAS LUVAS ESTERILIZADAS 

   

   

   

   

 

4. PROPÉ 

 

 Sapatilhas descartáveis, de tecido ou material impermeável, indicadas 

para evitar a contaminação do ambiente cirúgico com microorganismos 

existentes na sola dos sapatos e, ao mesmo tempo, para proteger o 

profissional do risco de infecções provenientes de sangue, exsudatos e 

secreções que podem eventualmente ser lançados durante o ato cirúrgico e 

atingir os pés. 

 Devem ser colocadas antes de adentrar o ambiente cirúrgico e 

retiradas antes de sair (Esse procedimento deve ser realizado na ante sala do 

Centro cirúrgico). 
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 Devem ser desprezados em sacos plásticos para posterior lavagem ou 

desinfecção, ou descartadas em lixo destinado a materiais contaminados. 

 Tendo em vista a possibilidade de contaminação pelos respingos que 

atingem os pés e entendendo o chão como fonte ou reservatório para 

microorganismos, é indicado o uso de calçados fechados e confeccionados 

em couro. 

 Outro EPI que deve ser utilizado por dentistas, porém sem o enfoque 

de proteção contra doenças infecciosas e sim de proteção da audição, devido 

aos aparelhos de alta rotação, é o protetor auricular, que deve ser específico 

para essa função, ou seja, semelhante àqueles utilizados por pilotos de 

automobilismo e por funcionários de indústrias que produzem intensos 

ruídos. 

 

6 PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E 

ESTERILIZAÇÃO 

 

 A limpeza deve ser realizada em todos os artigos (críticos, semi-críticos 

e não críticos), assim como, em superfícies como piso, parede, teto, porta, 

janela e móveis, tanto nos ambientes de atendimento, como nos de recepção 

e espera de pacientes. 

Os procedimentos de limpeza devem ser efetuados após o uso das 

instalações e equipamentos. 

 

Normas Básicas de Limpeza 

 

Os procedimentos de limpeza devem obedecer às seguintes normas básicas: 

• Deve ser realizado por fricção, utilizando água e sabão líquido, neutro e 

biodegradável, com o auxílio de esponja, escova macia, pano ou outros 

instrumentos, que poderão ser descartáveis, desinfetados ou esterilizados 

com substâncias químicas e armazenados em local próprio para esse fim. 
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• Deve ser realizada sobre a superfície a ser limpa num sentido único, 

evitando movimentos circulares com o pano, esponja, escova ou outros 

equipamentos. 

• Deve ser iniciada da área mais limpa para a mais suja, assim como, o 

enxágüe e a secagem. 

• Deve ter como objetivo a retirada de toda a sujeira visível (poeira, 

gotículas, restos orgânicos, substâncias químicas e outros. 

• Deve abranger obrigatoriamente toda a área do equipamento ou 

superfície a ser limpa. 

• O procedimento de limpeza também poderá ser realizado através de 

lavadora ultrassônica, de acordo com as especificações do fabricante, 

conforme o produto e o tempo ideal de utilização. 

• Após a limpeza, o equipamento deverá ser embalado e armazenado e se 

necessário passará por um processo de desinfecção ou esterilização. 

• Todo o material que puder ser esterilizado deverá ser submetido a esse 

processo e não somente a desinfecção. 

 

LIMPEZA DE AMBIENTE 

 

 A limpeza ou desinfecção do ambiente de atendimento ao paciente 

deve anteceder cada consulta. A utilização de peças manuais, aparelhos 

ultra-sônicos e seringa tríplice geram aerossóis salivares e gotículas 

contendo microorganismos. As menores partículas de aerossóis podem ser 

inaladas, enquanto que as maiores podem se depositar em pele, mucosas e 

superfícies aumentando as possibilidades de contaminação. Entre as 

infecções que podem acontecer em consultórios, temos a causada por vírus 

da hepatite B, que pode permanecer viável por até uma semana em 

superfícies secas. 

 

CUIDADO E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES 

 

 Para que a disseminação de agentes infecciosos seja reduzida, 

devemos determinar quais as superfícies que devem ser desinfetadas e 
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cobertas e quais as superfícies que serão manuseadas ou contaminadas com 

gotículas de saliva durante o atendimento. Cobrir superfícies que podem ser 

contaminadas, especialmente aquelas de difícil desinfecção. Desinfetar 

superfícies descobertas que serão contaminadas. 

 Superfícies a serem cobertas devem receber uma cobertura plástica ou 

qualquer outro material que seja impermeável, que deve ser trocada a cada 

consulta. 

 Superfícies a serem desinfetadas devem passar por uma limpeza 

(seguir normas básicas de limpeza). A limpeza, como já foi dito, deverá ser 

realizada com água e sabão líquido, neutro, biodegradável e com ação anti 

microbiana ou com um desincrostante. 

 Após esse procedimento e a secagem da superfície, a desinfecção 

deverá se realizada com álcool etílico 70%, ou hipoclorito de sódio a 1%. A 

escolha do desinfetante deverá ser feita de acordo com as características da 

superfície e indicações do fabricante, pois poderão apresentar alterações (na 

coloração, resistência, corrosão) após o primeiro uso ou ao longo do tempo. 

 

As superfícies mais contaminadas pelas mãos do profissional e seu auxiliar 

são: 

 Cabo e interruptor de refletor; 

 Botoneira das cadeiras, sem comando através dos pés; 

 Encosto para a cabeça; 

 Pontas: seringa tríplice, alta rotação, micro motor, etc...; 

 Encaixe das pontas; 

 Unidade auxiliar; 

 Unidade de controles; 

 Mesa auxiliar; 

 Braço articulado e cabeçote do Raio X; 

 Controles de disparo dos aparelhos de RX. 

 

 Após a limpeza, secagem e desinfecção, essas superfícies devem ser 

cobertas para o estabelecimento de barreiras e para que a cobertura seja 

efetiva. Deve-se envolver completamente a superfície com material 
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impermeável (Filme de PVC, sacos e folhas plásticas e papel alumínio). Essas 

barreiras devem ser práticas, com baixo custo, impermeáveis e resistentes 

aos movimentos que serão realizados. 

 

LIMPEZA DO PISO, PAREDES, JANELAS E TETO 

 

PISO 

 É expressamente proibido o uso de vassoura (qualquer tipo), devido à 

possibilidade de suspensão de partículas. A lavagem do piso, em grandes 

clínicas, deve ser feita com máquinas apropriadas. Ao término do período de 

atendimento (manhã, tarde e noite, por exemplo), usa-se pano úmido, com 

desincrostante e, a seguir, com solução de hipoclorito de sódio 1%. 

 A rotina de lavagem do piso deve ser estabelecida, segundo o número 

de atendimentos (duas vezes por semana, para clínicas muito movimentadas 

e uma vez, para clínicas menores) e também segundo o tipo de procedimento 

ou situação de risco, que pode indicar a necessidade de lavagem dessas 

superfícies, após o atendimento. Por exemplo, atendimentos de alto risco, 

com possibilidade de sangramento intenso, exposição à exsudato em 

abundância e conseqüente possibilidade de contaminação. 

 

JANELAS, PAREDES E TETO 

 Essas superfícies também são contaminadas durante os atendimentos. 

Assim, quanto mais lisas essas superfícies, menores são as chances de 

permanência de microorganismos. 

 A presença de umidade, reentrâncias e falhas no acabamento dessas 

superfícies favorecem a deposição de partícula, sujidades e 

microorganismos, aumentando as chances de servirem de fonte para 

infecções cruzadas. 

 A rotina da lavagem geral não dispensa, em hipótese nenhuma, a 

limpeza com pano úmido (detergente/desinfetante) entre os atendimentos, 

quando possível, ou no máximo entre os períodos do dia. 
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PIAS 

 Segundo normas da Secretaria da Saúde, cada unidade de 

atendimento deve ter duas pias, sendo uma destinada à lavagem das mãos e 

a outra à lavagem de materiais. Porém, a limpeza das mesmas será igual: 

lavagem por fricção com água e sabão (detergente ou desincrostante) e 

enxágüe com água corrente, pelo menos a cada período de atendimento. 

Essas pias devem ter as seguintes características: 

 

• Cúpulas com profundidade suficiente para permitir a lavagem e enxágüe 

tanto das mãos e antebraços como dos materiais. 

• Torneiras com acionamento por cotovelo, pés ou células fotoelétricas, 

tendo em vista evitar o contato direto das mãos com o registro de 

água. 

 

TOALHAS 

 Aconselha-se o uso de toalhas de papel por toda a equipe, assim como 

para os clientes. Testes têm demonstrado que as toalhas de pano, após o 

quarto uso, apresentam culturas positivas para um número grande de 

bactérias originárias da boca do cliente. 

 Jatos de ar também devem ser evitados, devido à possibilidade de 

suspensão de partículas que podem estar contaminadas e servirem de vias 

de transmissão de infecções. 

 

PAREDES E TETO 

 Devem ser lavados com produtos desincrostantes ou detergentes, 

conforme a rotina estabelecida para a lavagem do piso. Também podem ser 

utilizados aparelhos que produzam vapor de água, em altas temperaturas, 

para esse fim. 

 

AR CONDICIONADO 

 Deve fazer parte da rotina de limpeza geral, sendo necessário, 

cronograma periódico de troca de filtros, conforme recomendações do 

fabricante. Já está provado que os filtros de ar que continuam sendo usados, 



 

33 

 

 

MANUAL DE BIOSSEGURANÇA DO CURSO DE 

ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE IBIRAPUERA 

após o período indicado pelo fabricante, servem como fonte ou reservatório 

de microosganismos, que, sendo constantemente lançados no ar ambiente, 

são responsáveis por inúmeras infecções respiratórias, principalmente. 

 

PROCESSAMENTO DE MATERIAL 

 Procedimentos padronizados de limpeza, desinfecção, esterilização, 

assepsia e anti-sepsia devem ser realizadas antes, durante e após qualquer 

tipo de tratamento, a fim de impedir ou minimizar as chances de 

contaminação cruzada, que pode ocorrer entre paciente / profissional / 

auxiliar. 

 

LIMPEZA 

 

Normas gerais de limpeza: 

 

Pré lavagem 

 

1. Fase em que os instrumentos são submetidos (submersos) à ação de 

produtos (soluções) desincrostantes, que em geral ficam em recipientes 

plásticos com tampa. 

2. Instrumental que apresente articulações e ou conexões deve ser 

desarticulado ou desconectado antes da pré lavagem. 

3. O manuseio do material e do produto deve ser feito com a utilização de 

gorro, avental impermeável, luvas de borracha, máscaras e protetores 

oculares. 

4. A pré lavagem das canetas de alta rotação e micro-motores que podem ser 

autoclavados deve ser feita com o aparelho de ultra-som, assim como as 

brocas e pontas montadas de alta e baixa rotação. Esse procedimento tem 

por objetivo a remoção de partículas de quaisquer natureza que estejam 

aderidas. 

5. Os materiais devem permanecer em contato com o produto somente o 

tempo recomendado pelo fabricante para que não sofram corrosão. Antes 

da lavagem, devem ser enxaguados em água corrente potável. 
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Lavagem do material 

 

 O material pode ser lavado manualmente com escovas ou pode ser 

passado no limpador ultra-sônico. 

 A lavagem manual deve ser realizada com escovas. As escovas 

utilizadas para esse fim devem ser de uso exclusivo e, após a utilização, 

precisam também passar por um processo de desinfecção, sendo necessária 

sua imersão em solução de glutaraldeído a 2% durante 30 minutos ou ácido 

peracético por 10 minutos. A desinfecção deve ser imediatamente 

providenciada quando se tratar da lavagem de artigos críticos ou após cada 

período, quando as escovas forem utilizadas somente em artigo não crítico 

ou semi-crítico. 

 São necessários os equipamentos de proteção individual: luvas de 

borracha, máscara, protetores oculares e avental plástico, devido à chance 

de respingos no vestuário do profissional. 

 O procedimento deve ser realizado sempre longe dos instrumentos 

estéreis e de alimentos. 

 Os limpadores ultra-sônicos são efetivos e muito mais seguros, pois o 

operador reduz o contato com o material contaminado, que deve ser 

submerso dentro de uma cesta de metal, na solução detergente e durante o 

tempo recomendados pelo fabricante.  

 Após a limpeza, o material deve ser enxaguado em água corrente. 

 

Secagem 

 A secagem dos artigos tem como objetivo evitar a ação da umidade nos 

processos e produtos utilizados. Além disso, a umidade pode representar 

chance de contaminação do material. 

 Para a secagem do material, pode ser utilizado papel-toalha ou pano 

seco e limpo. 

 Observação: As secadoras de ar quente / frio, apesar de efetivas, 

provocam suspensão de partículas potencialmente contaminadas que podem 

ser inaladas ou permanecer no ambiente por longos períodos, gerando riscos 

de contaminação. Portanto, devem ser evitadas ou, se utilizadas, precisam 
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estar fora do ambiente de atendimento e com portas fechadas, devido à 

disseminação dessas partículas pelas correntes de ar. 

 

Empacotamento 

 Após a lavagem e secagem, o material deve ser empacotado para ser 

submetido à esterilização. Essa conduta é importante para evitar que o 

material seja contaminado após ser esterilizado. 

Embalagens apropriadas: 

 Papel grau cirúrgico; 

 Filme de poliamida, com espessura entre 50 e 100 micra; 

 Tecido de algodão cru, duplo; 

 Caixas metálicas perfuradas, se a esterilização for realizada em autoclave 

(calor úmido), ou fechadas, se for em estufas (calor seco). 

 

Desinfecção 

 Embora haja dificuldades para obter produtos com as características 

ideais, o procedimento de desinfecção química é extremamente importante, 

em razão: 

 

 Do baixo custo; 

 Da alta atividade biocida; 

 Da baixa toxicidade; 

 Da solubilidade em água e em líquidos orgânicos; 

 Do longo efeito residual; 

 Do fácil manejo; 

 Do odor agradável ou inodoro; 

 De não ser corrosivo; 

 De não provocar manchamentos; 

 De promover a desinfecção no menor tempo possível. 

 

 De qualquer maneira, devem ser utilizados produtos comerciais 

registrados no Ministério da Saúde, na categoria de desinfetantes 

hospitalares. Nas especificações do produto deve constar a sua eficácia 



 

36 

 

 

MANUAL DE BIOSSEGURANÇA DO CURSO DE 

ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE IBIRAPUERA 

contra o Micobacterium tuberculosis e contra vírus hidrofílicos (Herpes vírus 

I e II; Influenza e HIV) e lipofílicos (Rotavírus e polivírus). 

 O processo de desinfecção deverá ser efetuado após o procedimento de 

limpeza e poderá ser feito por diversos produtos, conforme as características 

do material a ser desinfetado. 

 A seguir, listamos os principais agentes químicos utilizados para 

desinfeção, assepsia e anti-sepsia: 

 

Glutaraldeído 

 É considerado um desinfetante de alto nível de ação. É utilizado em 

artigos termossensíveis, quando se tem que reutilizar um artigo semi crítico 

ou não crítico que não pode ser esterilizado. 

 Nesse caso, o artigo exige imersão completa em glutaraldeído a 2%, 

durante o período recomendado pelo fabricante (trinta minutos). 

 Sendo um dialdeído saturado, sua ação biocida se faz por alquilação 

de grupos amino-carboxil, inibindo a síntese protêica e de ácidos nucleicos. 

 O glutaraldeído é uma substância tóxica, que exige, para sua 

manipulação, o uso de máscara e luvas. 

 Esse produto é comercializado em forma de pó e vem com o diluente 

apropriado, tendo bem definido o seu tempo de ação após a diluição, que 

deve ser total, independente da quantidade que se necessita. 

 Uma vez submerso o material, esse deve permanecer o tempo 

recomendado pelo fabricante, sem que haja acréscimo de outro material na 

solução. Caso isso seja extremamente necessário, inicia-se a contagem de 

tempo novamente para o primeiro produto submerso e assim por diante, até 

completar o tempo necessário para a desinfecção. 

 Antes da desinfecção, é obrigatória a pré lavagem, a lavagem e a 

secagem do material, garantindo assim, a total remoção de resíduos 

orgânicos, cuja presença não assegura a desinfecção. 

 Após ser retirado da solução, o material exige enxague abundante em 

água corrente, secagem, embalagem e armazenamento. 

Atenção 

 A presença de umidade no material gera a rediluição da solução, não 

sendo possível garantir a desinfecção do produto. 
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 O material tem que permanecer submerso, a exposição de qualquer parte 

do mesmo, durante o período de desinfecção, não permite considerá-lo 

desinfetado. 

 

Ácido Peracético 

 

Compostos clorados 

 Liberam cloro ativo. Os mais utilizados são o hipoclorito de sódio, lítio, 

cálcio e clorados orgânicos, em pó ou tabletes. Atuam no compartimento 

intracelular, inibindo reações enzimáticas, desnaturando proteínas e 

inativando ácido nucleico. Suas concentrações variam entre 0,02 a 1%, 

sendo o tempo de exposição, de vinte a sessenta minutos (usar conforme 

recomendações do fabricante). O cloro é inativado em altas temperaturas, 

pela luz e pelo pH (é mais estável em pH ácido). 

 

Álcoois 

 São considerados desinfetantes de nível intermediário. Têm ação 

desnaturando proteínas dos microrganismos. Utilizados em desinfecção de 

superfícies e anti-sepsia de pele. O álcool etílico e o isopropílico são 

bactericidas de baixa potência. São efetivos contra o M. tuberculosis e o vírus 

do herpes simples. São porém, ineficazes contra outros vírus hidrofílicos, 

como o da hepatite B. O uso freqüente e prolongado causa irritação na pele, 

por desidratação e ressecamento.  Sua atividade bactericida (formas 

vegetativas) se dá nas concentrações que variam entre 60% a 90% de 

volume, sendo o mais indicado 70%. Como evapora rapidamente, deve ser 

friccionado contra a superfície onde vai atuar. Sendo inflamável, deve ser 

armazenado em local ventilado e protegido contra alta temperatura. Não 

deve ser utilizado em acrílico, borracha e plástico, pois altera as 

características originais do material. 

 

Compostos fenólicos 

 Os fenóis possuem ação em presença de resíduos orgânicos, o que os 

torna valiosos nos casos em que não é possível eliminar restos orgânicos. 
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Produzem alteração na parede celular e precipitam as proteínas 

citoplasmáticas. Em baixas concentrações, alteram sistemas enzimáticos 

celulares. O mais importante representante é o hexaclorofeno, com poder 

anti-séptico de longa duração. Porém, em razão do número de reações 

adversas, ficou praticamente proscrito para venda livre. Está, não obstante, 

ainda disponível para anti-sepsia pré-cirúrgica. O triclosan possui atividade 

bactericida de grande espectro (Gram+ e Gram-), exceto contra Pseudomonas 

aeruginosa. Costuma ser utilizado incorporado a sabões anti-sépticos, entre 

0,3% e 2,0%. Os fenólicos em altas concentrações são utilizados 

preferentemente na desinfecção de paredes, pisos, superfícies fixas, em 

locais de alto risco. Por serem tóxicos, podem causar irritação às mucosas e 

pele, sendo por isso contra-indicados para esse fim. 

 

Iodo 

 Atua nas proteínas, resultando sais protéicos. As novas gerações de 

compostos iodados possuem ação germicida com redução de efeitos como 

manchas de superfícies e sensibilidade cutânea. A solução de Iodo-povidona 

(PVPI) é uma das mais indicadas na anti-sepsia de pele (solução alcoólica) e 

mucosas (solução aquosa). Sua forma mais efetiva é a de concentração de 

0,1%, tendo ótimo poder de penetração. 

 O iodo em solução alcoólica está em desuso, porém, ainda é utilizado 

em anti-sepsia operatória, somente para pele, não recomendado para 

mucosas. 

 

Clorexidina 

 Sob forma de gluconato, é utilizado como degermante, sendo sua ação 

antimicrobiana a citólise. Tem bom efeito residual em pele, permanecendo 

em atividade por cerca de seis horas. Bastante utilizado para anti-sepsia das 

mãos, pele e mucosas (inclusive bochechos no pré-atendimento 

odontológico). É uma substância de primeira escolha ou substitutiva dos 

compostos iodados, quando existe contra indicação dos mesmos. 
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QUADRO I 

Estado, freqüência e produtos de limpeza e/ou desinfecção de superfícies de 
equipamentos e/ou áreas, locais dos estabelecimentos de assistência odontológica. 
                                              Limpeza                 Desinfecção/descontaminação 

Superfície Produto Método Freqüência Produto Método Freqüência 

 
Cadeira 
odontológica 

 
H2O + 
sabão 

 
fricção 

 
Após uso 

 
álcool 70% 
ou 
hipoclorito 

 
fricção 

 
após 
contaminação 

Mocho odontológico H2O + 
sabão 

fricção Diário    

Refletor (cobrir alças 
com invólucros 
apropriados) 

    
Álcool 70% 

 
fricção 

 
após uso 

Bancadas H2O + 
sabão 

fricção Diário Álcool 70% 
ou 
hipoclorito 

fricção Diário 

Estufa H2O + 
sabão 

fricção Semanal    

Autoclave H2O + 
sabão 

fricção Semanal    

Cuspideira    Álcool 70% fricção  Após uso 

Aparelho de sucção H2O + 
sabão 

sucção Diário Cobrir ponta da mangueira c/ invólucro 
apropriado 

Aparelho de sucção 
recipiente 

H2O + 
sabão 

fricção Diário Hipoclorito 20% do 
vol. 
recipiente 

diário 

Equipo Odontológico H2O + 
sabão 

fricção Diário    

Pontas (alta e baixa 
rotação, seringas 
tríplice, etc.) 

Cobrir com invólucros 
apropriados 

Glutaraldeido fricção após uso 

Mesa auxiliar H2O + 
sabão 

fricção Diário Álcool fricção após uso 

Compressor H20 + 
sabão 

fricção Diário  

Amalgamador H20 + 
sabão 

fricção Semanal  

Ap. 
fotopolimerizador 

H20 + 
sabão 

fricção Após uso Cobrir ponta com invólucro apropriado 

Ap. ultrassom H20 + 
sabão 

fricção Após uso Cobrir ponta com invólucro apropriado 

Armários H20 + 
sabão 

fricção Diário  

Ralos H20 + 
sabão 

fricção Semanal  

Pias/sifão  H20 + 
sabão 

fricção Diário  

Pisos H20 + 
sabão 

fricção Diário  

Adaptado de: Diretoria técnica do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo. 
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7 PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE ESTERILIZAÇÃO 

 A esterilização por meios físicos (preferencialmente por autoclave) deve 

ser aplicada a todos os artigos críticos termo-resistentes e a alguns artigos 

semi-críticos termo-resistentes. É importante observar que grande parte do 

instrumental odontológico suporta bastante bem a esterilização por 

autoclave, havendo algumas exceções, que podem sofrer corrosão (brocas e 

instrumentos de aço carbono). 

 

ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS FÍSICOS 

 

AUTOCLAVE 

 Aparelho que utiliza o vapor d'água saturado (sob pressão), para 

realizar a esterilização. Em temperaturas entre 121o C e 134o C, o vapor sob 

pressão destrói todos os microrganismos, através da termocoagulação 

protéica. Isso acontece pelo calor latente, liberado pela condensação. Depois 

disso, a umidade precipita e penetra em materiais porosos, aquecendo muito 

rapidamente e coagulando as proteínas. Um ciclo completo de esterilização 

por autoclave compreende as seguintes fases: 

 

• drenagem do ar (formação de vácuo); 

• admissão do vapor; 

• exaustão do vapor; 

• secagem dos artigos presentes na câmara de autoclavagem 

(garantida pelo calor das paredes da câmara, em atmosfera rarefeita). 

 

O tempo de exposição dos artigos ao vapor sob pressão, inclui três 

momentos: 

 

• Tempo de penetração do vapor: é o intervalo de tempo necessário 

para que a carga atinja a temperatura da câmara; esse intervalo 

depende do tipo de material a ser autoclavado e do tipo de autoclave. 

• Tempo de esterilização: consiste no menor intervalo de tempo 

necessário e suficiente para acarretar a destruição completa de 
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qualquer forma de vida microbiana, numa dada temperatura. Assim 

sendo, esse tempo vai variar, de acordo com a carga de 

contaminação bacteriana ou viral e de acordo com a temperatura. 

Quanto mais limpo o material, tanto menos tempo de esterilização. 

• Intervalo de confiança: é o período adicional, no geral, a metade do 

tempo de esterilização, aplicado a mais, para garantir o processo. 

Quanto aos ciclos recomendados, podem variar de acordo com o tipo de 

aparelho e indicações do fabricante. 

 

Embalagens ou invólucros utilizados para autoclave 

 

• Embalagem de papel Kraft (pH 5-8) 

• Embalagem de papel grau cirúrgico 

• Filme de poliamida com espessura entre 50 e 100 micrômetros 

• Tecido de algodão cru, duplo. 

 

FORNOS DE PASTEUR (ESTUFAS) 

 Este outro método de destruição de microrganismos utiliza o calor 

seco, através de um resistor elétrico. Um termômetro acoplado registra a 

temperatura. A resistência é regulada por um termostato, para manter uma 

dada temperatura constante. É obrigatório sempre o uso do termômetro, 

pois o termostato pode desregular com certa facilidade. Quando se utiliza 

esse método, é fundamental o binômio temperatura x tempo, sendo que os 

ciclos mais recomendados são: 

• 160o C, durante 120 minutos ou 

• 170o C, durante 60 minutos. 

As principais indicações incluem artigos críticos e semi-críticos que não 

sejam utilizados para corte, além de instrumentos de aço carbono que 

sofrem risco de oxidação e corrosão quando autoclavados. 

 

Embalagens ou invólucros utilizados para estufas 

• caixas metálicas de aço ou alumínio, fechadas 

• vidros tipo "PYREX" com tampa 
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• papel laminado de alumínio 

 

ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS QUÍMICOS 

 

GLUTARALDEÍDO 

 É o agente químico de eleição para esterilização. Não obstante, deve-se 

utilizar a esterilização por meios químicos somente nos casos de artigos 

termossensíveis. O glutaraldeído é um agente de alta atividade biocida como 

esterilizante, em concentração de 2%, pH 7,5 a 8,5 pelo tempo mínimo de 

dez horas. Deve-se prestar muita atenção nas especificações dos 

fabricantes, pois pequenas variações podem acontecer, de acordo com os 

produtos comerciais disponíveis. A indicação prescípua é para artigos 

críticos termossensíveis: plásticos, acrílico, nylon, instrumentos metálicos, 

com exceção dos de aço-carbono (oxidação). 

 

 

NORMAS PARA O PROCESSAMENTO DA ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA: 

• Utilizar EPI e local fartamente ventilado. 

• Imergir o artigo na solução adequadamente preparada. 

• Preencher reentrâncias e o interior de tubulações com auxílio de 

seringa exclusiva para esse fim (estéril, descartável). 

• Observar criteriosamente o tempo de exposição indicado, mantendo 

o recipiente tampado. 

• Evitar o contato entre artigos de metais diferentes, pelo risco de 

corrosão eletrolítica. 

• Enxaguar os artigos esterilizados com água esterilizada e técnica 

asséptica (no mínimo três enxágües). Utilizar todo o conteúdo do 

recipiente de água estéril, de uma só vez. 

• Materiais muito porosos, como o látex, podem reter o glutaraldeído, 

caso não haja um bom enxagüe. 

• Secar externamente os artigos com técnica asséptica e compressas 

estéreis. 
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• Acondicionar os artigos processados em embalagens ou invólucros 

estéreis e destinar ao uso imediato. 

• Lembrar que soluções alcalinas e neutras de glutaraldeído são 

menos corrosivas que as ácidas. 

• Utilizar para a esterilização química, recipientes de plástico ou vidro. 

• Em caso de utilização de caixa metálica, forrar o fundo com gaze 

estéril, para evitar o contato dos artigos com o metal. 

• Não utilizar o agente químico em temperaturas acima de 25oC. 

• Observar o aspecto da solução esterilizante. No caso de alteração de 

cor ou presença de depósitos, inutilizá-la, mesmo dentro dos prazos 

de validade. 

Vistos os aspectos de normatização em limpeza, desinfecção e 

esterilização, passaremos às recomendações de metodologia a ser utilizada 

para o processamento de artigos de uso odontológico, nas diversas 

especialidades clínicas, nos quadros a seguir: 

 

QUADRO II - MÉTODOS E MEIOS PARA PROCESSAMENTO DE ARTIGOS 

ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS EM DENTÍSTICA RESTAURADORA 

ARTIGO CL MÉTODOS DE PROCESS. AU ES GT 

Pinça SC ESTERILIZAÇÃO 1a 2a 3a 

Espelho SC ESTERILIZAÇÃO 2a 1a 3a 

Exploradores C ESTERILIZAÇÃO 1a 2a 3a 

Ser. Carpule C ESTERILIZAÇÃO 1a 2a 3a 

Ser. De vidro C ESTERILIZAÇÃO 1a 2a 3a 

Porta-matriz C ESTERILIZAÇÃO 2a 1a 3a 

Tiras de aço C ESTERILIZAÇÃO 2a 1a 3a 

Calcadores SC ESTERILIZAÇÃO 1a 2a 3a 

Curetas dentina C ESTERILIZAÇÃO 1a 3a 2a 

Porta amálgama SC ESTERILIZAÇÃO 1a ---- 2a 

Cinzéis C ESTERILIZAÇÃO 1a 3a 2a 

Brocas C ESTERILIZAÇÃO 3a 1a 2a 

Hollemback SC ESTERILIZAÇÃO 1a 3a 2a 

Tesouras SC ESTERILIZAÇÃO 1a 3a 2a 

Esp. Inserção C ESTERILIZAÇÃO 1a 2a 3a 

Esp. Manipulac. SC ESTERILIZAÇÃO 1a 2a 3a 

Esp.Plast.resina SC ESTERILIZAÇÃO --- --- 1a 

CL = Classificação; SC = SEMI-CRÍTICO; C = CRÍTICO; 
AU = autoclave; ES = Estufa; GT = Glutaraldeído 
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QUADRO III - MÉTODOS E MEIOS PARA PROCESSAMENTO DE ARTIGOS 
ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS EM CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL 

ARTIGO CL MÉTODOS DE 
PROCESS. 

AU ES GT 

Fórceps C ESTERILIZAÇÃO 1a 2a --- 

Bisturi – lâmina C DESCARTAR --- --- --- 

Bisturi – cabo C ESTERILIZAÇÃO 1a 2a --- 

Tesoura cirurg. C ESTERILIZAÇÃO 1a 2a --- 

Agulhas sutura C DESCARTAR --- --- --- 

Fios de sutura C DESCARTAR --- --- --- 

Espátula 7 C ESTERILIZAÇÃO 1a 2a --- 

Pinça hemost. C ESTERILIZAÇÃO 1a 2a --- 

Cinzéis p/ osso C ESTERILIZAÇÃO 1a 2a --- 

Limas p/ osso C ESTERILIZAÇÃO 1a 2a --- 

Brocas cirúrg. C ESTERILIZAÇÃO --- 1a 2a 

Cureta alveolar C ESTERILIZAÇÃO 1a 2a --- 

Martelo/metal. SC ESTERILIZAÇÃO 1a 2a --- 

Martelo/plast. SC ESTERILIZAÇÃO 2a --- 1a 

Osteótomo C ESTERILIZAÇÃO 1a 2a --- 

Alavancas C ESTERILIZAÇÃO 1a 2a --- 
Afastad. Língua C ESTERILIZAÇÃO 1a 2a --- 
Afast. Bochecha C ESTERILIZAÇÃO 1a 2a --- 

Afast. Retalho C ESTERILIZAÇÃO 1a 2a --- 
Pontas suctoras C ESTERILIZAÇÃO 1a 2a --- 

CL = Classificação; SC = SEMI-CRÍTICO; C = CRÍTICO; 
AU = autoclave; ES = Estufa; GT = Glutaraldeído 

 

QUADRO IV - MÉTODOS E MEIOS PARA PROCESSAMENTO DE ARTIGOS 
ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS EM PRÓTESE 

 

ARTIGO CL MÉTODOS DE PROCESS. AU ES GT 

Espát. De cera SC ESTERILIZAÇÃO 1a 2a --- 

Hollenback SC ESTERILIZAÇÃO 1a 2a --- 

Brocas C ESTERILIZAÇÃO --- 1a --- 

Moldeiras met. SC ESTERILIZAÇÃO 1a 2a --- 

Moldeiras plast SC ESTERILIZAÇÃO 1a --- 2a 

Moldagens SC DESINFECÇÃO --- --- 1a 

Saca-prótese C ESTERILIZAÇÃO 1a 2a --- 

Saca-pinos C ESTERILIZAÇÃO 1a 2a --- 

CL = Classificação; SC = SEMI-CRÍTICO; C = CRÍTICO; 
AU = autoclave; ES = Estufa; GT = Glutaraldeído 
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QUADRO V - MÉTODOS E MEIOS PARA PROCESSAMENTO DE ARTIGOS 
ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS EM PERIODONTIA 
 

ARTIGO CL MÉTODOS DE PROCESS. AU ES GT 

Curetas/ rasp. C ESTERILIZAÇÃO 1a 3a 2a 

Pedras mont. SC ESTERILIZAÇÃO 2a 1a --- 

Borr. Abrasiva SC ESTERILIZAÇÃO --- --- 1a 

Taças de borr. SC ESTERILIZAÇÃO --- --- 1a 

Escov. Polim. SC ESTERILIZAÇÃO --- --- 1a 

Agulhas irrig. C ESTERILIZAÇÃO 1a 2a --- 

Agulhas sutura C DESCARTAR --- --- --- 

Sonda milim. C ESTERILIZAÇÃO 1a 2a 3a 

Lâmina/ bisturi C DESCARTAR    

Cabo p/ bisturi C ESTERILIZAÇÃO    

Tesouras C ESTERILIZAÇÃO 1a 2a --- 

Brocas C ESTERILIZAÇÃO --- 1a 2a 

CL = Classificação; SC = SEMI-CRÍTICO; C = CRÍTICO; 
AU = autoclave; ES = Estufa; GT = Glutaraldeído 
 
 
 
 
 

QUADRO VI - MÉTODOS E MEIOS PARA PROCESSAMENTO DE ARTIGOS 
ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS EM ENDODONTIA 

ARTIGO CL MÉTODOS DE PROCESS. AU ES GT 

Lima tipo Kerr C ESTERILIZAÇÃO 1a 2a --- 

LimaHedströen C ESTERILIZAÇÃO 1a 2a --- 

Alargadores C ESTERILIZAÇÃO 1a 2a --- 

Extirpa-nervos C ESTERILIZAÇÃO 1a 2a --- 

Lentulos C ESTERILIZAÇÃO 1a 2a --- 

Régua p/cond. SC ESTERILIZAÇÃO 1a 2a --- 

Cones papel C DESCARTAR --- --- --- 

Limitad. Borr. SC ESTERILIZAÇÃO --- --- 1a 

Calcadores SC ESTERILIZAÇÃO 1a 2a 3a 

Pinça Brewer SC ESTERILIZAÇÃO 1a 2a --- 

Grampos SC ESTERILIZAÇÃO 1a 2a 3a 

Pinça hemost. SC ESTERILIZAÇÃO 1a 2a --- 

Brocas C ESTERILIZAÇÃO 1a   2a   

Arco Ostby mt. NC ESTERIL./DESINF. 1a --- 2a 

Arco Ostby pt. NC         ESTERIL./DESINF. --- --- 1a 

CL = Classificação; SC = SEMI-CRÍTICO; C = CRÍTICO;NC = NÃO CRÍTICO; AU 
= autoclave; ES = Estufa; GT = Glutaraldeído. 
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QUADRO VII – MÉTODOS/MEIOS PARA PROCESSAMENTO DE OUTROS 
ARTIGOS ODONTOLÓGICOS  

ARTIGO CL MÉTODOS DE PROCESS. AU ES GT 

Filme 
Radiográfico 
antes do uso 

 
NC 

Cobertura com filme 
plástico de PVC 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

Filme 
radiográfico 
após o uso 

 
C 

Descarte do filme de PVC 
Descarte do invólucro da película 
Desinfecção do filme c/ Hipoclorito de 
Sódio a 1% 
Enxague com água potável corrente 
Processar a revelação/fixação 

 
 
--- 

 
 
--- 

 
 
--- 

Avental Pb NC Cobertura c/filme PVC --- --- ** 

Colarinho Pb NC Cobertura c/filme PVC --- --- ** 

Algodão C ESTERILIZAÇÃO 1a --- --- 

Gaze C ESTERILIZAÇÃO 1a --- --- 

Bandeja metal SC ESTERILIZAÇÃO 1a 2a 3a 

Cuba metal SC ESTERILIZAÇÃO 1a 2a 3a 

Caixa metal NC
C 

ESTERILIZAÇÃO 1a 2a 3a 

Bandeja plást NC ESTERILIZAÇÃO --- --- 1a 

Cuba plást. NC ESTERILIZAÇÃO --- --- 1a 

Caixa plást. NC ESTERILIZAÇÃO --- --- 1a 

Placas vidro NC ESTERILIZ./DESINFEC. 1a --- 2a 

Seringas NC ESTERILIZ./DESINFEC 1a --- 2a 

Pote dappen NC ESTERILIZ./DESINFEC 1a --- 2a 

Ponta cautério C ESTERILIZAÇÃO 1a --- 2a 

Ponta alta-rot. C ESTERIL./ COB C/ BARR 
FÍSICA 

1a --- --- 

Ponta baixa-rot C ESTERIL. COB C/ BARR 
FÍSICA 

1a --- --- 

Seringa trípl. SC DESINFECÇÃO/ COB C/ BARR 
FÍSICA 

--- --- --- 

Ponteira SC ESTERIL. COB C/ BARR 
FÍSICA 

1a --- --- 

Glutaraldeído; **= Desinfecção com álcool 70%. 
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8 RADIOLOGIA 

 

FUNDAMENTOS BÁSICOS DA RADIOLOGIA 

  

 Os Raios X foram descobertos no final do ano de 1895, pelo físico 

alemão Wilhelm Conrad Röntgen. 

 Os Raios X, assim como a luz visível, infravermelha, ultravioleta e 

raios gama, pertencem ao grupo de radiações eletromagnéticas. A 

propagação desse tipo de radiação se dá em forma de onda, em linha reta, 

em alta velocidade, ionizando a matéria e pode atravessá-la, ser absorvida ou 

refletida por essa matéria, dependendo de seu peso atômico e da energia dos 

raios. Os tipos de radiação desse espectro diferem, basicamente, no 

comprimento de ondas, sendo extremamente curtas as de Raios X 

diagnóstico. 

 A produção dos Raios X se dá no interior do tubo de vidro refratário a 

vácuo, contendo um eletrodo em cada uma de suas extremidades e ligado à 

corrente elétrica. A passagem da corrente elétrica estimula o eletrodo ou 

filamento negativo (catódio) a liberar os elétrons produzidos, que são 

atraídos em direção ao eletrodo positivo (anódio), movendo-se em alta 

velocidade, onde se chocam bruscamente, liberando energia. Segundo Bitelli, 

o tubo de Raios X é considerado um dispositivo diodo. No aparelho de Raios 

X, tal tubo ou ampola, bem como as instalações para cabos elétricos, estão 

envoltos por uma câmara protetora de chumbo, cuja construção garante a 

proteção contra os perigos de alta tensão e a saída de Raios X, a não ser pelo 

colimador ou diafragma, abertura regulável, para a passagem do feixe útil. 

Entre a ampola e a câmara, existe uma porção de óleo que tem por função 

fazer o isolamento elétrico e o resfriamento. 

 Para que os Raios X sejam produzidos, deve haver um gerador e um 

acelerador de elétrons, bem como um alvo ou anteparo para detê-los, que 

são os componentes básicos do tubo de Raios X. 

 A Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) preocupa-se 

há muitos anos com o problema da interação da radiação ionizante no corpo 

humano e com os danos por ela causados. Estuda também os riscos da 
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radiação e estabelece valores de doses máximas permissíveis, tanto para o 

trabalhador com radiações ionizantes, como para o público em geral. 

 No Brasil, todo e qualquer uso de radiação ionizante está controlado 

pelas normas e diretrizes de radioproteção da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN). Essa estabelece os requisitos relacionados com a 

implantação e o funcionamento de serviços de radiologia, e a Resolução SS. 

625 dispõe sobre o uso, posse e armazenamento de fontes de radiação 

ionizante, sendo um de seus objetivos “regulamentar as ações e os 

procedimentos que visem minimizar os riscos decorrentes da exposição à 

radiação, tanto de trabalhadores, pacientes e público em geral, na realização 

de tratamentos e exames médicos e odontológicos”. Além disso, é possível 

impedir os danos determinantes da radiação, considerando que há um limiar 

de dose e que o sistema de proteção radiológica tem como base os princípios 

gerais de justificação, de otimização e da limitação de dose e risco individual. 

 Os efeitos biológicos causados pelas radiações ionizantes são 

classificados em somáticos e hereditários (ou genéticos). Os somáticos são 

efeitos que se manifestam no indivíduo que sofre a irradiação. Os 

hereditários são efeitos transmissíveis aos descendentes do indivíduo 

irradiado. 

 

Definições e Normas Gerais 

 

Recomendações e Normas Internacionais da CNEN 

 

1. Acidente — desvio inesperado e significativo das condições normais de 

operação de uma instalação radioativa ou nuclear, que possa resultar em 

danos à propriedade e ao meio ambiente ou em exposições de 

trabalhadores e indivíduos do público a dose equivalente acima dos 

limites primários. 

2. Contaminação — presença indesejável de materiais radioativos em 

pessoas, materiais, meios ou locais. 

3. Monitorização radiológica — medição de grandezas relativas à 

radioproteção, para fins de avaliação e controle das condições 

radiológicas das áreas de uma instalação ou meio ambiente. 
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4. Área livre — área isenta de regras especiais de segurança, na qual as 

doses equivalentes anuais não ultrapassem o limite para indivíduos do 

público. Nesta área não é necessário o uso de dosímetros. 

 

5. Área restrita — área sujeita a regras especiais de segurança, na qual as 

doses equivalentes anuais podem ser superiores a 1/50 do limite para 

trabalhadores. 

6. Área supervisionada — área restrita, na qual as doses equivalentes 

anuais são mantidas em níveis inferiores a 3/10 do limite para 

trabalhadores. 

7. Nível de registro — nível de dose que, quando é alcançado ou previsto de 

ser excedido, faz com que os resultados do programa de monitoração da 

grandeza envolvida devam ser registrados. 

8. Nível de investigação — nível de dose que, quando é alcançado ou 

previsto de ser excedido, faz com que os resultados do programa de 

monitorização da grandeza envolvida justifiquem investigações de causas 

e conseqüências. 

9. Plano de radioproteção — documento exigido para fins de licenciamento 

da instalação, que estabelece o sistema de radioproteção a ser 

implementado pelo serviço de radioproteção. 

10. Radioproteção — conjunto de medidas que visa proteger o homem e o 

meio ambiente de possíveis efeitos indevidos, causados pela radiação 

ionizante. 

11. Serviço de radioproteção — entidade constituída especificamente com 

vistas à execução e à manutenção do plano de radioproteção de uma 

instalação. 

12. Supervisor de radioproteção — indivíduo com certificado de 

qualificação pela Comissão Nacional de Energia Nuclear para 

supervisionar a aplicação das medidas de radioproteção por meio do 

Serviço de Radioproteção. 

13. Menores de 18 anos — não devem trabalhar com radiação. 

14. Gestantes — não devem trabalhar em área controlada. De acordo 

com a CNEN, a dose acumulada no feto, durante o período de 

gestação, não deve exceder a 1mSv. 
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15. Dosímetro individual — todo trabalhador com radiações ionizantes 

deve portar um dosímetro individual. 

16. Limites derivados do trabalho — na rotina de trabalho com radiações 

ionizantes, apenas para orientação do nível de dose, derivamos valores do 

limite da dose equivalente anual para trabalhadores para períodos de 1 

mês, 1 semana ou 1 hora. Não são doses máximas, apenas os chamados “ 

limites derivados do trabalho“ e são: 4 mSv / mês, 1 mSv / semana e 

0,025 mSv / hora. 

 

Nenhum trabalhador deve ser exposto às radiações sem que: 

• Seja necessário. 

• Tenha conhecimento dos riscos radiobiológicos associados ao seu 

trabalho. 

• Esteja adequadamente treinado para o desempenho seguro das 

suas funções. 

 

MONITORAÇÃO AMBIENTAL E PESSOAL 

 

 Após a instalação e o funcionamento de equipamentos produtores de 

radiação ionizante, um físico qualificado deve fazer o chamado 

“levantamento radiométrico de área”, verificando não somente se o nível de 

radiação está abaixo dos limites máximos permissíveis, mas também se todo 

o sistema de proteção radiológica está de acordo (avisos de radiação, 

funcionamento dos botões de emergência, procedimentos de emergência, 

etc). 

 O trabalhador com radiações ionizantes deverá portar, durante seu 

período de trabalho, um dosímetro que acumule a dose por ele recebida. 

Normalmente, estes dosímetros pessoais são filmes dosimétricos ou cristais 

termoluminescentes, 

 

Proteção do Trabalhador 

 Alguns princípios fundamentais são necessários à segurança dos 

profissionais que se expõem a esse tipo de radiação, quais sejam: o tempo de 
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exposição, a distância a ser mantida da fonte, dentro da sala, e a blindagem 

obrigatória de portas, janelas e paredes. Além destes: 

• usar o dosímetro individual, durante todo o período em que 

permanecer nas áreas controladas, pois este permite avaliar a dose 

de exposição aos Raios X; 

• utilizar aventais e luvas plumbíferas. O uso de avental é obrigatório 

em todas as salas, durante a realização dos exames radiológicos; 

fazer uso de luvas plumbíferas, caso seja preciso manipular o 

paciente; 

• usar protetor de tireóide e óculos de vidro plumbífero, durante a 

realização de exames fluoroscópicos; 

• alinhar o tubo de Raios X, o colimador e o écran, de modo que o feixe 

de raios úteis seja direcionado ao écran radiológico;  

• colocar o chassi radiográfico com o filme virgem no suporte 

apropriado. De forma alguma se deve segurar o filme durante a 

irradiação. 

• Manter-se dentro da cabine de comando no momento do disparo do 

feixe de Raios X, ou atrás das proteções de chumbo. 

• Submeter-se a avaliações clínicas periódicas, ou se necessário, 

segundo orientação da equipe de proteção radiológica. 

 

PROTEÇÃO DO PACIENTE  

• Reduzir a exposição do paciente à radiação mínima, porém 

compatível com o êxito do exame a ser realizado para fins de 

diagnóstico. 

• Tomar precauções especiais com crianças e gestantes. 

• Limitar o feixe útil às dimensões exigidas, de maneira que a radiação 

difusa seja a menor possível. 

• Manter distância mínima de 25 centímetros entre o foco e a pele. 

• Usar protetor de chumbo no pescoço. 
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Termos Básicos Utilizados e suas Definições 

 

Artefatos — são imagens decorrentes de movimentos voluntários ou 

involuntários do paciente, denominados de artefatos de movimento, ou 

presença de corpos estranhos. 

Cabeça ou cabeçote do aparelho — é a parte do equipamento de Raios X 

que contém o tubo ou ampola e a câmara protetora. 

Conjunto transformador — é o conjunto que transforma a tensão da rede 

elétrica em tensões adequadas à produção dos Raios X, sendo composto de 

transformadores para alta e baixa tensão, condensadores, válvulas 

retificadoras e dispositivos acessórios. 

Conjunto de comando — é o conjunto composto pelos elementos e circuitos 

que se destinam a regular, controlar e medir as tensões e correntes a serem 

introduzidas e produzidas no conjunto transformador, a fim de comandar a 

emissão do feixe de Raios X. 

Colimação — é o método de controle da radiação espalhada pela redução da 

área irradiada.  

Chassi radiográfico — é o dispositivo ou caixa especial, destinado a receber 

o filme radiográfico virgem, na câmara escura ou na processadora 

automática, para ser exposto à radiação e que, posteriormente, é removido 

pelos mesmos processos para a revelação. 

Dosímetro ou monitor individual — é o dispositivo que objetiva medir a 

quantidade de radiação recebida pelo profissional que desempenha atividade 

no setor. 

Feixe útil — é a parte aproveitável da radiação primária que passa pela 

abertura da câmara ou de um cone localizador ou de outro meio limitador. 

Filme radiográfico — é a película composta de duas camadas finas de 

emulsão fotográfica (cristais de halogenetos de prata, suspensos em 

gelatina), recobertas por uma base de plástico flexível (poliester) e protegidas 

por uma capa. 

Fluoroscopia — é uma técnica de estudo radiográfico dinâmico, durante a 

qual a imagem radiológica obtida da exposição do paciente aos Raios X é 

convertida em luz visível. 
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Modernamente, a realização de fluoroscopia com intensificador de imagem 

acoplado a um equipamento de videocassete – vídeo-fluoroscopia – é um 

excelente instrumento de registro dinâmico de imagens radiográficas. 

Intensificador de imagens — é um tubo eletrônico, colocado sobre a tela 

primária, que — após recolher a imagem — a transmite a um receptor e, 

deste, ao monitor de televisão. 

Ionização — é “o processo pelo qual os átomos perdem e ganham elétrons e 

tornam-se, então, eletricamente carregados, conhecidos como íons”. 

Miliampere (mA) — é “a unidade de intensidade elétrica, equivalente à 

milésima parte do ampère”; ampère é “a unidade de corrente elétrica no 

sistema internacional”. A miliamperagem associada ao tempo em segundos 

(mAS) é um fator primário de controle do feixe de Raios X. 

Quilovolt (KV) — é a “unidade utilizada especialmente para medir a 

potência aparente em circuitos de corrente alternada e que é igual à energia 

aparente de um circuito capaz de fornecer ou de receber uma corrente de um 

ampère na tensão de 1000 volts”. Através da quilovoltagem (KVp) pode-se 

controlar a capacidade de penetração dos Raios X. 

Restritores do feixe — são dispositivos utilizados para regular a forma e o 

tamanho do feixe de Raios X. São estes: diafragma de abertura, cones, 

cilindros e colimadores, cuja função é proteger o paciente, diminuindo a área 

exposta e a radiação espalhada. 

Radiação ionizante — “qualquer partícula ou radiação eletromagnética que, 

ao interagir com a matéria, ioniza direta ou indiretamente seus átomos ou 

moléculas”. 

Radiografia — é o filme no qual foram produzidas imagens radiográficas. A 

clareza das imagens é determinada pelo contraste (diferença em densidade) e 

qualidade da imagem (fatores do filme, geométricos e do paciente). 

 

Efeitos Biológicos das Radiações Ionizantes 

 A evidência de que as radiações ionizantes causam danos biológicos 

nos seres vivos foi verificada logo após a descoberta dos Raios X. Os 

primeiros sinais relatados foram: processos inflamatórios nas conjuntivas, 

na pele e perda de cabelos. Mais tarde, observaram-se afecções de pele 
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diversas, assim como as neoplasias, em pesquisadores de energia nuclear e 

trabalhadores de minas expostos ao radônio, além de outros efeitos 

estudados após as grandes catástrofes mundiais envolvendo radiações. 

 

Mecanismos de Ação das Radiações Ionizantes e Características dos 

Efeitos Biológicos. 

 

 Do ponto de vista biológico, os efeitos da exposição do organismo ás 

radiações são o resultado da interação da radiação com o corpo humano. 

Essa interação pode ser dividida em três fases: 

• Na primeira fase, dá–se um fenômeno físico, caracterizado pela 

ionização e excitação dos átomos que compõem as moléculas 

orgânicas, ou seja, o resultado da troca de energia entre a radiação e a 

matéria; 

• Na segunda, ocorre um fenômeno químico, ou seja, dão-se 

rompimentos nas ligações intermoleculares, formando radicais livres e 

outros produtos moleculares; 

• Na terceira fase, acontecem fenômenos bioquímicos e fisiológicos. 

 Os efeitos biológicos causados pelas radiações são de caráter variável e 

dependem da dose total recebida, da dose acumulada, da dose localizada ou 

corpo inteiro. 

 As alterações podem ser morfológicas ou funcionais: 

• Morfológica = perda da capacidade reprodutora ou mesmo a morte das 

células de uma certa estrutura, entre outras. 

• Funcional = diminuição da secreção de uma glândula, afetando o 

funcionamento do organismo como um todo. 

 

Características Básicas dos Efeitos da Radiação Ionizante 

• Falta de especificidade = os efeitos biológicos decorrentes da 

radiação ionizante, também podem ser causados por outros agentes 

físicos, químicos ou biológicos. 

• Tempo de latência = varia de acordo com a dose recebida, quanto 

maior a dose, menor o tempo. 
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• Caráter de reversibilidade = alguns efeitos da radiação ionizante são 

reversíveis (por exemplo, a renovação de glóbulos vermelhos e 

brancos); outros são irreversíveis e podem se manifestar como 

necroses ou neoplasias. 

• Caráter de transmissibilidade = efeitos danosos podem ocorrer em 

descendentes de indivíduos que especificamente foram submetidos a 

radiação das gônadas ou corpo inteiro. 

• Dose limiar = é a dose abaixo da qual os efeitos biológicos não são 

clinicamente diagnosticados, entretanto algumas manifestações 

independem desta dose. 

• Radiossensibilidade = é diretamente proporcional à capacidade 

celular de reprodução e inversamente proporcional ao seu grau de 

especialização. Alguns fatores podem influenciar a 

radiossensibilidade como a concentração de oxigênio e o estado geral 

do indivíduo. 

 

Risco de Infecção em Radiologia 

 O conhecimento científico sobre infecção e seu controle avançou muito 

nas duas últimas décadas. Entretanto, a implantação e implementação de 

técnicas e mudanças de comportamento, ainda é um assunto de difícil 

abordagem na área da saúde. Alguns profissionais ainda resistem a essas 

mudanças, porém é inevitável a inovação, em busca da qualidade da 

assistência e do combate a infecções. 

 Na área da radiologia odontológica, por exemplo, podemos perceber 

claramente graves falhas no combate à transmissão de infecções, 

proveniente dos fabricantes de equipamentos destinados à revelação dos 

filmes radiográficos. Como principal exemplo, podemos citar a “porta” de 

entrada das reveladoras manuais, que têm uma “proteção de tecido” por 

onde as mãos do profissional adentram, com o filme já contaminado, para 

sofrer o processo de revelação. 

 Essa proteção de tecido não pode ser removida, e não existem meios 

viáveis para a sua limpeza e desinfecção. 
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 Profissionais da área de odontologia, entretanto, têm se preocupado 

com o atendimento no setor de radiologia e a prevenção de infecções e 

inúmeras tentativas para minimizar as chances de contaminação têm sido 

propostas. 

 A proposta que nos parece mais viável será descrita a seguir. 

• Proteger previamente o filme radiográfico com filme de PVC. 

• Após a realização da radiografia, esse invólucro do filme deve ser 

retirado. 

• Não pode ocorrer contato direto entre o filme a luva contaminada do 

profissional. 

• Portanto, o profissional deve abrir o invólucro, expondo o filme para 

que outra pessoa o pegue ou, na impossibilidade, o filme deve ser 

retirado com uma pinça. 

• Para levar esse filme para ser processado (revelado) deve-se trocar as 

luvas. 

 O uso de sobre luvas (luvas de plástico) não é indicado, uma vez que, o 

profissional precisa segurar as sobre luvas para calçá-las e, com isso, as 

mesmas passam a ser consideradas contaminadas, sendo possível também 

contaminar nesse procedimento, a região dos punhos dos aventais. 

 

9 CONTROLE DO LIXO 

 

 As atividades desenvolvidas em uma clínica odontológica estão ligadas, 

direta ou indiretamente, ao contato com material biológico o que possibilita 

exposição em demasia dos profissionais da área a acidentes e contaminações 

de forma geral. 

 Existem relatos de acidentes com materiais perfuro-cortantes ou corto-

contusos (contaminados) encontrados displicentemente depositados em 

recipientes inadequados, ou seja, sem resistência mecânica suficiente para 

impedir acidentes. 

 Assim sendo, a coleta de lixo nesses ambientes deve ser seletiva. Desse 

modo será possível definir quais os recipientes que deverão ser utilizados 

para coleta de resíduos. Tal procedimento é necessário, pois além de 
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promover a segurança dos trabalhadores (dentistas, auxiliares, secretárias, 

pessoal de limpeza e recolhedores do lixo), proporcionará redução de custos 

envolvidos no tratamento dos resíduos. 

 

Recomendações do Ministério da Saúde e Secretaria de Assistência à 

Saúde. 

 

1- Os materiais e fragmentos perfurocortantes, independentemente de 

estarem ou não contaminados, devem ser recolhidos em embalagens 

que impeçam ferimentos acidentais. A prevenção efetiva consiste em 

torná-los incapazes de produzir ferimentos no ambiente de trabalho 

e nos aterros sanitários. 

2- Os cuidados com resíduos patológicos, curativos e outros materiais 

dependerão da natureza dos mesmos: secreções, sangue, tecidos e 

líquidos orgânicos diversos deverão ser encaminhados para as 

unidades de tratamento. 

 

O Decreto nº. 37066, de 15 de setembro 1997, considera: 

 

Resíduo de alto risco — os denominados Resíduos de Serviços de Saúde 

(RSS), ou seja, todo produto resultante de atividades assistenciais e de 

pesquisa na área de saúde, voltadas às populações humana e animal, 

composto por materiais biológicos, químicos e perfuro-cortantes, 

contaminados por agentes patogênicos, representando risco potencial à 

saúde e ao meio ambiente. 

 

Estabelecimento Gerador de Resíduos de Serviços de Saúde — aquele 

que, em função de suas atividades assistenciais ou de ensino e pesquisa, no 

âmbito das populações humana ou veterinária, produz RSS. 

Serviço de Coleta de RSS — aquele que recolhe os RSS nos 

estabelecimentos geradores e os transporta à unidade de tratamento. 

Sistema de Tratamento de RSS — conjunto de unidades, processos e 

procedimentos que alteram as características físicas, químicas ou biológicas 
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dos resíduos e conduzem à minimização de riscos à saúde pública e à 

qualidade do meio ambiente. 

Sistema de Disposição Final — conjunto de unidades, processos e 

procedimentos que visam ao lançamento de resíduos no solo, garantindo-se 

a proteção da saúde pública e a qualidade do meio ambiente. 

Os estabelecimentos geradores de RSS devem cadastrar-se junto ao 

Departamento de Limpeza Urbana, informando: 

• Nome do proprietário do estabelecimento; 

• RG do proprietário do estabelecimento; 

• Endereço do estabelecimento; 

• IPTU do imóvel; 

• CCM da firma ou pessoa física; 

• Nome do responsável técnico;  

• Carteira profissional do responsável técnico; 

• Características físicas do estabelecimento; 

• Características dos resíduos gerados  

TABELA 1: Doenças Infecciosas possíveis de serem encontradas em Odontologia 

                   Paciente/Profissional e vice versa   

Microorganismo                   Meio de transmissão                  Patologia Potencial 

Agentes: BACTÉRIAS 

 

Bordetella pertussis            Secreções nasofaríngeas              Coqueluche   

Corynebacterium                Secreções nasofaríngeas               Difteria  

Diphtheriae 

Mycobacterium                   Secreção orofaríngea                   Tuberculose 

Tuberculosis 

Neisseria                            Secreção orofaríngea                    Gonorréia  

Gonorrhoeae                                                                            (conjuntivite) 

Pseudomonas spp               Aerossolização de água                Pneumonia  

Acinetobacter spp               estagnada                                             

Legionella spp 

Staphylococcus aureus       Gotículas (lesão, exsudato)          Lesões supurativas  

Streptococcus pyogenes      Secreção orofaríngea                   Amigdalite, 

                                                                                                 Febre reumática, etc  

Treponema pallidum           Secreção orofaríngea,                  Sífilis 

                                             Exsudato de lesões 

 

Agentes: VÍRUS 

 

Coxsackie                           Secreções orofaríngeas                Patologia da mão, pé  

                                            Sangue?                                       e boca, herpangina 

Citomegalovírus                 Saliva, sangue                              Infecções latentes 

Epstein-Barr                       Saliva ,sangue                              Mononucleose 

                                                                                                Infecciosa, Infecção 

                                                                                                Assintomática 
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Vírus RNA do grupo          Alimentos contaminados             Hepatite A 

Picornavírus 

Hepadnavírus (HBV)         Sangue, saliva, sêmen,                 Hepatite B 

                                           Lágrima 

 

Vírus HCV                         Sangue                                          Hepatite C  

Vírus HDV                         Sangue                                          Hepatite delta (apenas 

                                                                                            na presença de hepatie B)  

Vírus NANB                     Transmissão parenteral                 Hepatite não A não B 

Herpes simplex 1 e 2        Secreção nasofaríngea                 Lesões orais, estomatite 

                                                                                               Conjuntivite 

Herpes zóster                    Material papular,                          Varicela, lesões orais 

                                          Através do ar 

HIV                                   Sangue, sêmen                              AIDS 

Sarampo                            Secreção nasofaríngea                 Exantema vascular 

                                          Saliva                                           generalizado 

Rubéola                             Secreção nasofaríngea                 Parotidite, meningite 

                                           Saliva                                           Patologia fetal 

Caxumba                           Secreção nasofaríngea                 Parotidite, meningite 

                                          Saliva             

Papilomavírus                   exsudatos cutâneos                       Papilomas mucosos e 

                                                                                                Cutâneos 

Vírus respiratórios             Secreção nasofaríngea                 Gripe e resfriado 

Paragripal                                                                             Infecções não específica 

Rinovírus                           Secreção nasofaríngea               do trato respiratório 

Adenovírus                                                                            superior e inferior 

AGENTE: FUNGOS 

Candida spp                       Saliva, secreção nasofaríngea    Candidíase em imuno 

                                                                                               Comprometidos 

 

10 PROTOCOLOS A SEREM SEGUIDOS NOS AMBULATÓRIOS CLÍNICOS 

 

1. Material clínico a ser levado à estufa 

• Caixas metálicas (aço ou alumínio) fechadas com cadeado, 

identificadas com gravação do nome e/ou CPD do aluno. 

• O fundo deve ser forrado com campo ou gaze estéril, para evitar 

contato do instrumental com o metal da caixa. 

• Devem ser entregues na data correta e protocoladas. 

• Devem ser retiradas na data correta, protocoladas e lacradas com 

fita crepe para evitar contaminação. 

• Deve haver registro das datas de esterilização e validade (15 dias 

para material acondicionado em caixas). 

• O aluno deverá se identificar para retirar seu material. 
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2. Monitoramento dos procedimentos de esterilização em estufa 

 

 O monitoramento nada mais é do que o controle de qualidade da 

esterilização. É indispensável de ser feito independente do seu método de 

escolha. Este controle visa diminuir estas falhas e principalmente detectá-

las. 

 As falhas na esterilização podem ocorrer devido a erros: 

 

• Do operador 

• Equipamento 

• Instalação 

• Falhas combinadas 

 

O monitoramento compreende as seguintes etapas: 

 

Monitoramento Físico 

 O monitoramento físico em autoclaves consiste em verificar se a 

autoclave atinge os parâmetros físicos de tempo / temperatura e pressão de 

acordo com o ciclo, modelo e o manual de instruções que acompanha cada 

equipamento. A assistência técnica deve ser acionada, se isto não ocorrer. 

 

Monitoramento Químico 

 Realizada utilizando indicadores químicos que, de acordo com a ISO 

11140, possuem 4 classes: 

 

• Classe 1: Os indicadores de passagem são normalmente encontrados em 

fitas zebradas, que indicam se um determinado pacote passou pelo 

processo, não garantindo, porém a sua esterilidade. Devem ser utilizados 

em todos os pacotes externamente. 

 

• Classe 4: São indicadores químicos multiparamétricos que devem ser 

usado em cada pacote. Mostram que houve penetração de calor e vapor, 

mas não garantem a esterilização. 
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• Classe 5: Integrador químico de uso interno, indicado para utilização em 

pacotes que serão esterilizados a vapor em parâmetros determinados 

mundialmente. Tem boa confiabilidade, porém se a temperatura for acima 

de 140°C o indicador aprova o ciclo independente da presença de vapor, o 

que é uma limitação. 

 

• Classe 6: Emuladores para temperatura específica, 121º C ou 134º C, em 

tempos específicos e pré-determinados. Devem ser utilizados 

rotineiramente. Prático, fácil de usar, de armazenar com leitura imediata. 

Tem grande confiabilidade e demonstram que o ciclo apresentou todas as 

condições (temperatura em presença de vapor por tempo suficiente) para 

que a esterilização tenha ocorrido. 

 

Monitoramento Biológico 

 

 É o monitoramento mais confiável, pois é feita com microorganismos 

tecnicamente preparados – indicadores biológicos – para demonstrar a 

esterilização. 

 São testes que vêm em tubos plásticos com tampa permeável ao 

vapor, com uma fita impregnada com uma população conhecida de 

esporos, separada do meio nutriente (líquido roxo), por uma ampola de 

vidro. 

 A leitura deve ser realizada após 24 e 48 horas de incubação. 

 Os esporos utilizados são de Geobacillus stearotermophilus, 

altamente resistentes ao calor úmido e não são patogênicos. São utilizados 

como desafio, pois uma vez tendo sido eliminados, todos os outros esporos 

e formas vegetativas também serão. 

 

Material clínico a ser autoclavado 

• Embalado em papel grau cirúrgico, em bolsas auto selantes ou 

selados por seladora ou fita crepe. 

• Identificado com nome e RA do aluno. 
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• Entregue na data correta e protocolado. 

• Retirado na data correta e protocolado. 

• Manter registro das datas de esterilização e validade (7 dias para 

material acondicionado em pacotes). 

• Ao ser retirado, verificar se há ruptura no invólucro. 

• O aluno deverá se identificar para retirar seu material. 

 

11 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS ODONTOLÓGICOS 

 

Resíduos infectantes 

 

Resíduos biológicos 

• Culturas ou estoques de microrganismos, provenientes de exames 

clínicos. 

 

Resíduos cirúrgicos, de curativos e de peças anatômicas 

• Tecido, sangue e outros líquidos resultantes de pequenas cirurgias, 

drenagem de abscessos, biópsias; 

• Algodão, gaze, esparadrapo, provenientes de curativos; 

• Equipamento de proteção individual (EPI) descartáveis; 

• Barreiras mecânicas removidas de equipamentos e superfícies; 

• Conteúdo do porta-resíduos utilizado na mesa auxiliar; 

• Invólucros e proteção dos filmes radiográficos. 

 

Resíduos pérfuro-cortantes 

• Agulhas, lâminas de bisturi, limas, alargadores, extirpa-nervos, 

brocas usadas e outros instrumentos com ponta ativa gasta; 

• Ampolas, pipetas, lâminas de cultura, vidros quebrados. 
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Resíduos especiais 

 

Resíduos farmacêuticos 

• Medicamentos e reagentes vencidos, restos de resina acrílica, 

revelador e fixador, ceras e materiais de moldagem, lubrificantes; 

• Desinfetantes e agentes químicos de esterilização, soluções para 

irrigação endodôntica, pós, líquidos e pastas diversos, utilizados em 

clínica odontológica e que por qualquer motivo devam ser 

descartados; 

• Merecem  destaque, pela sua alta toxicidade o mercúrio e os 

resíduos de amálgama, bem como os termômetros de mercúrio 

danificados. 

 

Resíduos radioativos 

 Na prática odontológica usual, não se trabalha com esse tipo de 

resíduo. 

 

Resíduos comuns 

 Qualquer resíduo que não se enquadre nos itens anteriores. Nesta 

categoria, estão classificados os resíduos dos serviços administrativos e de 

alimentação e outros, como, plásticos, vidros e metais. 

 

Acondicionamento dos resíduos odontológicos 

 Os resíduos deverão estar acondicionados de acordo com o tipo de 

resíduo, devidamente identificados, observando-se as regras a seguir: 

 

1. Material Perfurocortante 

 Deve ser acondicionado em recipientes de paredes rígidas, lacrado, 

identificado como material contaminado pérfuro-cortante. Após a lacração, 

deve ser acondicionado em saco de lixo branco leitoso, de acordo com as 

especificações contidas na Norma NBR 9190 - ABNT. O saco deve estar 

preenchido até dois terços de sua capacidade, para evitar transbordamentos 

e possibilitar o fechamento adequado. 
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2. Líquidos 

 Deverão ser acondicionados em garrafas, tanques ou frascos, de 

preferência, inquebráveis. Caso o recipiente tenha que ser de vidro, deverá 

estar contido dentro de embalagem resistente. Alguns tipos de líquidos 

residuais ou fora de validade são da responsabilidade do fabricante, quanto 

ao recolhimento. 

 

3. Resíduos Infectantes 

 Deverão ser acondicionados em sacos de lixo em plástico branco e 

impermeável, do tipo II, especificado pela NBR 9190 - ABNT. Observar que 

sacos de lixo para 100 litros ou maiores, deverão ser de espessura maior, 

para suportar o peso sem romper. 

 

4. Resíduos Comuns 

 Poderão ser embalados em sacos plásticos para coleta de lixo 

domiciliar, de qualquer cor (tipo I NBR 9190 - ABNT). 

 

Coleta de resíduos 

 Os resíduos infectantes deverão ser recolhidos pela coleta especial do 

Município, devendo ser acondicionados em local apropriado para esse fim, 

diferente do local estabelecido para a coleta dos resíduos comuns. 

 

Os resíduos comuns deverão ser embalados, tendo em vista a coleta seletiva 

(separar papel, plástico, vidro, etc.). 

 

12 PROCEDIMENTOS FRENTE À EXPOSIÇÃO ACIDENTAL AO VHB E 

CONSIDERADA A SITUAÇÃO VACINAL DO ALUNO, PROFESSOR OU 

AUXILIAR TÉCNICO 

 

SE E ENTÃO 

O indivíduo fonte de 
contaminação for positivo 
para o HbsAG 

O indivíduo exposto não 
for vacinado contra a 
hepatite B 

1. Deve receber a série de vacinas 

contra hepatite B, e: 

2. Deve receber uma dose de 
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O indivíduo exposto for 
vacinado contra hepatite 
B 

imunoglobulina anti-hepatite B até 
sete dias após a exposição. 

Nada a fazer.  

O indivíduo fonte de 
contaminação for 
negativo, se recusar a ser 
testado ou não puder ser 
identificado 

O indivíduo exposto não 
for vacinado contra a 
hepatite B 

 

O indivíduo exposto for 
vacinado contra a 
hepatite B 

1. Deve receber a série de vacinas 
contra hepatite B, e: 

2. Deve receber uma dose de 
imunoglobulina anti-hepatite B até sete 
dias após a exposição. 

Nada a fazer 

 

13 PROCEDIMENTOS FRENTE À EXPOSIÇÃO ACIDENTAL AO HIV, POR 

ALUNO, PROFESSOR OU AUXILIAR TÉCNICO 

O risco de infecção pelo HIV, em razão de acidente de trabalho envolvendo a 

exposição a sangue ou fluídos orgânicos, está estimado em cerca de 0,1 % a 

0,5 %. 

Caracterização do risco: 

• Risco baixo: não ocorre contato com grande quantidade de sangue, 

e este não possui alta titulação de HIV. 

• Risco médio: contato com grande quantidade de sangue e este 

possui baixa titulação de HIV ou contato com pequena quantidade de 

sangue e este possui alta titulação de HIV 

• Risco alto: contato com grande quantidade de sangue (sangue visível) 

e este possui alta titulação de HIV. Grande quantidade de sangue 

significa que o objeto do acidente está visivelmente contaminado com 

o sangue do paciente ou o procedimento envolveu agulha colocada 

diretamente em artéria ou veia, ou a lesão foi profunda. 

 A titulação do HIV pode ser dosada laboratorialmente, sendo que uma 

alta titulação significa valores acima de 50.000 cópias de HIV RNA/ml. 
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