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INTRODUÇÃO  

 

A prática da odontologia abrange uma grande variedade de procedimentos, 

que podem incluir desde um simples exame até uma cirurgia mais complexa. Estes 

procedimentos geralmente implicam em contato com secreções da cavidade oral, 

algumas vezes representados simplesmente pelo contato com saliva, outras vezes 

pelo contato com sangue, secreções orais, secreções respiratórias e aerossóis. Isto 

tudo acaba resultando em possibilidade de transmissão de infecções, tanto de 

paciente para paciente, como dos profissionais para pacientes ou dos pacientes 

para os profissionais.  

Quando efetivas, as medidas de controle de infecção visam quebrar ou 

minimizar o risco de transmissão de infecções na prática da odontologia. 

Portanto, este Procedimento Operacional Padrão (POP) temo objetivo de 

padronizar as atividades realizadas pela equipe de profissionais de odontologia com 

o objetivo de minimizar a ocorrência de desvios na execução de tarefas 

fundamentais, para o funcionamento correto do processo. Ou seja, um POP 

coerente garante ao usuário que a qualquer momento que ele se dirija ao 

estabelecimento, as ações tomadas para garantir a qualidade dos procedimentos em 

todas as clinicas de odontologia sejam as mesmas, de um turno para outro, de um 

dia para outro. Ou seja, aumenta se a previsibilidade de seus resultados, 

minimizando as variações causadas por imperícia e adaptações aleatórias, 

independente de falta, ausência parcial ou férias de um funcionário. 
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1. CONTROLE DE INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA 

 

 

No exercício da profissão odontológica, a equipe de saúde bucal é exposta 

diariamente a uma grande quantidade de agentes infecciosos. Sendo assim, se faz 

necessária a adoção de um conjunto de medidas de controle de infecção, como 

forma eficaz de redução do risco ocupacional e de transmissão de agentes 

infecciosos, denominadas Medidas de Precaução-Padrão. 

As preocupações-padrão auxiliam os profissionais nas condutas técnicas 

adequadas, por enfatizar a necessidade de tratar todos os pacientes em condições 

biologicamente seguras, ao mesmo tempo em que indicam, de forma precisa, o uso 

do Equipamento de Proteção Individual - EPI's, gerando a melhoria da qualidade da 

assistência e redução de custos. 

O controle de infecção na prática odontológica deve obedecer a quatro 

princípios básicos. 

1. Os profissionais devem tomar medidas para proteger a sua saúde e a 

da sua equipe; 

2. Os profissionais devem evitar contato direto com matéria orgânica; 

3. Os profissionais devem limitar a propagação de microorganismos; 

4. Os profissionais devem tornar seguro o uso de artigos, peças 

anatômicas e superfícies. 

A seguir discutiremos cada item separadamente. 

 

1.1 Princípios nº 1: Os Profissionais devem tomar medidas para proteger a sua 
saúde e da sua equipe. 

 

1.1.1.- Imunizações 

 

As vacinas reduzem os riscos de infecções e, por conseguinte, protegem 

não apenas a saúde dos componentes da equipe como a de seus pacientes e 

familiares (quadro 1). 

E obrigatório deixar na UBS a fotocópia da carteira de vacina (hepatite, 

febre, tétano). 
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O objetivo final da vacinação não é apenas a proteção do individuo contra 

determinada doença (imunidade individual), mas consiste em controlar, eliminar ou 

erradicar doenças (através da imunidade coletiva), que ocorrem em decorrência do 

acúmulo de suscetíveis. 

Além da diminuição da incidência de determinadas doenças e suas 

seqüelas, busca-se, com um programa de imunizações, diminuir o número de 

consultas médicas dos profissionais da área de saúde e o absenteísmo. 

Os imunobiológicos recomendados para todos os profissionais da área de 

saúde são a dupla bacteriana, a influenza e a hepatite B. 

Vacina Proteção contra Nº de doses Intervalo entre as doses Reforço 

Dupla Bacteriana Tétano e Difteria 03 
2 meses, sendo no 
mínimo 1 mês 

A cada 10 
anos 

Influenza Gripe 01 - Anual 

Hepatite B 
Hepatite B e D (esta 
última indiferente) 

03 

2ª Dose - 1 mês após a 
primeira dose. 
3ª Dose - 5 meses após a 
segunda dose 

 

Febre Amarela Febre Amarela 01 - 
A cada 10 
anos 

Tríplice viral Rubéola 01 - 
A cada 10 
anos 

 

1.2. Princípio nº 2: Os Profissionais devem evitar contato direto com matéria 
orgânica. 

 

1.2.1. -Uso de barreiras protetoras 

 

LUVAS 

 

As luvas devem ser usadas para prevenir contato da pele, das mãos, e 

antebraços com sangue, secreções ou mucosas, durante a prestação de cuidados, e 

para manipular instrumentos e superfícies. Deve ser usado um par de luvas 

exclusivo para cada paciente, descartando-as após o atendimento. 

Luvas de procedimento descartáveis: servem para realização de 

procedimento como exame clínico, remoção de sutura e outros. Procedimentos que 

não necessitem que as mesmas sejam estéreis. 

Luvas cirúrgicas estéreis descartáveis: confeccionadas com látex de 
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melhor qualidade, oferecem melhor adaptabilidade, seu uso é indicado em 

procedimentos cirúrgicos. 

Luvas para limpeza geral: são de borracha grossa, utilizadas para serviços 

de limpeza e descontaminação ou desinfecção de instrumentos, equipamentos e 

superfícies, são reutilizáveis, e não estiverem furadas ou rasgadas, devem ser 

descontaminadas após o uso. 

Luvas de amianto de cano longo: são as utilizadas para proteger o 

profissional do calor (processamento em autoclave, estufa e água quente). 

“Lembretes Técnicos - sobre o uso de luvas” 

 Retire as luvas imediatamente após o término do tratamento do 

paciente; 

 Não toque na parte externa das luvas ao removê-las; 

 Lave as mãos assim que retirá-las; 

 As luvas não protegem de perfurações de agulhas, mas esta 

comprovado que elas podem diminuir a penetração de sangue em até 50% de seu 

volume; 

 O uso de dois pares de luvas é formalmente indicado em 

procedimentos cirúrgicos de longa duração ou com sangramento profuso, conferindo 

proteção adicional contra contaminação. 

 

MÁSCARA 

 

A máscara deve ser escolhida de modo a permitir proteção adequada, para 

tanto, use apenas máscara com tripla proteção. E quando do atendimento de 

pacientes com infecção ativa, particularmente tuberculose, use máscaras especiais 

(bico de pato). Na exposição do profissional a substâncias químicas ou gases 

tóxicos, deve se usar máscara com filtro químico adequado ao risco. 

 O uso adequado da máscara facial deve atender os seguintes princípios: 

 Prover conforto e boa adaptação; 

 Não tocar lábios e narinas; 

 Não irritar a pele; 

 Permitir respiração normal; 

 Não embaçar o protetor ocular; 
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 Não permanecer pendurada no pescoço ou proteger apenas os lábios; 

 Descartá-la após o uso ou proceder a higienização e guarda adequada 

quando não forem descartáveis. 

 

PROTETORES OCULARES 

 

Tem por finalidade proteger a mucosa ocular de contaminantes e acidente 

ocupacional. 

Os protetores oculares mais indicados possuem vedação periférica e melhor 

adaptação ao rosto. Os óculos comuns não oferecem proteção adequada. 

Os protetores devem sofrer limpeza e desinfecção com água corrente e 

sabão, entre um atendimento e outro e quando apresentar sujidade aparente. 

Se possível, os protetores oculares também devem ser fornecidos aos 

pacientes, pois alguns procedimentos constituem riscos de contaminação. Na falta 

de protetores, uma alternativa é recomendar que o paciente permaneça com os seus 

olhos fechados. 

 

AVENTAL 

 

O avental deve ser usado sempre. A roupa branca (uniforme) não o substitui. 

Não use roupas comuns durante o atendimento aos pacientes, pois elas ficarão 

contaminadas, tornando-se fontes de infecção para o profissional, sua equipe e seus 

familiares. 

O avental deve ter colarinho alto e mangas longas com punho, podendo ser 

de pano ou descartável. 

Para o procedimento de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, 

deve-se usar avental impermeável. Fazer limpeza e desinfecção após o uso do 

avental impermeável. 

 

 

“Lembretes Técnicos - sobre o uso de luvas” 

 Troque seu avental diariamente e sempre que for contaminado por fluídos 

corpóreos; 

 Retire o avental todas as vezes que sair da instituição; 
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 Evite manipular o avental contaminado. Após o uso, ele deve ser 

acondicionado em saco plástico e só retirado para a lavagem. 

 

GORRO 

 

Proporciona uma barreira efetiva para o profissional, sua equipe e paciente. 

Protege contra gotículas de saliva, aerossóis e sangue contaminado, pediculose 

(piolhos). 

 

SAPATOS FECHADOS 

 

Devem ser usados para a proteção dos pés e se possível, com solado 

antiderrapante. O uso de botas de borracha se faz necessário em locais úmidos ou 

com quantidade significativa de material infectante. 

 

1.3 Princípio nº 3: Os Profissionais devem limitar a propagação de microorganismos 

 

1.3.1. -Preparação do ambiente 

 

É muito importante preparar a sala antes de começar o atendimento 

 

Descontaminação de equipamentos e periféricos: 

 

Deve-se encampar com filme plástico ou fazer limpeza com água mais 

detergente e após friccionar a gaze, por 30 segundos e repetir por 3 vezes o 

processo, com álcool 70 % após o tratamento de cada paciente. 

Incluem-se: 

 Alça e interruptor do foco; 

 Tubo, alça e disparador do Raio X; 

 Pontas de alta e baixa rotação; 

 Cadeira odontológica; 

 Mocho; 
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 Mangueiras; 

 Seringa tríplice; 

 Haste de mesa auxiliar; 

 Ponta do fotopolimerizador; 

 Ponta da mangueira do sugador; 

 Ponta do aparelho ultra-sônico; 

 Comando de cadeira; 

 Bancadas; 

 Mesa auxiliar. 

 

Lembretes sobre a preparação do ambiente: 

 

 Ao se utilizar canetas, seringas tríplice e outras pontas, deve-se 

desprezar o primeiro jato de água e spray, antes de direcioná-los à boca do paciente. 

 - As canetas de alta rotação e peças de mão devem ser colocadas em 

movimento, para eliminar o líquido aspirado (devido à válvula retratora), por no 

mínimo 20 a 30 segundos, após o tratamento de cada paciente. 

 - O material descartável contaminado (gaze, algodão, sugadores, luvas 

e outros) deve ser armazenado em sacos rotulados “INFECTANTE”, que devem ser 

depositados em locais inacessíveis a cães e roedores. 

 - Resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipientes 

com identificação. 

 - Identificar as almotolias com nome do produto, data de desinfecção e 

data de validade. Bem como manter fechadas. 

 - As lixeiras devem ser identificadas com o nome dos respectivos 

resíduos (lixo comum e lixo hospitalar). 

 

Limpeza das superfícies: 

 

Deve-se realizar limpeza com ácido peracético em borrifador. 

 

 

 



Prefeitura de Cascavel 

Secretaria Municipal de Cascavel 

POP – SERVIÇOS DE 

ODONTOLOGIA - SESAU 
 

12 
Secretário Mun. de Saúde      Dir. de Atenção à Saúde      Coord. da CCI/SCI/SESAU      Coord. da Saúde Bucal 

Limpeza de pisos, janelas, portas, cortinas e paredes: 

 

Deve-se utilizar água mais sabão e ácido peracético (conforme indicação). A 

limpeza do piso deve ser diária - cortinas, quinzenalmente - portas, janelas e 

paredes, mensalmente (quadro 2). 

O QUE QUANDO COM O QUE COMO 

Armários Diariamente após o uso 
Ácido  peracético em 
borrifador/Água e sabão 

Limpeza mecânica, 
fricção  

Mocho 
Diariamente sempre que 
necessário 

Ácido peracético em 
borrifador/Água e sabão 

Limpeza mecânica 

Dispensador de papel Semanalmente 
Ácido  peracético em 
borrifador 

Limpeza mecânica 

Janela Mensalmente Água e sabão Limpeza mecânica 

Refletor 
Diariamente e após cada 
atendimento 

Ácido  peracético em 
borrifador 

Fricção  

Cadeira odontológica 
Diariamente e após cada 
atendimento 

Ácido  peracético em 
borrifador/Água e sabão 

Limpeza mecânica, 
fricção  

Mesa auxiliar 
Diariamente e após cada 
atendimento 

Ácido  peracético em 
borrifador/ Água e 
sabão,  

Limpeza mecânica, 
fricção  

Parede Mensalmente Água e sabão Limpeza mecânica 

Pia / bancada 
Diariamente e sempre 
que necessário 

Sapólio em pó Limpeza mecânica 

Piso 
Diariamente e sempre 
que necessário 

Água e sabão Limpeza mecânica 

Saboneteira Semanalmente Água e sabão Limpeza mecânica 

Suporte de aparelho Diariamente Água e sabão Limpeza mecânica 

Canetas de Alta e Baixa 
Rotação 

Diariamente e após cada 
atendimento 

Ácido peracético em 
borrifador 

Limpeza mecânica, 
fricção  

Seringa tríplice 
Diariamente e após cada 
atendimento 

Ácido  peracético em 
borrifador 

Limpeza mecânica, 
fricção  

Mangueira do sugador 
Diariamente e após cada 
atendimento 

Solução desinfetante ou 
detergente e ácido 
peracético diluído 

Aspirar solução para 
limpar a luz das 
mangueiras 

 

OBS: Faz-se a desinfecção com ácido peracético em borrifador (spray) e se 

necessário  após a desifecção, usar  água e sabão. 

Não deixar o ácido peracético em contato com as superfícies, limpe em 

seguida da aplicação, com pano seco ou papel toalha. 

Na falta de ácido peracético use o álcool 70% liquído com fricção de 30”. O 

álcool em gel é indicado somente para higienização das mãos. 
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Lavagem da caixa de água: 

 

Deve ser realizada de 6 (seis) em 6 (seis) meses, conforme cronograma da 

SESAU. 

 

Princípios Básicos de Limpeza: 

 

 - de cima para baixo; 

 - da esquerda para a direita; 

 - do mais distante para o mais próximo; 

 - de dentro para fora; 

 - de trás para frente. 

 

1.4. Princípio nº 4: Os Profissionais devem tornar seguros o uso de artigos, peças 
anatômicas e superfícies 

 

1.4.1 Cuidados com o instrumental: 

 

Qualquer que seja o processo a ser submetido um determinado artigo 

(desinfecção ou esterilização), a primeira etapa, a qual garantirá a eficácia do 

processo, é a limpeza. 

Limpeza é o processo de remoção de sujeiras e/ou matéria orgânica de 

artigos e/ou superfícies. Deve ser realizada imediatamente antes da esterilização ou 

desinfecção, pois permite o contato adequado entre os artigos e os agentes 

químicos e físicos. Falhas nesse processo facilitam o crescimento de 

microorganismos e subseqüente transmissão de infecção. 

 

1.4.2 Diluição do detergente enzimático: 

 
O detergente enzimático deve ser diluído conforme a indicação do fabricante 

(no rótulo da embalagem). 
 

1. O detergente enzimático da marca RIOZIME diluí-se 5 ml para cada 
litro de água. 
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2. O detergente enzimático da marca B. BRAUN (Cleanzime TOP) dilui-se 

1 ml para cada litro de água. 

 

1.4.3 Imersão: 

 

Deixar o instrumental totalmente imerso durante 05 (cinco) minutos (rótulo 

da embalagem) em detergente enzimático ou água e sabão. 

 

1.4.4 Enxágüe: 

 

Para o enxágüe após a limpeza e/ou descontaminação, a água deve ser 

potável e corrente. 

 

1.4.5 Secagem: 

 

Deve ser realizada com pano limpo e seco. 

 

1.4.6 Empacotamento: 

 

Em autoclave: grau cirúrgico 

 

Sugestão para a padronização de kits: 

Exame clínico:   

 01 bandeja 

 01 espelho bucal 

 01 pinça clínica 

 01 sonda exploradora 

 01 cureta ou escavador de dentina 

 

Profilaxia: 

 01 pote de dappen 
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 01 taça de borracha e escova de Robson (podem ser embalados 

separadamente). 

 

RAP: instrumentos embalados individualmente ou divididos conforme critérios do 

profissional. 

 

Restauração em resina: espátulas ou aplicador embalados individualmente ou 

divididos conforme critérios do profissional. 

 

Restauração em amálgama: porta amálgama e dedeira de borracha, 

condensadores, brunidores e esculpidores embalados em conjunto para cada 

restauração (paciente). 

 

Aplicador de selante: embalado individualmente. 

 

Sutura: 

 01 porta agulhas 

 01 tesoura cirúrgica 

 agulhas 

 fio de sutura 

 

Exodontia: 

 Sindesmótomo (individual) 

 Fórcepes (individual) 

 Alavancas (individual) 

 

Curetas de alvéolos: (individual) 

 

Endodontia:  

 Limas endodônticas (conjunto por série e tipos) 

 Instrumentais (conjuntos conforme critério do profissional) 

 Irrigação e aspiração: seringa Luer 

 Pontas de irrigação 
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 Cânula 

 Pontas de aspiração 

 Placa de vidro 

 Espátula de manipulação 

 Espátula de inserção 

 

Anestesia: Seringa carpule (individual) 

 

Aplicador de hidróxido de cálcio: (individual) 

 

Brocas: Demais instrumentais embalar individualmente. Cada embalagem deverá 

ser de uso exclusivo por paciente. 

Obs.: Após o empacotamento, identificar externamente em fita adesiva ou no 

próprio grau cirurgico depois da selagem, contendo o nome do material, data de 

embalagem, data de validade, lote e unidade, e rúbrica do funcionário que embalou. 

Válida de 07 (sete) dias. 

Obs: O papel grau cirúrgico deve ser vedado somente com seladora ou com a 

própria vedação (algumas marcas), não sendo mais permitido o uso de fita creep 

para selar os pacotes. 

 

1.4.5 Esterilização: 

 

Esterilização é o processo que promove completa eliminação ou destruição 

de todas as formas de microorganismos presentes. 
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2. CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO 

 

 

Métodos de esterilização utilizando diferentes agentes: 

 

Vapor sob pressão: autoclave 

 

Procedimentos indicados para a esterilização do instrumental 

 

Autoclave: por gravidade 121 à 123 ºC (1 atm de pressão) 15 à 20 minutos 132 à 

135 ºC (1 atm de pressão) 10 à 25 minutos 

Obs.: É importante lembrar que o tempo de esterilização deverá ser 

contabilizado a partir do momento em que a temperatura recomendada tenha sido 

atingida. 

 

Cuidados com a esterilização em autoclave: 

 

 Nenhum pacote poderá ficar acima do tamanho máximo recomendado, 

ou seja, 20cm x 15cm x 10cm (sempre verificar a orientação do fabricante); 

 Carregar a autoclave, inspecionando todos os pacotes quando às 

condições da confecção, verificando se estão bem fichados, não muito apertados, 

sem furos ou remendo, e se não há misturas de tipo de materiais dentro dos 

pacotes; 

 A carga total de cada ciclo não deve ultrapassar 2/3 da capacidade da 

câmara da autoclave; 

 Dispor os materiais de maneira que facilite a esterilização, deixando 

espaços para a circulação de vapor em toda superfície dos pacotes. Objetos 

côncavos devem ser colocados com a boca para baixo, bandejas devem ser 

colocadas em pé. Caixas metálicas devem ser dispostas deitadas com a tampa 

semi-aberta. Tambores devem ser colocadas com escotilha aberta, tomando-se 

cuidado de não encostar pacotes em tecidos nos orifícios da escotilha, evitando-se a 

vedação destes. Não encostar pacotes na superfície lateral ou posterior da câmara; 

 Acompanhar todo o ciclo observando os dados do manômetro, 

manovacuômetro e termômetro. Se houver alteração nos valores registrados, o ciclo 
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deverá ser invalidado. O material devera ser esterilizado novamente, trocando-se as 

embalagens em papel e/ou tecido; 

  Ao término do ciclo de esterilização, despressurizar a câmara de 

esterilização e abrir a porta da autoclave, deixando-a entreaberta para o término da 

secagem; 

  Abrir totalmente a porta fechando imediatamente as caixas e escotilhas 

dos tambores; 

 Retirar os pacotes colocando-os em superfície vazada, para evitar 

choque térmico e recontaminação do conteúdo; 

 Verificar se os indicadores químicos indicam o contato com o vapor (se 

as listas da fita de autoclave não ficaram negras), a esterilização deste lote deverá 

ser invalidada; 

 Armazenar os materiais depois de frios; 

 Os materiais recém esterilizados devem ser guardados atrás dos já 

existentes no armário a fim de evitar o vencimento da validade dos mesmos, uma 

vez que, dessa maneira, serão utilizados os materiais esterilizados anteriormente; 

 Na dispensação, é de suma importância que se manipule os materiais 

com delicadeza, que seja verificada a validade, todas as identificações necessárias, 

bem como a integridade da embalagem. 

 

Controle do Processo de Esterilização 

 

A validade do processo de esterilização traz maior segurança ao profissional 

que os utiliza e representa um dos elementos de controle de qualidade. Conforme 

preconizado pelo Ministério da Saúde, utilizamos em nosso serviço três mecanismos 

de controle de qualidade de esterilização. 

 

2.1 Verificação mecânica:  

 

Acompanhamento de todo o ciclo de esterilização, observando dados 

fornecidos pelo manômetro, manovacuômetro e termômetro. Estes dispositivos não 

indicam as condições para a execução do método de esterilização, apontando os 

diferenciais de temperatura e pressão, porém, não garantem se o processo foi 



Prefeitura de Cascavel 

Secretaria Municipal de Cascavel 

POP – SERVIÇOS DE 

ODONTOLOGIA - SESAU 
 

19 
Secretário Mun. de Saúde      Dir. de Atenção à Saúde      Coord. da CCI/SCI/SESAU      Coord. da Saúde Bucal 

efetivo ou não. 

 

2.2. VERIFICAÇÃO QUÍMICA:  

 

Realizada através de indicadores químicos externos em todos os pacotes. 

Estes testes indicam se a temperatura no interior do equipamento é compatível com 

a esterilização. Auxiliam também na detecção de falhas do funcionamento do 

aparelho. É um procedimento que não indica se a esterilização ocorreu ou não, 

indica apenas que o material foi submetido à ação do calor. Utilizamos indicador 

químico externo de autoclave, para estufa ainda não dispomos. 

 

2.3. VERIFICAÇÃO BIOLÓGICA: 

 

Realizada através de indicadores biológicos, empregam suspensão 

padronizada de esporos de bacilos. São os indicadores que oferecem maior 

segurança no controle de esterilização. Deve ser realizado semanalmente no 

primeiro lote do dia e sempre que o equipamento for consertado.  

Obs.: A rotina específica de verificação biológica encontra-se em fase de 

definição e padronização. 

 

Reesterilização de artigos 

Os artigos embalados em papel grau cirúrgico possuem validade de até 

6 meses (conforme validação do serviço), sendo que para a reesterilização, o 

invólucro deverá ser substituído integralmente. NÃO HAVENDO VALIDAÇÃO 

DO SERVIÇO, O PRAZO PARA A VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO É DE 7 DIAS. 

 

Desinfeção: 

 

Desinfecção é o processo que elimina microorganismos na forma vegetativa, 

excetuando-se os esporos bacterianos. Esse processo só deve ser indicado na 

impossibilidade de submeter o artigo ao processo de esterilização. 

O procedimento indicado para a desinfecção de instrumental utilizado na 

prática odontológica é a imersão, por 30 minutos, em: detergente enzimático 
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Armazenamento 

 

Os artigos esterilizados devem ser armazenados em condições adequadas, 

evitando-se a sua contaminação. Após o término do ciclo de esterilização, os artigos 

deverão ser acondicionados dentro de cubas tampadas e guardados em armário 

específico. O local de estocagem deve ser recoberto com material impermeável e 

lavável, protegido do meio externo e utilizado exclusivamente para este fim. 

 

Descarte do lixo e de resíduos do consultório 

 

Objetos perfurocortantes, como agulhas de anestesia e sutura, lâminas de 

bisturi, limas e outros assemelhados devem ser descartados imediatamente após o 

uso, em recipientes com o símbolo de infectante, e com a transcrição de expressões 

“INFECTANTE” e “MATERIAL PERFUROCORTANTE”. Após o fechamento do 

coletor de material perfurocortante, ele deve ser colocado em saco plástico branco 

leitoso, no qual deve constar o símbolo de material infectante. Em seguida, o saco 

deve permanecer em local apropriado, aguardando a coleta especial. 

O lixo sólido, como gaze, algodão, sugadores, campos e outros, deve ser 

colocado em saco branco e impermeável, com a inscrição INFECTANTE. O saco 

deverá ser preenchido somente com 2/3 do seu volume, para facilitar o seu 

fechamento. 

As lixeiras devem ter tampas e pedais. O lixo comum, como embalagens, 

papel, lixo administrativo e similares, deve ser desprezado em sacos de lixo comum. 

 

Fluxo do Material Contaminado/Limpo - Clínica Odontológica para Central Material 

Esterilizado (CME) 

 

Considerando que a CME é responsável pela coleta, preparo, 

processamento, estoque e distribuição dos instrumentos odontológicos e periféricos, 

que todo artigo que entre em contato com fluídos corpóreos devem ser considerado 

potencialmente contaminado, que a coleta, o transporte, limpeza e esterilização 

adequada dos diversos artigos odontológico e médico-hospitalares, e alicerce 

essencial na prevenção das infecções relacionadas ao uso destes itens. 
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O setor Controle Infecção / Comissão Controle Infecção recomenda 

(SCI/CCI) 

 

1- As clínicas de Odontologia deverão estocar seus equipamentos e 

materiais em ambiente fechado, devidamente identificado, em recipiente rígido com 

distinção de instrumentais e materiais, até o momento da coleta pela CME; 

2- As clínicas de Odontologia deverão solicitar via Comunicado Interno os 

instrumentais necessários para o atendimento à população do dia seguinte para que 

a CME possa realizar a entrega em número suficiente de materiais; 

3- Que o profissional que ira manuseá-la, utilize o EPI's específico, em 

relação a natureza do risco ao qual será exposto; 

4- Que estes artigos devem ser coletados e armazenados em caixa ou 

recipiente rígido provido de tampa, transportados para a CME de forma que 

impossibilite a contaminação dos funcionários e do ambiente; 

5- Que a CME, disponha de área física adequada, condições apropriadas 

de ventilação, iluminação e temperatura, pessoal específico habilitado e normas 

escritas; 

6- Que apenas o pessoal autorizado deve ser permitido nas áreas de 

processamento. Sugestão de fluxo de material, CME - área de processamento. 
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3. PROTEÇÃO NA MANIPULAÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS 

 

1. Luvas: Uso obrigatório 

 

 Luvas de procedimento ou de borracha de PVC 

 Após o uso devem ser desinfetadas 

 

2. Avental: Uso recomendado 

 

 Deve ser tecido de manga longa, ou frontal impermeável 

 

3. Máscara: Uso recomendado 

 

4. Óculos ou visor: Uso recomendado 

 

 Se houver risco de contaminação de mucosa ocular com gotículas. 

 

5. Germicidas: 

 

 Os germicidas são fornecidos pela central de diluição no horário da 

manhã para todos os turnos, na concentração recomendada. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

1- O material deve ser agrupado, colocado e retirado da solução todos 

juntos preferencialmente; 

2- Não é necessário utilizar pré-lavagem, deve-se, todavia, realizar 

enxágüe dos materiais com excesso de sangue ou secreções antes da colocação na 

solução química; 

3- Ativar a solução = 20 ml (detergente enzimático) (frasco) para 5 litros 

de água; 

Atenção: está solução é estável por 24 horas. 

4- Identificar o recipiente da solução com etiqueta ou fita adesiva ao 

colocar o material: Nome da solução, data, horário, validade e nome do funcionário. 
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5- Colocar e retirar após 05 (cinco) minutos, os materiais nas soluções 

químicas com auxilio de pinça ou pegador plástico; 

6- Manter os recipientes (de estoque e de uso) limpos, identificados e com 

tampa; 

7- Material de isolamento de doença infecta-contagiosa devem receber 

descontaminação prévia no ambiente e posteriormente levar para o expurgo e 

proceder a desinfecção recomendada; 

8- Da desinfecção de superfícies, consultar quadros orientativos 

específicos (neste manual); 

9- Os frascos de solução fracionada do detergente enzimático devem 

retornar a farmácia, para manter o efetivo fornecimento. 
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4. CONDUTAS FRENTE A ACIDENTES OCUPACIONAIS 

 

Na odontologia, é praticamente impossível saber, com certeza, se o paciente 

é portador de algum patógeno possível de transmissão, já que a história médica 

(anamnese) e o exame clínico nem sempre permitem tal identificação. 

Esse fato faz com que o uso das precauções-padrão seja de fundamental 

importância para se evitar infecção ocupacional a partir de uma exposição acidental. 

O risco de adquirir o HIV é de aproximadamente 0,3%, após exposição 

percutânea, e de 0,009% após uma exposição mucocutânea, em situações de 

exposição a sangue. 

No que se refere ao vírus da hepatite B, a probabilidade de infecção após 

exposição percutânea é significativamente maior do que a pelo HIV, podendo chegar 

a 40%. Para o vírus há hepatite “C”, o risco médico varia de 1% à 10%. 

É importante ressaltar que existem alguns fatores envolvidos e relacionados, 

para que a infecção ocorra. São eles: 

 O agente atiológico; 

 O material biológico envolvido; 

 O volume de material envolvido; 

 A carga viral; 

 A forma de exposição; 

 E a susceptibilidade do acidentado. 

Uma “Exposição Ocupacional” que requer “profilaxia pós-exposição” é 

definida como uma injúria percutânea. Por exemplo, com agulhas ou objetos 

perfurocortantes, contato com mucosa ou pele não-intacta, quando o contato se der 

por tempo prolongado (muitos minutos ou mais), ou que envolva áreas extensas, 

com sangue, tecidos ou outros fluídos que possam ser contaminantes. 

 

Procedimento recomendados em caso de exposição a material biológico 

 

 Esses procedimentos incluem cuidados locais na área exposta, 

recomendações específicas para imunização contra tétano, e medidas de 

quimioprofilaxia e acompanhamento sorológico para hepatite B e C e HIV. 
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Cuidados locais 

 

 Após exposição com material biológico, cuidados locais com a área exposta 

devem ser imediatamente iniciados. Recomenda-se lavagem rigorosa com água e 

sabão, em casos de exposição percutânea. O uso de solução antisséptica 

detergente (PVP-iodo ou Clorexidina) também pode ser recomendado. Após 

exposição em mucosas, é recomendada a lavagem exaustiva com água ou solução 

fisiológica. 
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5. PROTOCOLO DE ACIDENTE DE PROFISSIONAIS COM MATERIAL 
BIOLÓGICO 

 

5.1. RECEPÇÃO DO ACIDENTADO POR MATERIAL BIOLÓGICO 

 

1. O auxiliar administrativo preenche a ficha de atendimento mediante a 

apresentação da 2ª via da notificação de acidente com material biológico 

devidamente preenchida pela chefia ou responsável do acidentado. 

2. A 2ª via da notificação não substituí a CAT. 

3. Comunicar e encaminhar ao médico de plantão, seja clínico ou 

cirúrgico, para fazer o atendimento imediato, pois o acidentado terá prioridade 

perante os demais. 

Obs.: A Instituição que não possuir a ficha de notificação de acidente com 

material biológico contaminado deverá encaminhar, juntamente com o profissional 

acidentado, um responsável imediato para efetuar o preenchimento da mesma na 

Unidade 24 horas, para o Hospital Universitário (HUOP). 

 

5.2. AVALIAÇÃO DE RISCO CONFORME MATERIAL BIOLÓGICO 

 

1. Alto Risco: Acidente com volume elevado de sangue (lesão profunda, 

agulhas de grosso calibre, instrumentais com elevada quantidade de sangue, lesão 

da pele, dermatite ou ferida aberta), sendo o sangue com títulos elevados de HIV, 

bem como secreções e líquidos corpóreos contendo sangue de paciente soro 

positivo, e/ou com fonte desconhecida, oriundos de áreas de alto risco (emergência, 

centro cirúrgico, etc). 

2. Médio Risco: Acidente com líquidos corpóreos (peritôneo, pleura, 

pericárdio, líquido amniótico, sinovial) e saliva em ambiente odontológico. Avaliar 

caso a caso o tipo de exposição. 

3. Baixo Risco: Contatos envolvendo suor, lágrimas, fezes e urina, sem 

evidência de sangue infectado pelo HIV, saliva (fora de ambiente odontológico). 

Quimioterapia desnecessária. 

Obs.: Um paciente-fonte é considerado não infectado pelo HIV quando há 

documentação de exames anti-HIV negativos e não há evidência clínica recente 
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sugestiva de infecção aguda pelo HIV. 

Um paciente-fonte é considerado infectado pelo HIV quando há documentação de 

exames anti-HIV positivos ou o diagnóstico clínico de AIDS. 

 

5.3. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1. Início da quimioprofilaxia preferencialmente nas primeiras quatro horas 

pós-exposição. 

2. Em caso acidente grave (grande quantidade de sangue com perfuração 

profunda), desconhecida a situação sorológica do paciente, a quimioprofilaxia deverá 

igualmente ser iniciada. 

3. Orientar o acidentado que durante a fase de investigação até a 

elucidação do caso, o mesmo deverá prevenir transmissão secundária (sexo seguro 

e evitar doação de sangue). 

4. Apoio psicológico S/N; 

 

5.4. FATORES DE RISCO NO ACIDENTE COM MATERIAL CONTAMINADO PELO 
HIV 

 

1. Relativo ao profissional contaminado 

2. Lavar imediatamente o local 

3. Quimioprofilaxia imediata 

4. Integridade da pele (corte ou dermatite) 

5. Estado imunológico 

6. Células receptoras CD4 no local da exposição (processo inflamatório 

local) 

7. Relativo à fonte contaminadora - paciente portador 

8. Estágio da doença grau de viremia 

9. Número e concentração de células circulantes infectadas 

10. Fato de estar ou não recebendo imunomoduladores ou quimioterapia 

antiviral 
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5.5. ESQUEMA TERAPÊUTICO PROFILÁTICO DO HIV CONFORME 
APRESENTAÇÃO DISPONÍVEL (quadro 3) 

AZT (Zidovudina) 100 mg - 3cp de 12/12 horas ou 2 cp 8/8 horas 

3 TC (Lamivudina) 150 mg - 1 cp 12/12 horas 

BIOVIR (ATC=AZT + 3TC) 1cp 12/12 horas 

KALETRAL (Lopanavir + Ritonavir) 3 cp 12/12 horas 

INDINAVIR (800 mg) 400 mg 2 cp 12/12 horas 

RITONAVIR 100 mg 100 mg 1 cp 12/12 horas (juntos) 

NEVIRAPINA 200 mg/cp 
Iniciar com 200 mg/dia, na ausência de exantema, 
aumentar para 200 mg 12/12 horas 

5.6. CONDUTA EM RELAÇÃO AO HBV (quadro 4) 

 

FONTE PROFISSIONAL CONDUTA 

HbsAg(+) Não imune Vacinar - Posto Central 

HbsAg(+) Imune 
Fazer Imunoglobulina no H.U. na 1ª 
hora 

HbsAg(-) Não imune 
Sem tratamento acompanhar com 
sorologia 

HbsAg(-) Imune 
Sem tratamento com acompanhar 
com sorologia 

 

5.7. PROFILAXIA ANTI-HBV (quadro 5) 

 

DROGA DOSE 

Imunoglobulina hiperimune anti-HBV (HBIG) 0,06 ml/kg 

Vacina anti-HBV 3 doses 

 

5.8. EXAMES A SEREM SOLICITADOS E COLETADOS DO ACIDENTADO 
IMEDIATAMENTE 

 

 Anti - HIV 

 Anti - HCV 

 Anti - Hbs 

 Anti - Hbc 

 Hbs Ag 

 Hemograma 

 Função hepática (TGO, TGP, fosfatase alcalina e bilirrubina) 

 Função renal (uréia e creatinina) 
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5.9. RECEBIMENTO DA QUIMIOPROFILAXIA E PROFILAXIA 

 

1. O acidentado receberá no Pronto Socorro o medicamento prescrito, o 

qual deverá ser solicitado em impresso próprio disponível na farmácia; 

2. A primeira dose será administrada no próprio local, seja a 

quimioprofilaxia anti-HIV ou a profilaxia anti-HBV; 

3. Após o médico preencher a ficha de solicitação de medicamentos anti-

IHV, o paciente terá que assinar e colocar o nº do RG na mesma; 

4. Após o preenchimento, obrigatoriamente a ficha deverá retornar à 

farmácia para reposição do medicamento pelo Ministério da Saúde. 

 

5.10. ACOMPANHAMENTO DO ACIDENTADO 

 

 A chefia imediata ou responsável pelo profissional irá agendar consulta 

no C.R.E. (Centro Regional de Especialidades) logo após o acidente; 

 A 1ª via encaminhar à Vigilância Epidemiológica Municipal; 

 O profissional acidentado terá acompanhamento no C.R.E. (Centro 

Regional de Especialidades), e deverá levar consigo a 2ª via da notificação; 

 Agendar retorno 

 Ambulatório de Referência de Acidente com Material Biológico C.R.E. 

(Centro Regional de Especialidades); 

 Ambulatório de Referência de Acidente com Material Biológico C.R.E. 

(Centro Regional de Especialidades) no Fone: 3225-4850 Ramal: 204  à partir das: 

13:00 h. 

 

5.11. ROTINA PARA COLETA DE EXAMES DO ACIDENTADO COM MATERIAL 
BIOLÓGICO 

 

1. Coleta do acidentado - 20 ml de sangue. 

2. Colocar 5 ml de sangue em frasco com anticoagulante (hemograma); 

3. Centrifugar 15 ml e colocar o soro em tubo de ensaio; 

4. Encaminhar ao Laboratório Referência juntamente com a requisição 
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devidamente preenchida, especificando (acidente com material biológico); 

5. Caso a coleta ocorra durante a noite ou finais de semana, deixar 

acondicionado no congelador ou geladeira o soro para a pesquisa de hepatite B e 

HIV, e encaminhar na primeira hora do dia útil ao Laboratório de Referência; 

6. Para função Hepática e Renal separar 3 ml de soro e colocar em frasco 

âmbar ou frasco normal revestido com papel alumínio e congelar; 

7. Coleta do paciente fonte: coletar 10 ml de sangue para pesquisa de 

anti-HIV e HbsAg e Anti-Hbs, fracionar e encaminhar ao Laboratório de Referência; 

8. Todos os resultados serão encaminhado ao Ambulatório de Referência; 

9. O hemograma será realizado no Laboratório do HU e o resultado 

encaminhado para o C.R.E. 

 

5.12. COLETA E ENCAMINHAMENTO 

 

1. A coleta e encaminhamento serão realizadas pelos funcionários do  

laboratório do HU; 

2. O laboratório do HU se responsabilizará em encaminhar as   amostras 

diariamente ao Laboratório Referência (em horário definido pelo próprio). 

 

5.13. TRANSPORTE 

 

1. O material coletado deverá ser devidamente acondicionado em   caixa 

de isopor com gelo o suficiente para mantê-lo congelado até o destino final; 

2. O transporte do material coletado será efetuado pelo motorista e    

ambulância do HU. 

 

5.14. REFERENTE AO PACIENTE FONTE DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

 

Coletar 10 ml de sangue, fazer o fracionamento e após encaminhar   ao 

Laboratório Central. 
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5.15 REFERENTE AO PACIENTE FONTE DE OUTROS HOSPITAIS OU 
INSTITUIÇÕES 

  

A coleta de exames, encaminhamentos e encargos (frascos, seringas, 

agulhas, etc.) ficara sob a responsabilidade da instituição de origem. 

 

5.16. REFERENTE À QUIMIOPROFILAXIA 

 

1. Será fornecida pela farmácia do Hospital Universitário medicação para 

05 (cinco) dias de tratamento. 

2. Caso a avaliação do C.R.E. (Centro Regional de Especialidades), 

ultrapasse os 05 (cinco) dias após o acidente, retornar à farmácia do Hospital 

Universitário para receber as doses complementares. 
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6. NORMATIVA Nº 10/06 

 

6.1 FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL QUE SOFREU 
ACIDENTE COM MATERIAL BIOLOGICO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profissional que sofreu acidente com  
material biológico 

Exposição percutânea 

Exposição de 
mucosas 

Lavagem exaustiva do local com 
água e sabão ou antisséptico 

degermante fricção de 30 
segundos 

Lavagem exaustiva com água ou 
soro  

 fisiológico 0,9% 
Comunicação imediata à chefia na Unidade  

de Saúde 

Preenchimento da Ficha de Notificação de acidente  
com Material Biológico - 2 vias e 

Preenchimento da Comunicação de Acidente de  
Trabalho - CAT - 4 vias 

Encaminhamento do profissional acidentado 

HUOP- Pronto Socorro, o mais rápido possível 
e dento das primeiras 4 horas após o acidente 

2ª via da ficha notificação de  
acidente com Material Biológico 

+ 
4 vias da CAT 

Unidade de 
Saúde, 

Chefia Direta 

Consulta Médica com plantonista 
do Pronto Socorro 

Coleta imediata de sangue 
do paciente-fonte 

Anti-HIV teste rápido, 
HbsAg e Anti HCV 

Indicação e 
fornecimento 

de 
quimioprofilaxia,em 

quantidade 
suficiente 

para uma semana 

IPMC ( 32241033  
às 3ª, 4ª e 5ª-feiras) 

nas primeiras 48 horas 
após o acidente 

2ª via Ficha 
Acidente com  

Material Biológico 

Resultado dos exames 

Acompanhamento e agendamento 
das consultas subseqüentes 

Alta 

4 Vias CAT 

Perícia 
Médica 

Setor de Medicina 
do Trabalho 

Prefeitura/RH geral 

CRE ( 32254850) 
na primeira semana 

após o acidente 
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7. TÉCNICA LAVAGEM SIMPLES DE MÃOS 

 

7.1 HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

 

É a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a 

propagação de infecções. O termo “lavagem das mãos foi substituído pelo termo 

“higienização das mãos” devido à maior abrangência deste procedimento. 

POR QUE FAZER? 

As mãos constituem a principal via de transmissão de microrganismos, pois 

a pele é um possível reservatório de diversos microrganismos, que podem se 

transferir de uma superfície para outra, por meio de contato direto (pele com pele), 

ou indireto, através do contato com objetos e superfícies contaminados. Na camada 

mais superficial da pele pode-se encontrar bactérias Gram-negativas, como 

enterobactérias (Ex: Escherichia coli), bactérias não fermentadoras (Ex: 

Pseudomonas aeruginosa), além de fungos e vírus que podem ser removidos por 

ação mecânica pela higienização das mãos com água e sabão, sendo eliminada 

com mais facilidade quando se utiliza uma formulação anti-séptica (Ex: álcool a 70% 

em gel). 

PARA QUE HIGIENIZAR AS MÃOS? 

A higienização das mãos apresenta as seguintes finalidades: 

 Remoção de sujidade, suor, oleosidade, pêlos, células descamativas e 

da microbiota da pele, interrompendo a transmissão de infecções veiculadas ao 

contato; 

 Prevenção e redução das infecções causadas pelas transmissões 

cruzadas; 

 A eficácia da higienização das mãos depende da duração e da técnica 

empregada. 
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PROCEDIMENTO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

IMPORTANTE 

Antes de iniciar a higienização das mãos, é necessário retirar jóias (anéis, 

pulseiras, relógio), pois sob tais objetos podem acumular-se microrganismos. Estas 

podem ser recolocadas após higienização das mesmas. 

HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DAS MÃOS (LAVAGEM COM ÁGUA E SABÃO) 

 Finalidade: Remover os microrganismos que colonizam as camadas 

superficiais da pele, assim como o suor, a oleosidade e as células mortas, retirando 

a sujidade propícia à permanência e à proliferação de microrganismos. 

 Duração do procedimento: 40 a 60 segundos. 

IMPORTANTE 

 No caso de torneiras com contato manual para fechamento, sempre 

utilize papel-toalha. 

 O uso coletivo de toalhas de tecido é contra-indicado, pois estas 

permanecem úmidas, favorecendo a proliferação bacteriana. 

 Deve-se evitar água muito quente ou muito fria na higienização das 

mãos, a fim de prevenir o ressecamento da pele. 

Passo a passo: 

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

2. Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabão líquido para 

cobrir  

3. Todas as superfícies das mãos. 

4. Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si. 
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5. Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda 

entrelaçando os dedos e vice-versa. 

6. Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais. 

7. 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. 

8. Esfregar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, 

utilizando-se movimento circular e vice-versa. 

9. Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma 

da mão direita, fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa. 

10. Esfregar o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, 

utilizando movimento circular e vice-versa 

11. Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabão. Evitar contato 

direto das mãos ensaboadas com a torneira. 

12. Secar as mãos com papel-toalha descartável, iniciando pelas mãos e 

seguindo pelos punhos. Desprezar o papel-toalha na lixeira para resíduos comuns. 

 

FRICÇÃO ANTI-SÉPTICA DAS MÃOS (USO DE ÁLCOOL GEL A 70%) 

 Finalidade: Reduzir a carga microbiana das mãos (não há remoção de 

sujidades). A utilização de gel alcoólico a 70% pode substituir a higienização com 

água e sabão quando as mãos não estiverem visivelmente sujas. 

 Duração do procedimento: 20 a 30 segundos. 

IMPORTANTE 

 Para evitar ressecamento e dermatites, não higienize as mãos com 

água e sabão imediatamente antes ou depois de usar uma preparação alcoólica. 
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 Depois de higienizar as mãos com preparação alcoólica, deixe que elas 

sequem completamente (sem utilização de papel-toalha). 

Passo a passo: 

1º. Aplicar na palma da mão quantidade suficiente do produto para cobrir 
todas as superfícies das mãos; 

2º. Friccionar as palmas das mãos entre si; 

3º. Friccionar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda 
entrelaçando os dedos e vice-versa; 

4º. Friccionar a palma das mãos entre si com os dedos entrelaçados; 

5º. Friccionar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, 
segurando os dedos e vice-versa; 

6º. Friccionar o polegar esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, 
utilizando-se movimento circular e vice-versa; 

7º. Friccionar as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da 
mão esquerda, fazendo um movimento circular e vice-versa; 

8º. Friccionar os punhos com movimentos circulares; 

9º. Friccionar até secar. Não utilizar papel-toalha. 

 

OUTROS ASPECTOS IMPORTANTES DA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

 Mantenha as unhas limpas e curtas. 
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Fonte: Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Higienização das mãos em serviços de saúde/ 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. - Brasília: ANVISA, 2007. 52 p. ISBN 978-85-88233-26-3 
Data de publicação: 2007. 
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