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TERMINOLOGIAS EM BIOSSEGURANÇA

• Assepsia: É o conjunto de métodos

empregados para impedir que determinado

local , superfície, equipamento e/ou instrumental

seja contaminado.



Antissepsia : É o procedimento que

visa a eliminação das formas

vegetativas de bactérias patogênicas

de um tecido vivo. Controlando a

infecção a partir do uso de

substâncias microbicidas na pele ou

mucosas.



Limpeza: É a remoção mecânica e/ou

química de impurezas de qualquer superfície,

visando a redução ou eliminação de resíduos

orgânicos. Esse procedimento deve

obrigatoriamente ser realizado antes

dadesinfecção e / ou esterilização.



Desinfecção: Processo de destruição de microrganismos em forma vegetativa,

mediante a aplicação de agentes químicos e/ou físicos, podendo ser de alto ,

intermediário ou baixo nível. A desinfecção é utilizada somente para objetos

inanimados, sem atingir necessariamente os esporos.



• Desinfecção de nível baixo: Destrói a maioria das bactérias, alguns vírus e fungos, exceto
microrganismos resistentes como o bacilo da tuberculose e esporos.

• Desinfecção de nível intermediário: Inativa o Mycobacterium tuberculosis, bactérias na
forma vegetativa, a maioria dos vírus e fungos, exceto esporos bacterianos.

• Desinfecção de alto nível: Destruição dos vírus, bactérias na forma vegetativa, a maioria,
mas não todos, os esporos fúngicos e bacterianos.



Esterilização: É o processo de destruição de todas as formas de vida microbiana, inclusive os

esporulados, mediante aplicação de agentes físicos e/ou químicos.



FORMAS DE CONTAMINAÇÃO

Diretas: Ocorre pelo contato direto entre o portador e o hospedeiro. Por exemplo:
doenças sexualmente transmissíveis, hepatites virais, HIV.

• Indiretas: Quando o hospedeiro entra em contato com uma superfície ou substância
contaminada. Por exemplo: herpes simples e hepatite B.

• A distância: Pelo ar, o hospedeiro entra em contato com os microrganismos. Por
exemplo: tuberculose, influenza, sarampo e varicela.



CLASSIFICAÇÃO DOS AMBIENTES OU
ÁREAS COM IDENTIFICAÇÃO DE RISCO

Áreas não críticas: são aquelas não ocupadas no atendimento dos pacientes ou às
quais estes não têm acesso. Essas áreas exigem limpeza constante com água e
sabão.



Áreas semi críticas: são aquelas vedadas às pessoas estranhas às atividades
desenvolvidas. Ex.:laboratórios. Exigem limpeza e desinfecção constante, semelhante à
doméstica.



Áreas críticas: são aquelas destinadas à assistência direta ao paciente, exigindo rigorosa

desinfecção. Ex.: clínicas de atendimento, setor de esterilização.

Os equipamentos e mobiliários pertencentes a essas áreas requerem cuidados mais

frequentes de limpeza e desinfecção porque são os que mais se contaminam e que mais

facilmente podem transmitir doenças. Pisos, tampos e demais superfícies localizados nessas

áreas, também merecem limpeza frequente e cuidadosa, porque acumulam resíduos

contaminados, resultantes da atividade humana.



ÁREAS CRÍTICAS



Áreas contaminadas: superfícies que

entram em contato direto com matéria

orgânica (sangue, secreções ou excreções),

independentemente de sua localização.

Exigem desinfecção, com remoção da

matéria orgânica, e limpeza, com água e

sabão. (cuspideiras e bomba ciclone)



MEDIDAS DE PRECAUÇÃO PARA A EQUIPE
ODONTOLÓGICA

Nos últimos 20 anos houve um grande empenho institucional em se divulgar de forma

ampla e didática os critérios para a prevenção e o controle de riscos no atendimento

odontológico. A Coordenação de Vigilância em Saúde, em São Paulo, vem

modificando sua abordagem aos consultórios e instituições de atendimento

odontológico, priorizando informar e orientar os dentistas para a correção das

irregularidades por meio de reuniões prévias à fiscalização, demonstrando sua

preocupação com a dificuldade de adequação à legislação em vigor.



Um novo-modelo de conduta nos é exigido: independente de confirmarmos se o paciente é ou não

portador de doença de alto risco de transmissibilidade, precisamos estar preparados para

atendê-lo em qualquer situação; em outras palavras, a nossa conduta deve ser a mesma para

todos os pacientes. Ou seja, tratar a todos como se fossem portadores de alguma doença

infecciosa em potencial. E, nos casos em que estes correm risco de morte ou agravamento da

saúde, devemos estar aptos a tratá-los. Esta será mais uma atitude ética para com o ser humano.



O Ministério da Saúde instituiu quatro princípios básicos, tendo como fundamento as
“medidas de precaução/padrão”, ou medidas de precaução universais, que enfatizam a
necessidade de se tratar todos os pacientes em condições biologicamente seguras:

Princípio um: Os profissionais

devem tomar medidas para

proteger a sua saúde e a de sua

equipe;

Princípio quatro: Os profissionais

devem tornar seguro o uso de

artigos, peças anatômicas e

superfícies

Princípio três: Os profissionais

devem limitar a propagação de

microrganismos;

Princípio dois: Os profissionais

devem evitar contato direto com

matéria orgânica;



É interessante como esses princípios estão implícitos no exercício profissional:

segundo o Código de Ética Odontológica, no Capítulo III, artigo 5o, é nosso dever

fundamental “assegurar as condições adequadas para o desempenho ético-

profissional da Odontologia” (inciso II); “manter atualizados os conhecimentos

profissionais, técnico-científicos e culturais necessários ao pleno desempenho do

exercício profissional” (inciso IV); “zelar pela saúde e pela dignidade do paciente”

(inciso V); “promover a saúde coletiva no desempenho das funções, cargos e

cidadania” (inciso VII), “assumir responsabilidade pelos atos praticados” (inciso XII)

e, no Capítulo X, artigo 24, inciso II, constitui infração ética “oferecer tratamento

abaixo dos padrões de qualidade recomendáveis”.



PROCEDIMENTOS PARA CONTROLE DA
INFECÇÃO CRUZADA

Para a realização de controle de infecção efetivo, durante o atendimento do

paciente, o dentista e sua equipe devem seguir a uma série de medidas básicas, que

serão detalhadas a seguir e que têm como objetivos principais a prevenção e

proteção na transmissão de doenças infecto-contagiosas como a hepatite B, C e D,

Aids, tuberculose, herpes simples, resfriado, entre outras.



Anamnese: A entrevista com o paciente a respeito de suas condições sistêmicas

deve-se desenrolar em um clima de descontração, já que em algumas vezes ele terá

de relatar episódios considerados desagradáveis. Anotar todos os detalhes ditos

pelo paciente, induzindo-o inclusive a descrever algumas circunstâncias em que haja

necessidade de um contato direto do CD com o médico. Durante a anamnese,

levando- se em consideração a “queixa do paciente”, é possível captar suas

necessidades.



É a primeira e uma das mais importantes medidas de proteção para o CD,

pessoal auxiliar e paciente, já que por meio da anamnese é possível coletar

dados a respeito da história pessoal, médica passada e presente do paciente.

Deve-se dar real importância a esta etapa, pois somente pela anamnese será

possível averiguar se o paciente fez transfusões de sangue ou se contaminou

com algum agente patogênico, se é usuário de drogas, fumante, entre outros.



PROCEDIMENTOS PARA CONTROLE DA
INFECÇÃO CRUZADA

Biossegurança durante o exame clínico: O instrumental empregado para exame clínico é

padronizado para todas as especilidades da Odontologia. De aspecto aparentemente

inofensivo, o exame clínico é um procedimento crítico, pois há sempre a presença de placa

bacteriana e da saliva, onde encontramos microrganismos como, por exemplo, o vírus da

hepatite B e C. A presença de sangue e fluídos orais em doenças bucais também é comum

como, por exemplo, na doença periodontal, que tem prevalência de 98% na população

brasileira. Então, quando realizamos a exploração dentária ou a sondagem periodontal

haverá contaminação do instrumental por estes fluidos e secreções.



Equipamentos de proteção individual (EPI):

Dispositivo ou produto de uso individual, utilizado
pelo trabalhador e destinado à proteção de riscos
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no
trabalho.



USO DE BARREIRAS 
NAS SUPERFÍCIES!



USO DE BARREIRA NAS SUPERFÍCIES

Barreira é todo meio físico que pode ser utilizado com forma de impedir ou dificultar
o carregamento de agentes patogênicos de um indivíduo para outro.

Uma complementação para a desinfecção das superfícies é o uso de barreiras. A
barreira não elimina a necessidade de desinfecção entre pacientes e deve ser
trocada depois de cada paciente.



Atributo da barreira:

• Baixo custo

• Impermeabilidade

• Tamanho suficiente para cobrir completamente a área a ser protegida

Materiais:

• Folha de alumínio

• Plástico

• PVC

• Polipropileno-tecido não tecido (SMS)



Uso:

• Áreas de alto toque e superfícies onde são colocados os instrumentais

• Interruptor e cabos

• Alça do refletor

• Comandos da cadeira

• Encosto da Cabeça

• Mangueiras

• Cabeça, alça e disparador dos raios-X

• Mesa cirúrgica

• Pontas – seringa tríplice; alta-rotação e micromotor;

• A folha de alumínio e o SMS (tecido não tecido) tem a vantagem de poder ser 
esterilizados junto com o instrumental ou com os campos, devendo, portanto, ser 
empregada em procedimentos cirúrgicos.





• As barreiras de superfícies devem ser práticas, ter preços 
acessíveis, serem impermeáveis e resistentes.

Necessitam ser trocadas a cada atendimento 
odontológico.



DICAS DE CONTROLE DE INFECÇÃO E
BIOSSEGURANÇA

Jamais utilize palha de aço, scoth brite e similares para limpar/lavar o instrumental.
Instrumental não é louça. Você remove a camada passiva do aço danificando e condenando
o instrumental à oxidação, facilitando a fixação o biofilme (matéria orgânica), que é o
inimigo número um da esterilização.

Vacina de hepatite B. Vacinação não é certeza de imunização. Existe uma parcela da
população que não se imuniza (cerca de 10 %) e indivíduos que perdem a imunização ao
longo dos anos. É necessário que se faça um teste denominado Anti-HBS para confirmar a
presença e permanência da imunização para hepatite B.



Muita atenção aos acidentes com material biológico. Normalmente a equipe odontológica

se acidenta com a agulha da seringa carpule ou qualquer outro perfurocortante.

Atenção: qualquer perfuração com ou sem a presença de sangramento, seja superficial ou

profunda, com ou sem sangue aparente do paciente deve ser notificada com urgência.



É fundamental a utilização do detergente enzimático para lavagem de instrumental. Infelizmente, a

maioria dos profissionais desconhece a importância da ação do detergente enzimático e utiliza o

sabão e detergente comum (emulsificadores de gordura). O detergente enzimático atua na quebra

do substratato e tem ação enzimática na matéria orgânica aderida ao instrumental. Lembrando que

material com resíduo de matéria orgânica não tem garantia de esterilização, independentemente da

marca da autoclave.

Atenção à água utilizada na clínica. Reações pirogênicas são comuns por meio do instrumental que

teve enxágue com água de má qualidade. Endotoxinas bacterianas permanecem nos instrumentais

após a esterilização em autoclave ou qualquer outro método. Endotoxinas: compostos orgânicos

oriundos da parede celular de bactérias Gram negativas que não são destruídos pela desinfecção ou

esterilização.



Ácido peracético substitui o álcool 70% na desinfecção de superfícies com superioridade. O ácido

peracético não deve ser utilizado como esterilizante na Odontologia já que a Vigilância Sanitária

proíbe esterilização química manual. Ele é altamente recomendável na desinfecção de superfícies

fixas, substituindo o álcool 70% e outras substâncias como quaternário de amônio e hipoclorito de

sódio.

A principal característica do ácido peracético é a neutralização de matéria orgânica. Todos os outros

agentes de desinfecção fixam proteínas e biofilme quando utilizados sem limpeza prévia. O ácido

peracético é uma substância de alto grau de desinfecção (efetivo até para príons), econômico,

neutralizador de matéria orgânica e biodegradável. Existem várias apresentações comerciais. Cada

uma tem vantagens e desvantagens. Vale a pena mudar. O meio ambiente agradece.


