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 APRESENTAÇÃO 

 

A Comissão de Biossegurança da Faculdade de Odontologia da Universidade 

Estácio de Sá apresenta neste documento seu Manual de Biossegurança, que tem por 

objetivo estabelecer normas e práticas a serem observadas no trabalho em saúde. Este 

material é resultado do discutido e apresentado pela citada comissão e constitui o 

registro, para aplicação e ampliação dos conhecimentos básicos e gerais em 

biossegurança.  

Entende-se como biossegurança “o conjunto de ações voltadas para a prevenção, 

minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, 

ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, visando à saúde do 

homem, dos animais, a preservação do meio ambiente e a qualidade dos resultados" 

(Teixeira e Valle, 1996). 

A observância das normas de biossegurança é dever de todos e direito dos 

pacientes, sendo ainda uma demonstração de respeito à sua integridade, aos demais 

componentes da equipe de trabalho e a si próprios. Desta forma, as orientações aqui 

postuladas descrevem medidas a serem adotadas para adequada prática profissional, 

com vistas à minimização de exposição aos riscos que podem afetar a saúde dos 

indivíduos diretamente inseridos no contexto do atendimento.  

Neste sentido estão aqui incluídas orientações e diretrizes que norteiam o 

adequado posicionamento junto ao paciente e à equipe das quais se destacam: a 

observância dos preceitos éticos profissionais; a prevenção de infecções cruzadas; a 

conduta diante de um acidente com material perfuro-cortante; a de processo de 

esterilização dos materiais contaminados e o seguimento rigoroso de todos os 

procedimentos destinados a manter a cadeia asséptica pessoal, a que envolve os 

instrumentos, acessórios, equipamento e paciente. 
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TERMINOLOGIA 

AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

CDC – Centro de Controle e Prevenção de Doenças 

CMS – Centro Municipal de Saúde 

EPI – Equipamento de Proteção Individual 

FDA – Agência Federal de Controle de Medicamentos 

HBeAg – Proteína Viral da Hepatite B 

HBIg – Imunoglobulina para a Hepatite B 

HBsAg – Antígeno Hepatite B 

HBV – Vírus da Hepatite B 

HCV – Vírus da Hepatite C 

HIV – Vírus da Imunodeficiência Humana 

NR 32 – Norma Reguladora 32 da ANVISA – (Segurança e Saúde 

no Trabalho em Serviços de Saúde). 

PVC –  Filme Plástico 

RDC – Resolução da Diretoria Colegiada / ANVISA. 

T CD4+ - Marcador Viral (Linfócitos e células de defesa) 

PEP-HBV- Profilaxia  pós-exposição ou após exposição ao vírus da 

Hepatite 

PEP-  Profilaxia  Antirretroviral 
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INTRODUÇÃO 

Evitar os acidentes que resultem em exposição ao sangue pelos profissionais da área de saúde é 

a forma mais simples de evitar a transmissão do vírus da hepatite B (HBV), vírus da hepatite C 

(HCV), vírus da imunodeficiência humana (HIV) e outras infecções em ambientes de cuidados 

de saúde. Todavia, a imunização para hepatite B, medidas das precauções universais de 

biossegurança e o "manejo pós-exposição" são componentes integrais de um amplo programa 

para prevenir a infecção após a exposição a patógenos associados à transmissão parenteral,  

percutânea e  mucosas, sendo importantes elementos na segurança do local de trabalho ou de 

ensino das profissões da saúde. 

A orientação ao profissional de saúde deve enfatizar que seu local de trabalho lhe expõe a uma 

possibilidade de contágio dez vezes maior do que a população em geral, estando essa categoria 

profissional em alto risco ocupacional. O risco de transmissão ao pessoal que atua na área de 

saúde se dá principalmente através de sangue e outros líquidos, como secreções corporais 

contaminados. 

Uma vez que os profissionais de Odontologia estão entre os profissionais com maior risco de 

contaminação pelo vírus das Hepatites B, C e D do que a população em geral e que a 

transmissão do vírus de dentistas para pacientes já foi documentada, é recomendação do curso 

de Odontologia da Universidade Estácio de Sá que todo o pessoal envolvido no atendimento 

clínico - incluindo alunos, professores, auxiliares e funcionários da sala de esterilização - seja 

vacinado contra o vírus da hepatite B (imuniza contra hepatite D também). Até o momento não 

existe vacina para hepatite C. Ainda como medida preventiva, para os profissionais da área de 

saúde, é recomendada pelo CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados 

Unidos) e pelo Ministério da Saúde do Brasil que todo profissional da área de saúde, bem como 

professores devem estar vacinados anualmente para o vírus influenza. Outras vacinas que 

constituem o esquema de vacinação para os profissionais da saúde são: tétano e difteria-dT 

(dupla tipo adulto), tríplice viral (sem evidência de imunidade prévia), varicela (Profissionais de 

saúde sem imunidade comprovada que prestem atendimento a crianças e imunossuprimidos) 

pneumocócica (Profissionais de saúde maiores de 60 anos ou com risco aumentado de doença 

pneumocócica). 

1- MANEJO DO ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO EM PESSOAL DA 

ÁREA DE SAUDE. 

RISCOS DE CONTAMINAÇÃO 

1.1-HEPATITE B  

TRANSMISSÃO OCUPACIONAL DO HBV 

O HBV é bem reconhecido como  um risco ocupacional para profissionais da área de saúde. O 

risco de contágio está relacionado ao grau de contato com o sangue e com a situação da fonte de 

contágio. Curiosamente, apesar de as lesões percutâneas serem a forma mais eficaz de 

transmissão do HBV, essa via de contaminação provavelmente representa uma minoria dos 

eventos que contaminam os profissionais da área de saúde com o HBV. Foi demonstrado que o 

HBV pode se manter viável em sangue seco sobre superfícies em temperatura ambiente por, no 

mínimo, uma semana. 

PROFILAXIA PÓS-EXPOSIÇÃO PARA HBV (PEP-HBV) 
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Eficácia da PEP-HBV: a eficácia da imunoglobulina (HBIg) e da vacina anti-HBV em 

acidentes ocupacionais envolvendo exposição ao HBV já foi avaliada em estudos prospectivos. 

Estima-se que duas doses de HBIg feitas dentro do prazo de uma semana após a exposição 

percutânea a sangue HbsAg-positivo proporcionam uma taxa de proteção de 75% à infecção 

pelo HBV. Se na ocorrência do acidente os profissionais da área de saúde não estiverem 

devidamente vacinados, o regime vacinal deve ser associado à administração da HBIg. 

Segurança da PEP-HBV: a vacina anti-HBV tem se mostrado segura para administração em 

bebês, crianças ou adultos. Atualmente, a vacinação anti-HBV já faz parte da rotina vacinal das 

crianças brasileiras e deve estar disponível gratuitamente nos postos de saúde. São raros os 

casos de efeitos colaterais sérios quando da administração da HBIg. Dor ou sensibilidade no 

local da injeção, assim como urticária e angioedema podem ocorrer. Reações anafiláticas são 

raras e esses pacientes devem ser orientados a evitar a administração de preparados que 

contenham imunoglobulinas. 

PEP-HBV na gravidez: não há relatos de riscos ao desenvolvimento fetal quando da 

administração de vacina anti-HBV em mulheres grávidas. A infecção pelo HBV durante a 

gravidez pode resultar em um quadro grave para a gestante e em hepatite B crônica para o bebê. 

Há estudos mostrando que quando a hepatite B crônica se inicia na infância, as possibilidades 

de desenvolvimento de cirrose e hepatocarcinoma são muito maiores. Portanto, a gravidez ou a 

lactação não devem ser consideradas como contraindicação para a vacinação ou a administração 

de HBIg às mulheres. 

MANEJO DA EXPOSIÇÃO AO HBV 

Para acidentes percutâneos ou exposições de mucosa a sangue, muitos fatores devem ser 

considerados antes de proceder à profilaxia da infecção, incluindo a situação do paciente quanto 

à presença de HBsAg no seu sangue e a condição dos profissionais da área de saúde quanto à 

vacinação contra o HBV e sua resposta a essa vacina. Qualquer exposição a sangue ou outro 

fluido corporal em profissionais da área de saúde não vacinados deve ser seguida pelo início do 

programa vacinal: três doses administradas em zero, trinta e 180 dias. 

Deve-se verificar a situação vacinal do profissional da área de saúde quanto à realização do 

esquema vacinal completo e quanto à sua resposta à vacina - sorologia para pesquisa de 

anticorpos anti-HBV - HBIg.  

Quando a administração de imunoglobulina anti-HBV (HBIg) estiver indicada, deve ser feita o 

quanto antes após a ocorrência da exposição, preferencialmente dentro das primeiras 24 horas.  

Para o profissional da área de saúde que ainda não completou o esquema vacinal e se acidentou, 

deve-se manter o esquema vacinal e a HBIg deve ser utilizada quando indicada. 

A VACINAÇÃO CONTRA HEPATITE B 

Todos os profissionais da saúde, assim como os estudantes dessa área, podem procurar um 

posto de saúde para serem vacinados gratuitamente. Os indivíduos que tenham um membro da 

família com história de hepatite B comprovada por exames laboratoriais também têm acesso a 

essa vacinação pública. 

IMUNOGLOBULINA ANTI-HBV (HBIg) 
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O Governo Federal dispõe de unidades espalhadas por todo o Brasil capacitadas a prover a 

HBIg gratuitamente aos pacientes necessitados. Essas unidades são chamadas de "Centros de 

Referência para Imunobiológicos Especiais" (CRIE).  

Endereços dos CRIE 
• CRIE/Hospital Municipal Rocha Maia 
Atendimento a crianças 

Endereço: Rua General Severiano, 91 – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ 

Telefones: 2275-6531 / 2295-2398 / 2295-2295 ramal 203 

Atendimento na rotina: 2ª a 6ª feira das 8h às 16 

 
INI/FIOCRUZ 

Atendimento a adultos e crianças 

Endereço: Av. Brasil, 4.365 – Manguinhos – Rio de Janeiro/RJ 

Telefone: 3865-9125 

Atendimento na rotina: 2ª a 6ª feira das 8h às 17h 

 

 

PARA ATENDIMENTO NO CRIE: 

Para ser atendido no CRIE, o paciente deve ser referenciado através da Ficha de Referência ao 

CRIE devidamente preenchida, assinada e carimbada pelo médico requisitante. 

  

Os CRIE têm seus próprios critérios de indicações para a administração da HBIg. Todavia, se o 

profissional da área de saúde procurá-los munido do formulário relatando a ocorrência do 

acidente ocupacional somado a um exame sorológico que mostre sua incompetência 

imunológica para o HBV (paciente não respondedor), o atendimento será agilizado. 

Endereço do hospital Lourenço Jorge - Av. Ayrton Senna, 2000 - Barra da Tijuca, Rio de 

Janeiro - RJ, CEP:  22793-000  Tel. (21) 3111-4603 

2.1- HEPATITE C 

TRANSMISSÃO OCUPACIONAL DO HCV 

O HCV não é transmitido de forma eficiente através de exposições ocupacionais a sangue. A 

incidência média de soroconversão ao HCV (detecção de anticorpos anti-HCV no sangue no 

profissional da área de saúde) após exposições em acidentes percutâneos durante o tratamento 

de pacientes HCV-positivos é de 1,8%, variando de 0% a 7%, sendo que um estudo mostrou que 

a transmissão ocorria apenas quando a contaminação provinha de agulhas que apresentavam luz, 

como agulhas de injeção ou anestesia, ao contrário dos outros instrumentos perfuro-cortantes. A 

transmissão raramente ocorre pela exposição de mucosas a sangue contaminado e não há 

nenhum relato de profissional da área de saúde que tenha se contaminado pela exposição da 

pele, intacta ou não. Ao contrário do HBV, os dados epidemiológicos sobre o HCV sugerem 

que a contaminação ambiental com sangue HCV-positivo não constitui um risco significativo de 

transmissão da doença para o pessoal de saúde, exceto em unidades de hemodiálise.  

MANEJO DA EXPOSIÇÃO AO HCV 

A administração de imunoglobulinas e medicamentos antivirais não é recomendada na 

profilaxia pós-exposição a sangue contaminado com HCV, pois nenhuma resposta imunológica 

protetora foi observada após a infecção pelo HCV, isto é, ter anticorpos anti-HCV não impede o 

curso da doença. O mais importante é que a pessoa contaminada com HCV seja acompanhado 

por médico especialista - hepatologista. 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/6266539/4185425/FichadeEncaminhamentoaoCRIE2017.doc
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/6266539/4185425/FichadeEncaminhamentoaoCRIE2017.doc
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ORIENTAÇÕES AO PROFISSIONAL DE SAÚDE EXPOSTO ÀS HEPATITES VIRAIS 

O profissional de saúde exposto a sangue contaminado com HBV ou HCV não precisa tomar 

nenhuma precaução especial para evitar uma transmissão secundária durante o período de 

acompanhamento. Entretanto, nesse período, deve evitar doar sangue, plasma, órgãos, tecidos 

ou sêmen. A pessoa exposta não precisa alterar suas práticas sexuais ou evitar a gravidez. Se o 

profissional de saúde exposto for uma mulher que esteja amamentando, esta não deve 

descontinuar a amamentação.  

2.2- HIV 

TRANSMISSÃO OCUPACIONAL DO HIV 

Estudos prospectivos com pessoal de saúde mostraram que a possibilidade de contágio com o 

HIV é ainda menor do que com o HCV, sendo estimada uma taxa de infecção de 0,3% (variação 

de 0,2% a 0,5%) após a exposição por acidentes percutâneos e uma taxa de apenas 0,09% 

(variando de 0,006% a 0,5%) após a exposição de mucosa íntegra. Em um estudo retrospectivo 

com profissionais de saúde que sofreram exposições percutâneas com sangue contaminado com 

HIV, o risco de desenvolvimento da infecção pelo HIV foi diretamente proporcional à 

quantidade de sangue contaminante, associado às seguintes situações: 

● Instrumentos visivelmente contaminados com sangue do paciente portador do HIV; 

● Procedimentos que envolviam agulhas utilizadas diretamente em veias ou artérias do 

paciente portador do HIV; 

● Profundidade da lesão provocada. 

● Carga viral do paciente caso seja portador do vírus. 

ARGUMENTOS E CONSIDERAÇÕES PARA A PEP-HIV 

Eficácia da PEP-antirretroviral em modelos animais: estudos recentes mostram evidências 

encorajadoras quanto à eficácia da PEP para o HIV. Entretanto, esses estudos mostram que 

quanto maior for o volume do inoculo viral menor será a eficácia da PEP. Também foi 

observado que retardar o início da PEP, interrompê-la antes do tempo necessário, ou utilizar 

doses abaixo do recomendado diminuem a eficácia terapêutica. Foi observado que os melhores 

resultados obtidos com a PEP se iniciando antes de completar 24 horas do acidente ocupacional 

e perdurando por quatro semanas. O médico infectologista responsável irá indicar os 

medicamentos necessários e o tempo de duração para cada caso. 

MANEJO DA EXPOSIÇÃO AO HIV  

O primeiro procedimento é realizar o teste para pesquisa de anticorpos anti-HIV no sangue do 

paciente-fonte. O profissional de saúde exposto ao HIV deve ser avaliado nas primeiras horas 

após o acidente ocupacional e ter seu sangue também avaliado para a presença prévia de 

anticorpos anti-HIV. Quando não se conhece o estado do paciente-fonte, a PEP deve ser iniciada 

e retificada ou interrompida quando se obtiver os dados necessários sobre o paciente. Quando a 

profissional de saúde estiver grávida, deve ser orientada quanto aos possíveis efeitos sobre o 

feto e decidir quanto à realização da PEP. 

TRATAMENTO DO LOCAL DA EXPOSIÇÃO (FERIDA DO PROFISSIONAL DE 

SAÚDE) 

 Deve ser lavado com água e sabão e a mucosa deve ser lavada apenas com água.  
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 Não há evidências de que o uso de antissépticos para o tratamento da ferida ou a 

tentativa de extrair os fluidos espremendo o local da ferida reduz o risco de transmissão. 

 

 

 Não é recomendável a aplicação de agentes cáusticos como o hipoclorito de sódio sobre 

a ferida, assim como a injeção de antissépticos ou desinfetantes dentro da mesma. 

 

2- PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADÃO DA EXPOSIÇÃO BIOLÓGICA. 

 

ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO 

Procedimentos recomendados após exposição- Todas as situações citadas acima. 

Lavagem exaustiva do local da exposição com água e sabão no caso de exposição percutânea 

ou cutânea; 

Em caso de exposição de mucosas devemos lavar exaustivamente com água e ou soro 

fisiológico; 

Preencher o “Protocolo de Acidentes Biológicos” à disposição nas clínicas. 

Acidentes de trabalho com sangue e outros fluidos corpóreos devem ser tratados como 

emergência médica; 

Encaminha-se imediatamente, preferencialmente com a fonte (paciente), para o Hospital 

Lourenço Jorge onde se dará entrada pela emergência que os encaminhará à Infectologia para 

as devidas providências, a saber: 

Notificação de registro do acidente. 

Coleta do sangue para testagem para hepatites B e C e para o vírus HIV. 

Acompanhamento e/ou início de tratamento do acidentado. 

 

OBS: O aluno acidentado deverá ser acompanhado de um responsável da IES até o 

Hospital devido à sua condição de tutelado. 
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3- BIOSSEGURANÇA BIOLÓGICA 

 Controle de disseminação de microrganismos. 

Sabendo-se que a Infecção e invasão e multiplicação de um agente infeccioso no organismo do 

homem ou animal suscetível, causando resposta imunológica do hospedeiro, é uma necessidade 

que, no ambiente de tratamento odontológico,  se proponham métodos que venham minimizar 

as transmissões  indiretas ( infecções cruzadas) dos agentes infecciosos, que geralmente 

ocorrem através de pessoal, ambiente ou instrumento contaminado. 

 3.1- CONCEITOS EM CONTROLE DE INFECÇÃO. 

ASSEPSIA: Conjunto de medidas, que evita o contato com o doente, a ferida operatória, o 

ambiente e a equipe cirúrgica; processo pelo qual se consegue impedir a penetração de germes 

patogênicos em local que não os contenha. 

DESINFECÇÃO: Processo aplicado a superfícies inertes, que elimina microrganismos de 

forma vegetativa, excetuando-se os esporos bacterianos, mediante a aplicação direta de meios 

físicos e químicos. 

ESTERILIZAÇÃO: Destruição ou eliminação total de todas as formas de vida microbiana  

vegetativa ou esporulada através de Esterilização de Vapor Saturado por Pressão (Autoclave) e 

ainda; Esterilização por Óxido de Etileno – gás (ETO)  e Esterilização por Plasma de Peróxido 

de Hidrogênio. 

DEGERMAÇÃO: É o ato de redução ou remoção parcial dos microrganismos da pele ou 

outros tecidos por métodos quimio-mecânicos. É realizado através da  higienização das mãos e 

antebraços usando água, sabão degermante (ex:Clorexidina) e escova (manilúvio). 

3.2-CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.  

Independentemente da classificação descrita abaixo, os princípios básicos a serem seguidos, 

desde que as características do instrumento permitam, devem ser:  

1. Nunca desinfetar o que pode ser esterilizado; 

2. Sempre dar preferência aos métodos físicos de esterilização (autoclave). 

MATERIAIS CRÍTICOS 

Definição: São aqueles que entram em contato direto com os tecidos, cortando-os ou 

perfurando-os, e/ou com secreções, que são consideradas como contaminantes em potencial. 

Exemplos: 

Sondas exploradoras e periodontais, escavadores (colheres de dentina), brocas, sugadores de 

metal e/ou descartáveis, cabo de bisturi, grampos para isolamento e curetas periodontais. 

MATERIAIS SEMICRÍTICOS 

Definição: São aqueles que entram em contato direto com os tecidos sem, entretanto, cortá-los 

ou perfurá-los. 
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Exemplos: Espelho clínico, esculpidores de Hollenback, calcadores, brunidores, guias-de-cego, 

aplicadores de hidróxido de cálcio, discos e pontas para acabamento e polimento, arco de 

Young, pinça porta-grampo, porta-amálgama, porta-matriz, espátulas para inserção de cimentos 

e compósitos. 

MATERIAIS NÃO CRÍTICOS 

Definição: São aqueles que não entram em contato direto com os tecidos. 

Exemplos: 

Superfícies do equipo, seringas tipo Centrix para inserção de materiais. 

Atenção: Um material não crítico deve ser tratado para efeitos de biossegurança como 

material semicrítico quando manipulado pelo operador. 
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4- NORMAS GERAIS DE ESTABELECIMENTO DA CADEIA ASSÉPTICA NA 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA  

Observações: 

1. Os alunos devem adquirir todos os itens da lista de materiais da disciplina de Estomatologia I 

disponível no site do curso de Odontologia da Estácio, e o EPI (Equipamento de Proteção 

Individual).  

2. Os auxiliares, professores e alunos deverão trajar: 

Calça comprida branca e blusa branca, íntegras. 

Meias brancas  grossas.  

Sapato ou tênis branco fechado. 

Gorro ou touca descartável. 

Jaleco de manga comprida com elástico no punho, da cor pertinente ao posto e 

confeccionado  em  tecido.  Logotipo da Estácio na manga esquerda e nome no bolso do 

tórax. 

3. É proibido: 

Fumar 

Comer 

Beber  

Usar telefones celulares. O aluno deverá orientar o paciente. 

Transitar trajando jaleco fora da clínica odontológica. 

Em situações especiais o aluno deverá conversar com o professor e usar o telefone celular 

apenas fora da clínica. 

4. A entrada e a circulação de pessoas nas dependências da clínica, com exceção de alunos, 

professores e pessoal auxiliar lotados na clínica específica ou pacientes, somente será permitida 

após autorização do coordenador da disciplina. 
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4.1-INÍCIO DO ATENDIMENTO 

Ao entrar na clínica, o aluno, o professor e o pessoal auxiliar deverão: 

1. Retirar jóias, bijuterias e relógio. 

2. Lavar as mãos conforme indicado nos painéis das clínicas (Fig 1) com sabonete 

comum.  
Técnica: 

1. Abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se na pia. 

2. Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir toda a superfície das mãos. 

3. Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si. 

4. Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa.  

5. Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais. 

6. Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com movimento 

de vai-e-vem e vice-versa. 

7. Esfregar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, utilizando-se movimento circular e 

vice-versa. 

8. Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em concha, 

fazendo movimento circular e vice-versa. 

9. Esfregar o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, utilizando movimento circular e vice-

versa. 

10. Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabonete. Evitar contato direto das mãos ensaboadas com a 

torneira. 

11. Secar as mãos com papel toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos. No caso de 

torneiras com contato manual para fechamento, sempre utilize papel toalha.  

 

 
 

Fig 1- Método correto para a lavagem das mãos. 

 

O aluno que irá realizar procedimentos não invasivos e invasivos na cavidade bucal do paciente 

deverá: 

 

3. Colocar: 

Jaleco branco confeccionado em tecido 

Gorro ou touca  

Óculos de proteção  
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Máscara 

Luvas grossas de limpeza.  

4. Realizar a desinfecção de superfícies. 

5. Retirar as luvas. 

6. Lavar as mãos. 

7. Colocar barreiras. 

8. Prender o saco plástico para coleta de detritos e as sobre luvas na mesa auxiliar do 

equipo usando fita crepe ou similar. 

9. Lavar as mãos. Utilizar sabonete líquido comum para procedimento não invasivo e 

sabonete líquido antisséptico para procedimento invasivo.  

10. Calçar as luvas de procedimento.  

11. Antes de utilizar a seringa tríplice, desprezar o primeiro jato de água e spray. 

12. Fazer higienização prévia da boca do paciente com solução antisséptica à base de 

digluconato de clorexidina a 0,12% através de bochecho. 

 

Os alunos que irão realizar procedimentos invasivos cirurgicamente na cavidade bucal do 

paciente deverão: 

 

3. Colocar: 

Gorro ou touca  

O aluno auxiliar deverá: 

4. Colocar: 

Jaleco branco confeccionado em tecido 

Óculos de proteção  

Máscara 

Luvas grossas de limpeza.  

5. Realizar a desinfecção de superfícies. 

6. Retirar as luvas. 

7. Lavar as mãos. 

8. Auxiliar o aluno que irá executar a cirurgia colocando nele o avental estéril sem tocá-lo 

na superfície externa. 

9. Abrir as embalagens que contém as caixas metálicas com o instrumental estéril. 

10. Certificar-se de que todo o instrumental necessário para o atendimento está à 

disposição do operador.  

11. Fazer higienização prévia da boca do paciente com solução antisséptica à base de 

digluconato de clorexidina a 0,12% através de bochecho. 

12. Retirar o jaleco. 

13. Lavar as mãos com sabonete antisséptico. 

14. Calçar as luvas cirúrgicas. 

15. Colocar o jaleco ou avental estéril. 

16. Colocar barreiras estéreis sem tocá-las na superfície externa. 

17. Efetuar antissepsia da face do paciente com sabonete antisséptico. 

O aluno que irá executar a cirurgia deverá: 

4. Colocar: 

Óculos de proteção  

Máscara 

5. Lavar as mãos com sabonete antisséptico. 

6. Aguardar o aluno auxiliar colocar nele o avental cirúrgico. 

7. Calçar as luvas cirúrgicas. 

8. Organizar o instrumental necessário para a cirurgia na bandeja. 

 

O aluno que irá realizar Anamnese ou apenas conversar com o paciente deverá: 
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1. Colocar: 

Jaleco branco confeccionado em tecido. 

Gorro ou touca  

Observações: 

O paciente, durante procedimento clínico, deverá utilizar óculos de proteção e babador 

descartável e impermeável, disponibilizados e colocados pelo aluno.  

A máscara, durante atendimento clínico, deve ser trocada a cada paciente ou se for atingida por 

secreções. 

O gorro deve ser trocado ao término do turno (manhã, tarde ou noite) e quando molhado ou 

atingido por secreções. 

As luvas devem ser retiradas caso o aluno precise tocar em algum objeto que esteja fora do 

campo operatório durante o atendimento ao paciente. A retirada das luvas de látex para 

procedimentos poderá ser evitada pelo uso de sobre luvas plásticas.   

A colocação e retirada das sobre luvas devem ser executadas sem tocá-las na superfície externa 

com as luvas de procedimento. 

Sempre em troca de luvas as mãos devem ser lavadas. 
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4.2- TÉRMINO DO ATENDIMENTO 

1. Liberar o paciente. 

2. Descartar as luvas de procedimento e depositá-las na lixeira destinada a resíduos do 

grupo A. 

3. Lavar as mãos. 

4. Calçar as luvas grossas de limpeza. 

5. Retirar as barreiras. 

6. Dispensar o material descartável conforme abaixo: 

Material sem risco a saúde pública ou ao meio ambiente nas lixeiras destinadas a 

resíduos do grupo D (lixo comum). Ex: gorro, papel toalha utilizado para secar as mãos, 

embalagens, material que não teve contato com secreções do paciente. 

Aqueles que apresentam risco biológico, lixeiras identificadas como destinadas a 

resíduos do grupo A. Ex: máscara, rolos de algodão, babador, material que teve contato com 

secreções.  

Perfurocortantes e escarificantes devem ser dispensados nas caixas Descarpak® 

destinadas a resíduos do grupo E. Ex; agulhas, tubetes de anestésicos de vidro e similares.  

Resíduos contendo substâncias químicas devem ser dispensados em recipientes de 

plástico de paredes rígidas contendo água e identificados como pertencentes ao grupo B (risco 

químico). Ex: folhas de chumbo dos filmes radiográficos, restos de amálgama e similares. 

7. Colocar o instrumental contaminado em recipiente de plástico com tampa (tupperware 

ou similar) contendo detergente enzimático durante o tempo indicado pelo fabricante.  

8. Na caneta de alta rotação, micromotor, contra ângulo e peça de mão:  

Acionamento por 30 segundos das linhas de ar/água; 

Aplicação do lubrificante; 

Remoção do excesso de lubrificante através do acionamento da caneta por 20 

segundos com a saída de água fechada. 

9. Os óculos de proteção devem ser cuidadosamente lavados com sabonete líquido 

antisséptico.  

10. Lavar as mãos calçadas com as luvas com sabonete antisséptico. 

11. Desinfetar as áreas descobertas pelas barreiras, a caneta de alta rotação, o micromotor, o 

contra ângulo e a peça de mão.  

12. Lavar as mãos calçadas com as luvas com sabonete antisséptico. 

13. Retirar as luvas grossas de limpeza e guardá-las em recipiente de plástico com tampa. 

14. Lavar as mãos.  

15. Retirar o jaleco e guardá-lo em um saco plástico impermeável fechado. 

16. Guardar o material. 

17. Levar o recipiente com instrumental e detergente enzimático para a sala de expurgo. 

Observação: 

É vedado reencapar agulhas. Elas devem ser removidas com a ajuda de porta-agulhas ou 

similares e levadas ao local de descarte (Fig 2).  
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Fig 2- Retirada e descarte de perfuro cortantes. Não use as mãos. Não toque nas superfícies das caixas. 

 

5- NORMAS TÈCNICAS GERAIS PARA O TARBALHO EM CLÌNICA. 

5.1-DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E PROTEÇÃO COM BARREIRAS 

As superfícies deverão ser desinfetadas e protegidas com barreiras impermeáveis e descartáveis.  

1. Desinfecção:  

Friccionar álcool 70% no local, esperar secar e repetir três vezes a aplicação. 

2. Proteção com barreiras: 

Proteger as superfícies do equipo que serão tocadas ou pelo profissional ou por instrumentos 

contaminados durante os procedimentos operatórios com filme plástico (Rolopack ou similar).         

Componentes do equipo como a seringa tríplice e sugadores devem ser protegidos com sacos 

plásticos de tamanho 4x24cm (sacos para sacolé ou similares). A seringa tríplice deve ser 

recoberta adicionalmente com a capa descartável adequada ao modelo do equipamento 

odontológico.  

Quando uma superfície protegida tiver sua barreira comprometida, deverá ser desinfetada antes 

de nova barreira ser aplicada. 

As barreiras deverão ser trocadas a cada paciente, após desinfecção. 

5.2-DESINFECÇÃO DE MATERIAIS DE MOLDAGEM 

1) Lavar o molde com água corrente 

2) Borrifar, cuidadosamente (garantindo que toda superfície foi coberta), o hipoclorito de 

sódio a 1% em todo o molde (o hipoclorito deverá estar em borrifadores) 



 
 

18 
 

 
3) Manter o molde dentro de um saco plástico fechado por 10 minutos 

 
4) Retirar do saco e lavar novamente com água corrente. 

 

“A lavagem inicial com água corrente tem por finalidade remover matéria orgânica que pode 

comprometer a ação de determinados desinfetantes, diminuindo, assim, a carga de vírus e 

bactérias presentes no material de impressão. Essa lavagem é capaz de diminuir em cerca de 40 

a 90% dos microorganismos presentes no molde (BLAIR; WASSELL, 1996; INFECTION..., 

1996). Esse procedimento, no entanto, não dispensa o tratamento desinfetante, uma vez que é 

ineficaz na eliminação de todos os microorganismos presentes no molde (OSÓRIO et al., 

1998).” 

5.3-RETIRADA DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 

COM AS ASBs. 

Os materiais de consumo fornecidos pela clínica devem sempre ser retirados no setor específico 

com a funcionária responsável. Sendo necessária a utilização de aparelhos ou embalagens de 

uso comum, tais como aparelho fotopolimerizador, bisnagas de resina e frascos de adesivos, o 

aluno auxiliar deverá proceder da seguinte maneira: 

● Retirar as luvas de procedimento e descartá-las  

● Retirar o material e/ou equipamento necessário no setor específico e/ou bancada das 

ASBs, calçar as luvas de borracha para limpeza, executando sua desinfecção e proteção 

com barreiras antes de entregá-los ao operador; 

● Retirar as luvas de borracha e lavar as mãos; 

● Calçar novas luvas de procedimento. 

Para devolver esses materiais e/ou equipamentos ao setor específico: retirar novamente as luvas 

de procedimento e descartá-las; calçar as luvas grossas para limpeza; remover as barreiras, 

desinfetá-los, retirar as luvas, lavar as mãos; entregá-los à funcionária; e calçar novas luvas de 

procedimento. 
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O aluno auxiliar pode usar sobre luvas na situação descrita, estas devem ser colocadas sobre as 

luvas de procedimento e descartadas ao retirar as luvas de borracha. As luvas de procedimento 

são mantidas em uso. 

5.4-TRATAMENTO DO MATERIAL NA ÁREA DE EXPURGO 

1. Ao entrar na área de expurgo os auxiliares, professores e alunos deverão trajar o EPI 

(Equipamento de Proteção Individual): 

Calça comprida branca e blusa branca, íntegras. 

Meias brancas, grossas. 

Sapato ou tênis fechado. 

Jaleco de manga comprida de tecido abotoado 

Gorro ou touca descartável 

Óculos de proteção 

Máscara descartável 

2. Colocar luvas grossas de limpeza. 

3. Friccionar o instrumental com escova de cabo longo e detergente enzimático. 

4. Enxaguar o material com água corrente. 

5. Secar com toalhas de papel. 

6. Proceder a inspeção visual. 

7. Repetir os itens 3 a 6 caso sejam percebidos resíduos e sujidade na superfície. 

8. Lavar as mãos com as luvas grossas calçadas com sabão líquido antisséptico. 

9. Retirá-las e secá-las com toalhas de papel. 

10. Manter as luvas em recipiente de plástico semiaberto favorecendo a secagem completa 

das luvas antes de fechá-lo. 

11. Lavar as mãos com sabonete antisséptico. 

12. Empacotar o instrumental 

Observações: 

Evitar usar jatos de água muito fortes ao lavar materiais contaminados, projetando água em um 

ou dois instrumentos de cada vez, minimizando as chances de acidente.  

Não deixar material contaminado nas pias sem supervisão. 

Usar canetas de alta rotação, contra ângulos e peças de mão esterilizáveis em autoclave. Estes 

componentes deverão ser esterilizados antes do atendimento clínico.  

6-EMPACOTAMENTO DE MATERIAIS 

O aluno deverá: 

Utilizar caixa de resina para esterilização de caneta de alta rotação, contra ângulo e micromotor. 

Retirar sempre todos os volumes deixados na Central de Esterilização.  

Observar e cumprir os horários para entrega e recebimento do material. 

Lavar e empacotar o material somente nas áreas de expurgo. 

Limitar a quantidade de instrumentos nas caixas, deixando espaço para passagem do vapor. 

Remover todo ar possível antes de selar a embalagem.  
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Utilizar as seladoras disponíveis no expurgo dando preferência a envelopes auto selantes. 

Observações: 

A quantidade máxima de volumes deixados para esterilização é de 10 unidades. 

É proibido identificar materiais utilizados em pacientes com quaisquer tipos de doenças 

infectocontagiosas. 

Os materiais dos alunos de Graduação devem ser esterilizados somente na Central de 

Esterilização da Universidade Estácio de Sá. 

Não é permitido método de esterilização química/fria. 

 

Método de Empacotamento com papel crepado: 

 

Posicionadores Utilizados em Radiografia Periapical 

 
 

AUTOCLAVE: 

Ciclo automático: todo material, incluindo os de plástico, resina, vidros e termossensíveis. Ex.: 

turbina, micromotor, contra ângulo e peça reta, seringa centrix, pote dapen, cânulas de 

silicone, limas devem ser colocadas em envelope grau cirúrgico. 
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1. Utilizar somente caixas de metal ou reina sempre perfuradas; caixas sem 

perfurações o vapor esterilizante não penetra no instrumental e não esteriliza. Fig 5 

   

 

Figura 5 - Caixa inox perfurada corretamente, embalada com papel crepado antes (A) e 

após (B) esterilização na autoclave. Observe as faixas escuras que aparecem na fita-teste 

após o equipamento de esterilização ter atingido a temperatura correta. 

 

2. Identificar as caixas contendo itens termossensíveis, principalmente turbina, 

micromotor e contra ângulo. 

3. Usar papel crepado ou  grau cirúrgico para embalar os materiais que serão autoclavados. 

4. Quando comprar embalagem de grau cirúrgico, dê preferência aos com fita auto-selante e 

indicador químico. 

5. As embalagens que possuem indicador químico dispensam o uso de fita para autoclave. 

6. As esponjas de endodontia são de uso único. Não há como remover a matéria orgânica das 

esponjas, o enxágue das esponjas em que foram usados desinfetantes é inadequado, o que 

poderão oxidar as suas limas e o material alheio. Ao colocar para esterilizar esponjas, use 

esponjas novas, não usar esponjas com abrasivo, tipo dupla face. Limas espetadas em esponjas 

não serão aceitas. 

7. A colocação de metais diferentes na mesma embalagem pode acarretar oxidação. Atente 

para a aquisição de instrumentais da mesma marca, use campo absorvente no fundo da caixa. 

8. Os fórceps, tesouras, porta agulhas, instrumental articulado devem ficar abertos, dentro da 

caixa, para facilitar a penetração do vapor.  

9. Turbina, micromotor, contra ângulo e peça reta devem ter o fluxo de água acionado antes da 

limpeza. A parte externa é limpa com água e detergente enzimático, com gaze ou escova. 

Enxágue bem, seque com papel, lubrifique conforme instruções do fabricante,  remova o 

excesso da parte externa com o papel, embale e sele. Ponha essas peças dentro de uma caixa de 

resina pequena perfurada e embalada antes de enviar para a Central de Esterilização. Antes de 

utilizar instrumentos rotatórios, faça uma nova lubrificação com lubrificante estéril. Isso irá 

aumentar a vida útil dos seus aparelhos. 
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7-NORMAS PARA PESSOAL AUXILIAR 

1. Ao entrar na clínica, o Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) deverá trajar vestimenta e 

proceder conforme indicado nas Normas Gerais. 

Observações:  

2. As embalagens de instrumentos, materiais dentários em uso na clínica, 

fotopolimerizadores e amalgamadores só deverão ser entregues ao aluno se este estiver 

sem luvas ou com luvas plásticas sobre as luvas de procedimento. A ASB não deverá 

tocar potes, placas ou quaisquer outros recipientes trazidos pelo aluno para transportar 

material. 

 

3. Caso seja necessário a ASB deve certificar-se de que o aluno procedeu à desinfecção do 

material e/ou aparelho fornecido antes de  ecebe-lo das mãos do aluno. 

 

 

4. O hipoclorito de sódio e o formol são sensíveis à luz. Portanto, estas substâncias 

deverão ser acondicionadas em embalagens plásticas opacas. 

 

CUIDADOS COM A ROUPA DE TRABALHO PARA TODOS OS ENVOLVIDOS NOS 

ATENDIMENTOS 

1. Ao chegar a casa, a roupa utilizada na clínica deverá permanecer em um recipiente exclusivo, 

separada das demais peças de uso pessoal, até o momento da lavagem. 

2. Ao lavar: 

• Lavar separadamente das demais roupas de uso pessoal; 

• Proceder à lavagem normal com sabão em pó ou similares. 

5. Não deixar de passar as roupas de trabalho. 

 

8- NORMAS GERAIS DE ESTABELECIMENTO DA CADEIA ASSÉPTICA NOS 

LABORATÓRIOS 

 

Laboratório é um cenário estratégico no desenvolvimento das práticas de ensino, visando à 

reprodução do ambiente básico de uma unidade de atendimento assistencial. As atividades de 

ensino, pesquisa e de prestação de serviços em laboratório requerem do professor, do técnico e 

do aluno uma série de cuidados, justificada pelo risco à saúde, em função do manuseio de 

material biológico contaminado, bem como da utilização de vidraria, equipamentos e produtos 

químicos. Portanto, algumas normas são fundamentais para minimizar ou até mesmo eliminar 

este risco. 

O uso do avental (jaleco), bem como o de calçados fechados é obrigatório em todos os 

laboratórios. 
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O trabalho deve ser executado num ambiente limpo e organizado, com muita atenção e 

cuidados. 

Não são permitidos: bolsas em cima das bancadas de trabalho, fumar, comer, beber, portar ou 

conservar alimentos, e usar telefones celulares. 

Em situações especiais o aluno deverá conversar com o professor e usar o telefone celular 

apenas fora do laboratório. 

É proibido transitar trajando jaleco fora do laboratório. 

Antes de iniciar cada experiência ou serviço de rotina, é necessário ler com atenção a técnica a 

ser executada. 

Vidraria e equipamentos danificados não devem ser utilizados. 

Em caso de risco para os olhos, devem ser utilizados óculos de proteção, evitando o uso de 

lentes de contato. 

Na execução de técnicas que exijam o emprego de pressão reduzida (frascos de Dewar,  

dessecador a vácuo, etc.) ou de metais alcalinos, é obrigatório o uso de vidraria adequada, luvas 

e óculos. Recipientes de parede fina ou de fundo chato não devem ser submetidos ao vácuo. 

O manuseio de gases venenosos ou irritantes deve ser feito em capela apropriada (com 

exaustão). O mercúrio não deve ser derramado. Caso isto ocorra, o metal deve ser recolhido 

com mão enluvada utilizando papel cartão e /ou aspirar com seringa e colocá-lo em recipiente 

resistente fechar e rotular e encaminhar para Resíduo tipo B. 

No caso de manuseio de material com alto grau de risco de contaminação microbiológica, as 

luvas devem ser utilizadas. No entanto, lembrar que devem ser descalçadas logo após a 

execução da técnica específica. 

O material contaminado com produtos químicos ou agentes biológicos deve ser tratado 

adequadamente e/ou descartado em recipientes apropriados, contendo sinalização específica do 

risco. 

Ao término das atividades no laboratório, bem como logo após a execução de técnicas 

específicas, as mãos devem ser exaustivamente lavadas com sabonete líquido e enxugadas com 

toalha de papel. 

A entrada e a circulação de pessoas nas dependências do laboratório, com exceção de alunos, 

pessoal auxiliar e professores participantes da atividade, somente será permitida após 

autorização do coordenador da disciplina. 

Laboratório Pré-clínico  

O laboratório pré-clínico reproduz as condições de atendimento clínico e, portanto, os 

frequentadores deverão observar e cumprir as normas abaixo com relação ao uniforme e EPI 

adequados aos procedimentos a serem executados. O treinamento pré-clínico visa preparar o 

aluno, adaptá-lo e treiná-lo às condições de atendimento clínico e isto inclui a correta utilização 

do uniforme e EPI necessários. 

Os auxiliares, professores e alunos deverão trajar: 
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Calça comprida branca e blusa branca íntegras 

Meias grossas brancas 

Sapatos ou tênis brancos fechados 

Jaleco de manga comprida de tecido abotoado. 

Cabe ao professor definir o uso de gorro, máscara e óculos de proteção de acordo com a 

atividade. 

 

É dever de cada um zelar pela própria segurança, assim como pela segurança dos demais. 

 

O MEIO AMBIENTE AGRADECE ESTES CUIDADOS. 
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