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Introdução
BIOSSEGURANÇA “é o conjunto de ações voltadas para a

prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes

às atividades de pesquisa, produção, ensino,

desenvolvimento, tecnologia e prestação de serviços

visando à saúde do homem, dos animais, a preservação

do meio ambiente e a qualidade dos resultados”.



Biossegurança em Odontologia
Biossegurança em Odontologia é o conjunto de

procedimentos adaptados no consultório com o objetivo

de dar proteção e segurança ao paciente, ao profissional e

sua equipe.

(Lima, Minholo & Ito)



Histórico
Em toda atividade odontológica, tão importante quanto o

aprimoramento técnico e científico é a conscientização dos riscos de

contaminação durante o atendimento odontológico. A cada dia,

pesquisas vêm demonstrando que, em todos os instrumentos

odontológicos, dos mais simples aos mais sofisticados, esconde-se um

universo de microrganismos patogênicos.

(BUHTZ, 1995; FERREIRA, 1995)



Segundo as estatísticas da Organização Mundial

de Saúde (OMS), ¼ dos pacientes que vão aos

consultórios levam consigo inúmeras doenças

que podem ser transmitidas aos outros

pacientes ou ao dentista e sua equipe. Isso faz

com que os profissionais de odontologia

ocupem o 3° lugar entre os profissionais

infectados.

(A importancia da biossegurança nos consultorios odontológicos - Dabi
Online)

?



Biossegurança em Odontologia
Ferrari (2001) esclarece que o princípio

de biossegurança é uma questão de

consciência profissional. Os

procedimentos devem ser executados

como um ritual, independentemente de

quem seja o paciente, já que não seria

ético nem suficiente submeter os

pacientes a exames.



Riscos
Os profissionais da Odontologia, cirurgiões dentistas, auxiliares de consultório

odontológico, higienistas, técnicos em higiene dental e técnicos de laboratórios de

próteses estão sob risco constante de adquirir doenças no exercício de suas

funções.

(Hermann Blumenau – Curso Técnico em Saúde Bucal)



Doenças
As principais doenças infecto-contagiosas que

representam riscos em consultório odontológico

podem ser causadas por vírus como Hepatite B,

Hepatite C, Conjuntivite herpética, Herpes simples,

Herpes Zoster, Mononucleose infecciosa, Sarampo,

Rubéola, Gripe, Papiloma vírus humano, Catapora,

Citomegalovírus, HIV.

(Hermann Blumenau – Curso Técnico em Saúde Bucal)



Biossegurança em Odontologia
O controle de infecção é constituído por RECURSOS MATERIAIS E PROTOCOLOS que agrupam as

recomendações para prevenção, vigilância, diagnóstico e tratamento de infecções, visando à

segurança da equipe e dos pacientes, em quaisquer situações ou local onde se prestem

cuidados de saúde.

(Hermann Blumenau – Curso Técnico em Saúde Bucal)



Estatística

70% das doenças adquiridas pela equipe

odontológica são advindas da boca do

paciente e normalmente pelas vias

aéreas por meio da dispersão do

aerossol. A inspiração do ar contaminado

(aerossol) ou o contato saliva-sangue faz

com ue ocorra a propagação da

contaminação.

(A importancia da biossegurança nos consultorios
odontológicos - Dabi
Online)



No Brasil, em 1983, o Ministério da Saúde lançou a portaria 196 para fornecer parâmetros de

orientação para controle de infecção hospitalar. Desde então, o governo por meio de comissões,

projetos e resoluções tem procurado estabelecer normas para a Biossegurança.



Norma Regulamentadora nº 32ou NR-32

É uma legislação do Ministério do Trabalho e Emprego que estabelece medidas para proteger a

segurança e a saúde dos trabalhadores de saúde em qualquer serviço de saúde inclusive os que

trabalham nas escolas, ensinando ou pesquisando.

Seu objetivo é prevenir os acidentes e o adoecimento causado pelo trabalho nos profissionais 
da saúde, eliminando ou controlando as condições de risco presentes nos Serviços de Saúde.





Riscos de Contaminações
PACIENTE PARA A EQUIPE

EQUIPE PARA O PACIENTE

PACIENTE PARA PACIENTE 

ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICO PARA A 
COMUNIDADE



Porta de Entrada dos Agentes
Infecciosos
Via Aérea: a contaminação da

mucosa nasal ocorre pela inalação

de aerossóis que ficam em

suspensão e apresentam altas

concentrações de agentes

infecciosos e virulentos.



Via Ocular: a contaminação da mucosa

conjuntiva ocorre por lançamento de gotículas

ou aerossóis de material infectante nos olhos.



Via Oral: a contaminação da mucosa oral ocorre

por realização de refeições no ambiente clínico,

falta de procedimentos higiênicos (levar mãos à

boca , após manuseio de materiais contaminados)

e por lançamento de gotículas ou aerossóis de

material infectante na boca.



Via Cutânea: a contaminação do indivíduo pode

ocorrer pelo contato da pele não integra,

resultante de cortes, abrasões ou dermatites com

material infectante ou por injurias causadas por

instrumentos perfurocortantes contaminados.



Infecção Cruzada
Infecção cruzada é um termo utilizado para referir-se à transferência de microrganismos de uma 
pessoa (ou objeto) para outra pessoa, resultando necessariamente em uma infecção.





Classificação dos Instrumentos
Instrumentos críticos: São instrumentos de corte ou ponta que penetram nos tecidos sub-
epiteliais. Devem ser obrigatoriamente esterilizados.

(Biossegurança - Profa. Dra. Ana Maria Razaboni - FORP-USP)



Instrumentos semicríticos: São instrumentos que entram em contato com a mucosa ou pele
íntegra (moldeiras, espelhos, instrumentais para restaurações). Podem ser desinfetados, mas
quando possível preferencialmente esterilizados.



Instrumentos não críticos: Entram em contato apenas com a pele íntegra ou não entram em 
contato com o paciente. (pinça perfuradora de lençol de borracha, arco de Young). Devem ser 
desinfetados.



Procedimentos Segundo o Risco
de Contaminação

Procedimentos críticos: quando há penetração no sistema vascular (cirurgias e raspagens 
subgengivais)



Procedimentos Segundo o Risco
de Contaminação
Procedimentos semi-críticos: quando entram em contato com secreções orgânicas (saliva) sem

invadir o sistema vascular (inserção de material restaurador, aparelho ortodôntico).



Procedimentos Segundo o Risco
de Contaminação
Procedimentos não críticos: quando não há contato com secreções orgânicas nem penetração 
no sistema vascular. Na Odontologia não existe nenhum procedimento que possa ser 
classificado nessa categoria.



Vias de Transmissão
Dentro de um ambiente odontológico podemos considerar quatro grandes vias pelas quais
as infecções podem ser transmitidas da fonte ao hospedeiro: secreções orais e orofaríngeas,
sangue, água e ar.



Transmissão pelas secreções orais e orofaríngeas:

A transmissão de microrganismos que infectam a cavidade oral e o trato respiratório 
podem ocorrer de dois modos: pelo contato direto e indireto



Transmissão pelas secreções orais e orofaríngeas:

Contato direto:

Consiste na transmissão em consequência de um

contato físico, pela justaposição entre a fonte e

hospedeiro.

Exemplo: contato de um ferimento na mão de um

profissional com a saliva contaminada



Transmissão pelas secreções orais e orofaríngeas:

Contato indireto:

Os microrganismos são transmitidos da fonte ao

hospedeiro, por meio de um veículo, neste caso a

transmissão ocorre por meio de gotículas de

saliva dispersas por uma distância menos que 1

metro.



Transmissão pelas secreções orais e orofaríngeas:

Contato indireto:

Exemplo: Espirro, tosse ou fala.



Transmissão pelo sangue:

Principal via de infecção cruzada na

odontologia

Contato Direto: quando há contágio de microrganismos transmitidos pelo sangue em

cortes e abrasões existentes na pele ou mucosas.



Transmissão pelo sangue:

Contato Indireto: ocorre por meio dos fômites, que são objetos inanimados que podem abrigar 
e transmitir um agente infeccioso

Transmissão pelo sangue:
Exemplo: Materiais contaminados



Transmissão pela água:

Além dos contaminantes da água provenientes do

sistema de abastecimento, a contaminação das

tubulações pode ocorrer por elementos da

microbiota bucal que são aspirados, quando

retiramos o pé do pedal de uma caneta de alta

rotação.



Transmissão pela água:

As peças de mão podem ficar muito contaminadas por microrganismos introduzidos

durante o tratamento de um paciente e infectar o próximo.



Transmissão pela água:

Mangueiras: disposição de patógenos nas linhas de água.



Transmissão pela água:

Caneta de alta-rotação: contaminação por aspiração de patógenos.



Transmissão pelo ar:

É caracterizado como um contato a distância, ocorrendo quando os microrganismos presentes

na boca do paciente são dispersos por meio de gotículas ou aerossóis.



Transmissão pelo ar:

Aerossol: agente infeccioso da cavidade oral em suspensão na forma de névoa.



Transmissão pelo ar:

Poeira: patógenos combinados com partículas de poeira.



Transmissão pelo ar:

Gotículas: patógenos dispersos por mais de um metro.


