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Indicação de leitura



Biossegurança

 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 e Ito).

http://143.107.206.201/restauradora/dentistica/temas/biosseguranca/biosseguranca.html



Portas de entrada dos agentes infecciosos

Via aérea

Via ocular

Via oral Via cutânea



Biossegurança

 O único meio de prevenir a transmissão de

doenças é o emprego de medidas de controle de

infecção como equipamento de proteção

individual (EPI), esterilização do instrumental,

desinfecção do equipamento e ambiente,

antissepsia da boca do paciente.

http://143.107.206.201/restauradora/dentistica/temas/biosseguranca/biosseguranca.html



EPI (equipamento de 

proteção individual)

Gorro Máscara luvas

óculos jaleco

Todo dispositivo de uso individual utilizado

pelo trabalhador, destinado a prevenir riscos

que podem ameaçar sua segurança e saúde.

Silva, Almenara S. F. 2009



Silva, Almenara S. F. 2009



Lavagem das mãos Com PVPI degermante ou 

clorexidina degermante 2% 

Silva, Almenara S. F. 2009





Biossegurança

 São essenciais a padronização e manutenção das

medidas de biossegurança como forma eficaz de

redução de risco ocupacional, de infecção cruzada

e transmissão de doenças infecciosas.

http://143.107.206.201/restauradora/dentistica/temas/biosseguranca/biosseguranca.html





Silva, Almenara S. F. 2009





Vias de transmissão

 Pelas secreções orais e orofaríngeas 

(contato direto ou indireto)

 Pelo sangue (contato direto ou indireto)

 Pela água (mangueiras e peças de mão)

 Pelo ar

Silva, Almenara S. F. 2009



Filmes Radiográficos

Silva, Almenara S. F. 2009



Moldagens 

Limpeza com hipoclorito 

1% borrifando – deixar 

por 10 minutos – lavar e 

secar levemente

Silva, Almenara S. F. 2009



Lavagem dos instrumentais

Sabão enzimático



Lavagem e secagem do 

instrumental Secar com papel 

toalha

Silva, Almenara S. F. 2009





O espaço construído deve favorecer e

contribuir para que todos os procedimentos de

biossegurança sejam realizados com eficiência,

considerando os materiais de acabamento, o

arranjo do mobiliário, a disposição dos

espaços, as soluções construtivas e o fluxo de

circulação entre os espaços.







Mesa cirúrgica de Periodontia



Curetas sínteseDescoladores Cinzéis
Jogo 

clínico

Pinças

Material 

apoio

Cuba 

soro Gaze estéril





 A ergonomia é a “ciência que estuda as leis 

naturais do trabalho humano”, isto é, a interação 

do homem ao ambiente de trabalho e deste ao 

homem.

(ergon – trabalho; nomos – regras)



Objetivos da Ergonomia

Simplificação do trabalho

Prevenção de fadiga

Maior conforto para o 

cirurgião-dentista e 

paciente

Prevenção das doenças 

ocupacionais



Sala Clínica

Aspectos de praticidade: sua dimensão ideal é em torno de
9m2, para permitir abrigar todo o equipamento, o CD, o
ACD e o paciente, evidenciando a funcionalidade.

O esquema de circulação do paciente deve ser estratégico:
sua admissão e saída devem ser mediante porta à direita ou
à frente da cadeira clínica, para que não interfira na área de
ação de CD e ACD.

A distribuição do equipamento estará de acordo com a
posição da cadeira clínica: esta deverá estar em diagonal ao
longo eixo da sala, o que permitirá a distribuição dos
armários de estoque, em forma de L ou U, de acordo com a
necessidade ou preferência do CD.







Observações importantes:

Importante enfatizar que, de acordo com o Centro de

Vigilância Sanitária, é imperiosa a presença de 02

lavatórios mesmo que o CD trabalhe sozinho: um destina-

se à higienização de suas mãos e outro à lavagem do

instrumental a ser esterilizado, ambos com a liberação

automatizada de água.

O piso e as paredes devem ser de materialo mais

refratário possível.



O EQUIPAMENTO DE CONCEPÇÃO ERGONÔMICA 

CADEIRA CLÍNICA

Deve preencher determinados requisitos:

 Sua forma deve ser reta e simples, permitindo que o paciente seja

confortavelmente instalado.

 Deve permitir posicionamento horizontal do usuário (a chamada

posição supina). Isto mantém seu corpo totalmente apoiado,

facilitando o acesso do profissional ao campo de trabalho;

 o apoio de cabeça deve ser ajustável, propiciando a visão direta a

todos os segmentos da cavidade bucal, seja na mandíbula ou na

maxila, na distância correta de visibilidade.





MOCHO: deve preencher os seguintes requisitos:

• Sua base deve ter preferentemente 05 rodízios para 

permitir deslocamento sem risco de queda.

• A altura do assento deverá permitir que o profissional 

(altura 1,50 a 1,80m) possa sentar-se corretamente, 

i.é., com o fêmur paralelo ao solo, o que permitirá 

que a circulação de retorno (hemodinâmica) se 

processe naturalmente, sem risco de compressão das 

safenas, situadas na porção póstero-interior da coxa.

• o encosto deve proporcionar correto apoio à coluna 

vertebral, apresentando regulagens em altura e 

profundidade de acordo com o biótipo do usuário.



P

O

S

T

U

R

A

I

D

E

A

L














