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INTRODUÇÃO

O controle da infecção relacionada à assistência é uma constante preocupação dos pro-
fissionais de saúde. A Coordenação de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde de 
Belo Horizonte tem valorizado e orientado seus profissionais quanto à adoção de boas 
práticas, visando minimizar ou eliminar o risco de infecções cruzadas inerentes às ativi-
dades desenvolvidas durante a prática odontológica.

As vias de transmissão de micro-organismos no atendimento odontológico se fazem 
presentes através do contato direto com lesões infectadas, sangue ou saliva; na trans-
missão indireta através de instrumentos e equipamentos contaminados; na inalação ou 
absorção dos micro-or ganismos veiculados através do ar, em decorrência da produção 
de aerossóis contaminados de sangue e saliva infectados pela tosse, espirro, fala ou per-
digotos de secreções da nasofaringe; e, pelo uso principalmente dos motores de alta e 
baixa rotação, raspadores ultrassônicos e seringas tríplices.

É primordial que na prática assistencial odontológica sejam adotadas medidas de pre-
cauções padrão por todos os profissionais, em função do alto risco em adquirir e/ou 
transmitir doenças infecciosas. São medidas de prevenção que devem ser utilizadas in-
dependente de diagnóstico confirmado ou presumido de doença infecciosa transmissí-
vel no indivíduo fonte. Estas precauções evidenciam a importância da implantação de 
normas e rotinas técnicas, adequadas ao controle de infecção relacionada à assistência, 
criando uma atitude preventiva e segura para a prática odontológica.

Este Manual pretende ser um instrumento de consulta permanente, atualizado sempre 
que necessário, um facilitador  para o desempenho das atividades diárias das equipes de 
saúde bucal, de forma a contribuir com uma assistência odontológica segura e eficiente 
a todos os usuários e profissionais da Saúde Bucal.
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O MUNDO QUE NÃO SE VÊ!

Os micro-organismos (bactérias, fungos, vírus, parasitas etc) estão presentes no sangue, 
saliva, fluidos gengivais e secreções provenientes da orofaringe, nos aerossóis e nas suji-
dades das mãos, instrumentais e superfícies.
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1. ORIENTAÇÕES GERAIS / 
PRECAUÇÕES PADRÃO

Os riscos ocupacionais mais frequentes aos quais estão expostos os profissionais que 
atuam em assistência odontológica são os biológicos, os físicos, os químicos, os ergonô-
micos, os mecânicos ou de acidentes. 

O profissional deve manter o seu cartão de vacina atualizado. As vacinas mais importan-
tes para os profissionais da odontologia são: BCG (tuberculose), Tríplice viral (sarampo, 
caxumba e rubéola), Dupla bacteriana (difteria e tétano), Hepatite tipo B, Influenza e 
contra o novo Coronavírus (SARS-CoV-2).

O trabalhador tem o direito de receber gratuitamente as vacinas previstas no calendário 
de vacinação da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), disponíveis em todos os Centros 
de Saúde e na rede conveniada da Rede SUS-BH (SESI, SESC Tupinambás). O profissio-
nal deve se identificar ou levar a caderneta de vacinação para atualizar. O Programa de 
Vacinação deve obedecer às recomendações do Ministério da Saúde, de acordo com a 
Portaria Nº 1.498 de 19 de Junho de 2013, do Ministério da Saúde.

A prevenção dos riscos ergonômicos requer correção da postura de trabalho, realização 
de ginástica laboral, organização do ambiente de trabalho, planejamento das atividades 
diárias, trabalho em equipe e capacitação da equipe.

Orienta-se:

• Realizar planejamento do atendimento diário, implantando rotinas de trabalho que 
minimizem os riscos ocupacionais a que estão expostos a equipe de saúde bucal e 
funcionários da unidade de saúde, estabelecendo medidas preventivas e trabalhando 
preferencialmente em equipe.
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• Manter os cabelos limpos e presos; as unhas de preferência naturais, limpas e curtas; 
não usar unhas postiças; evitar o uso de esmaltes, os mesmos soltam partículas; não 
usar anéis, pulseira e relógios durante o atendimento a usuários, os mesmos dificultam 
e/ou impedem a limpeza das mãos; aplicar creme hidratante nas mãos, diariamente, 
para evitar ressecamento e rachaduras da pele, pois estas causam danos à pele e possi-
bilitam a adesão de micro-organismos dificultando a sua remoção; procurar assistência 
médica para avaliação, quando apresentar feridas ou lesões nos membros superiores.

• Usar roupa de cor clara, preferencialmente branca; calça comprida até o peito do pé; 
camisa ou blusa não decotada, curta ou transparente; sapato fechado e de salto baixo 
e com meias ou tênis, desde que não seja de tecido.

• Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado, com iluminação eficiente para per-
mitir  boa visibilidade, e ventilação que possibilite circulação e renovação do ar. Obje-
tos não relacionados com o trabalho: plantas, bolsas, roupas dentre outros, não devem 
ser mantidos na área assistencial. 

• Remover da sala de espera revistas, materiais de leitura, brinquedos e outros objetos 
que possam ser tocados por outras pessoas e que não sejam facilmente desinfetados. 

• Guardar os objetos de uso pessoal em local próprio. Não se alimentar, ingerir liquídos, 
fumar ou utilizar cosméticos na área assistencial.

• Usar dique de borracha (isolamento absoluto), sempre que indicado e se possível, uti-
lizar sugadores durante todo o procedimento clínico.

• Evitar o uso da seringa tríplice na sua forma em névoa (spray) acionando os dois botões 
simultaneamente, e regular a saída de água de refrigeração.

A escovação prévia ao atendimento reduz os micro-organismos na cavidade oral, contri-
buindo com a redução do risco de contaminação no ambiente clínico. 

As linhas de água e as peças de mão podem ficar muito contaminadas. Os micro-organis-
mos podem ser introduzidos na peça de mão no tratamento de um paciente e infectar 
o próximo. Toda vez que se retira o pé do pedal de um aparelho de alta rotação, há uma 
aspiração por alguns instantes mesmo que o instrumento rotatório seja equipado com 
válvula anti-retração. Portanto, é indicado o acionamento das linhas de água no início 
dos trabalhos para diminuir a contaminação que se acumulou durante a noite e entre os 
pacientes para reduzir contagem de micro-organismos aspirados do paciente anterior.

Quando estiver com as mãos enluvadas, não tocar olhos, nariz, boca, máscara ou gorro/
cabelo, não atender telefones, não abrir portas, não tocar em superfícies passíveis de 
contaminação. Usar sobre-luvas sempre que for tocar objetos que não estiverem  rela-
cionados diretamente aos procedimentos clínicos.
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Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) devem ser usados rotineiramente durante 
o atendimento. São eles: luvas cirúrgicas ou de procedimento, avental de manga longa 
descartável e/ou impermeável, gorro descartável, máscara cirúrgica, N95 ou similares, 
óculos de proteção e face-shield, conforme notas tecnicas vigentes. 

Os óculos de grau não substituem o uso dos óculos de proteção. As infecções na conjuti-
va são causadas principalmente pelas grandes particulas projetadas da boca do paciente 
durante os procedimentos de remoção de restaurações de amálgama, remoção de cá-
ries, raspagens periodontais, profilaxias, outros.

O equipamento de proteção radiológica deve ser usado pelo profissional, que realizará a 
tomada radiográfica e, pelo paciente.

O Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde é um conjunto de pro-
cedimentos de gestão que visam o correto gerenciamento dos resíduos produzidos no 
estabelecimento. Esses procedimentos devem ser planejados e implementados a partir 
de bases científicas e técnicas, normativas e legais.

Orientações importantes:

• Os resíduos químicos como o revelador, 
fixador, restos de limalha e mercúrio de-
vem ser acondicionados em recipientes 
de plástico rígido com tampa;

• Descartar o perfurocortante no recipien-
te correto imediatamente após o uso;

• Não encapar, entortar, quebrar ou retirar 
as agulhas da seringa com as mãos após 
seu uso;

• Montar corretamente o coletor de perfuro-
cortante e manter o recipiente em suporte 
exclusivo e em altura que permita a visua-
lização da abertura para descarte, perto do 
local de realização do procedimento.
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O PROFISSIONAL QUE UTILIZA  
MATERIAL PERFUROCORTANTE É 
RESPONSÁVEL PELO SEU DESCARTE!
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• Seguir o fluxo institucional de atendimento, em caso de acidente, por exposição a 
material biológico de risco, que está disponível no site: 
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/
documentos/smpl_cartilha_materialbiologico_site2.pdf.

• Armazenar os produtos químicos de maneira correta e segura, conforme instruções do 
fabricante para evitar acidentes.

• Não utilizar lixeiras na mesa clínica.
• Desprezar os artigos de uso único (descartáveis).
• Lavar todo material a ser processado na sala de expurgo que deve ser separada do am-

biente de atendimento clínico. Quando isto não for possível, realizar a limpeza do ma-
terial no consultório, no momento em que não houver atendimento clínico. O material 
não poderá ser lavado em lavatório utilizado pela equipe para a higienização das mãos.

ATENÇÃO ESPECIAL:

• Para a limpeza dos hollembacks, espátulas, colher de dentina, moldeiras, pote dappen, 
pinça clínica, cabo de espelho e outros materiais de difícil remoção de sujidade, é fun-
damental hidratar a MATÉRIA ORGÂNICA E INORGÂNICA presente nos materiais logo 
após o uso, imergindo-os em água pura logo após o uso até o momento da limpeza;

• Fragmentos de biofilme se soltam devido ao processo de despolimerização, dessa 
forma, os fragmentos podem ser adquiridos e transferidos para pacientes através 
dos instrumentos durante os procedimentos caso os mesmos não sejam removidos 
na limpeza.

• Para as limas e as brocas, é fundamental ler a descrição da embalagem antes do uso, 
porque apesar de virem lacradas, nem sempre foram esterilizadas pelo fabricante, e 
quando não vierem esterilizadas precisam ser enviadas para esterilização na Central 
de Esterilização.

• As curetas e extratores devem ser amolados após o procedimento de limpeza e em se-
guida realizar novo enxágue com escovação e secagem para proceder a esterilização. 
As curetas e extratores amolados só poderão ser usados após esterilização.

• As escovas de Robinson e taças de borracha são de uso único e devem ser descartados 
após o uso. Esses itens não são considerados como críticos, por isso não é necessário 
sua esterilização prévia. Quando submetidos ao processo de esterilização, sofrem da-
nos que prejudicam seu uso.

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/smpl_cartilha_materialbiologico_site2.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/smpl_cartilha_materialbiologico_site2.pdf
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2. Higienização 
das mãos

“De nada vale a habilidade de suas mãos se ela transmitir infecção.”
LAVE AS MÃOS! Faça a sua parte!

“Suas mãos levam a saúde. Não deixe que elas contem outra estória.” 
ANVISA

A higienização das mãos constitui uma das medidas mais importantes e simples para evitar 
a disseminação de micro-organismos. Interrompe a transmissão de infecções veiculadas 
ao contato direto (pele com pele) e contato indireto (objetos e superfícies contaminadas). 
Tem como finalidade remover sujidades, suor, oleosidade, micro-organismos e células 
mortas. Pode ser feita com água e sabonete líquido ou com álcool 70%, lembrando que 
este último reduz a quantidade de micro-organismos mas não remove sujidades.
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Higienização das mãos com água e 
sabonete líquido

Quando utilizar água e sabonete líquido  

• Nas mãos que estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue ou secre-
ções corporais.

• Ao iniciar e terminar o turno de trabalho; e, antes e após cada atendimento.
• Antes e após ir ao banheiro.
• Antes de colocar e após retirar as luvas.
• Antes e após as refeições.
• Após manipular materiais de limpeza e desinfecção.
• Após várias aplicações seguidas de álcool.

Técnica

• Molhar as mãos com água e aplicar sabonete líquido.
• Friccionar todas as superfícies das mãos conforme figura abaixo.
• Enxaguar as mãos e secar com papel toalha. As toalhas de tecido e sabonetes em barra 

são reservatórios de micro-organismos sendo desaconselhado o seu uso.
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Higienização das mãos com álcool 70%
O álcool 70% reduz a quantidade de micro-organismos mas não remove sujidades.

Quando utilizar álcool 70%

• Nas mãos com ausência de sujidade visível.
• Antes e após cada atendimento.
• Após contato com objetos (celular, maçanetas, etc).

Técnica

• Aplicar o álcool 70% nas mãos.
• Friccionar todas as superfícies das mãos conforme figura abaixo.
• Deixar o álcool secar naturalmente, sem uso de toalhas, tecidos ou papel.

Utilizar apenas álcool específico para higienização das mãos na concentração de 70%. Dê 
preferência a produtos disponibilizados na forma de refil para evitar sua contaminação.Retirar
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Antissepsia das mãos
Remoção mecânica de sujidade e micro-organismos, usando água e sabão com ação  
antimicrobiana. Exemplos: soluções com clorexidina ou iodo.  

Técnica

Aplicar produto antimicrobiano em quantidade recomendada pelo fabricante, suficien-
te para cobrir toda a superfície das mãos e antebraço. Limpar as unhas, friccionando-as 
contra a palma da mão ou com escova macia. Efetuar movimentos de escovação ini-
ciando pela extremidade dos dedos, continuando pelos espaços interdigitais, faces das 
mãos, punhos e antebraços, despendendo de dois a seis minutos. Enxaguar as mãos em 
água corrente, deixando escorrer no sentido das pontas dos dedos para o antebraço, até 
eliminar completamente o produto. Secar as mãos com compressa estéril, com movi-
mentos compressivos, partindo das pontas dos dedos e seguindo pelas mãos até chegar 
ao cotovelo.
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3. BARREIRAS NO 
CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO

3.1 Equipamento de proteção individual 
Constituem uma barreira física eficaz que impede ou dificulta o carrega-
mento de agentes patogênicos de um indivíduo para outro, prevenindo a 
infecção cruzada e a contaminação do profissional de saúde. Reduz tam-
bém o risco de acidentes. Orientações específicas serão abordadas em 
Nota Técnica vigente, quando necessárias.

A proteção esperada de um equipamento de proteção se atribui 
não apenas à sua adoção pelos profissionais, mas ao seu uso e ma-
nuseio corretos.

Luvas

As luvas são consideradas imprescindíveis como barreira mecânica para 
as mãos. É medida de proteção do profissional, pessoal auxiliar e do pa-
ciente. Seu uso é indispensável durante os procedimentos odontológicos 
clínicos, cirúrgicos e laboratoriais, pois essas práticas permitem o contato 
direto ou indireto com a saliva, sangue, secreções corporais e outros.   

Luvas de látex de procedimento para atividades clínicas e estéreis para 
procedimentos cirúrgicos, que devem ser descartadas a cada paciente. As 
luvas estéreis devem ser utilizadas quando o procedimento exigir técnica 
asséptica, devendo ser calçadas e retiradas na técnica correta, demons-
trada abaixo.
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Técnica de calçar luvas estéreis

1. Quando se calça 
primeiro a luva 
direita. Pega-se o 
punho pelo lado 
de dentro com a 
mão esquerda.

5-6. Com a mão esquerda enluvada, pode-
-se puxar com segurança o punho do-
brado da mão direita.

4. Introduz-se a 
mão esquerda e 
a luva é levada 
para a sua posi-
ção. Desdobra-se, 
então, o punho.

3. Depois disso 
pode-se pegar a 
luva esquerda com 
a mão direita já 
enluvada, introdu-
zindo os dedos sob 
a dobra do punho 
(o lado externo é 
esterilizado).

2. Introduz-se a mão 
direita no interior 
da luva, a qual é 
então puxada para 
sua posição com 
a mão esquerda 
(deixando a dobra 
da luva virada). 
Solta-se a luva.
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Técnica de retirar luvas

7. Comece a retirar 
na zona do pulso.

8-9. Puxe lentamente até remover cada 
uma das luvas.

10. Coloque-as no lixo. 11. Lave as mãos.



Manual de Biossegurança em Saúde Bucal

17

Luvas de plástico

São usadas como sobre-luvas, quando houver 
necessidade de manusear artigos fora do cam-
po de trabalho (registro, analisar radiografias, 
atender à porta, atender telefone, outros).

Luvas grossas de borracha e cano longo

Usadas durante os processos de limpeza e, quan-
do em contato com superfícies, artigos, instru-
mentos ambientes e equipamentos contamina-
dos.  Devem ser desinfetadas  com Hipoclorito 
de Sódio a 1%. Borrifar o desinfetante,  deixar o 
produto agir  por 10 minutos e enxaguar.

O uso de luvas não substitui o processo de limpeza das mãos. Os seguin-
tes cuidados devem ser seguidos quando as luvas forem utilizadas:

• Higienizar as mãos antes e após a utilização das luvas;
• Seguir a técnica correta de colocação e remoção das luvas;
• Não tocar superfícies e materiais com as mãos enluvadas (tais como tele-

fone, maçaneta, porta, mouse, teclado, caneta), ou seja, sem sobre-luvas.

Avental de tecido ou jaleco

O uso do avental está indicado para proteção do profissional e suas rou-
pas, impedindo que micro-organismos que normalmente se aderem às 
vestes durante o tratamento odontológico sejam transportados para ou-
tros lugares. O avental deve ter gola alta do tipo “gola de padre”, man-
gas longas, punho elástico, comprimento suficiente para que as coxas do 
profissional fiquem cobertas quando estiver sentado e apresentar míni-
ma porosidade. Esse EPI, geralmente, se constitui em tecido e também 
pode ser chamado de jaleco. Seu uso sob o capote ou avental impermeá-
vel é opcional. 
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Capote de manga longa 

O capote ou avental descartável deve ser utilizado quando houver risco de 
exposição ao sangue, secreções corporais, excreções e outros, para evitar 
contaminação da pele e roupa do profissional. Os seguintes cuidados de-
vem ser seguidos quando o capote ou avental descartável for utilizado:

• Higienizar as mãos antes da colocação do mesmo;
• Substituí-lo quando apresentar sujidade visível;
• Retirar antes de sair do ambiente de atendimento;
• Descartar após o final do turno de atendimento;
• Higienizar as mãos após a retirada;
• Considerando os procedimentos odontológicos geradores de aerossol 

(remoção de tecido cariado com alta rotação, remoção de restauração, 
uso do aparelho de profixalia etc), a troca de capote deverá ser realizada 
a cada procedimento. 

Avental impermeável para limpeza de instrumentais

É indicado para realização de procedimentos que apresentem maior risco 
de exposição ao material biológico ou superfícies contaminadas. Deve 
ser utilizado para limpeza dos instrumentais no expurgo das unidade de 
saúde, por funcionários de área de recepção das centrais de esterilização, 
funcionários de limpeza, etc.

Não manipular o avental contaminado pela parte externa, o mesmo deve 
ser retirado e dobrado pelo avesso. Higienizar as mãos imediatamente 
após a retirada do avental.
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Avental de tecido ou jaleco Capote de manga longa

Capote de manga longa 
impermeável

Avental impermeável para 
limpeza de instrumentais
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Gorro descartável

Constitui-se como uma barreira mecânica contra a possibilidade de ex-
posição e contaminação por secreções, aerossóis  e produtos, além de 
prevenir acidentes e evitar a queda de cabelos nas áreas de procedimen-
to. Deve ser descartável, cobrir todo o cabelo e as orelhas e ser trocado 
sempre que necessário ou a cada turno de trabalho. Recomenda-se o uso 
pelo paciente em casos de procedimentos cirúrgicos.

Gorro de tecido

Se constitui como barreira mecânica, porém não pode ser utilizado em 
substituição do gorro descartável devido a dispersão e contaminação 
cruzada que pode gerar. Se utilizado, é necessário fazer uso do gorro des-
cartável por cima do mesmo.

Óculos de proteção

São materiais de longa duração e de uso individual, sendo o melhor meio 
de proteção contra partículas que podem lesar e contaminar o globo 
ocular. Protegem os olhos dos aerossóis, luminosidade intensa, radiação 
ultravioleta e respingos de produtos químicos utilizados durante os pro-
cedimentos odontológicos e na limpeza e desinfecção de artigos, equipa-
mentos ou ambientes.

Os óculos devem possuir as laterais largas, ser confortáveis, ter boa veda-
ção lateral e totalmente transparente. 

Imediatamente após o uso e quando apresentarem sujidade visível, de-
vem ser submetidos à limpeza (lavagem com água e sabão) seguida de 
desinfecção conforme recomendado pelo fabricante e fluxo já estabele-
cido nas unidades. Devem ser guardados embalados.
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Máscara cirúrgica

Os profissionais de saúde bucal devem estar com máscara cirúrgica du-
rante a circulação em áreas adjacentes ao ambiente clínico.

Os seguintes cuidados devem ser seguidos quando as máscaras cirúrgi-
cas forem utilizadas:

• Higienizar as mãos antes da colocação;
• Colocar a máscara cuidadosamente para cobrir a boca e o nariz e ajustar 

com segurança para minimizar os espaços entre a face e a máscara;
• Não tocar na parte interna e externa da máscara;
• Sempre que tocar inadvertidamente na máscara usada, deve-se higie-

nizar as mãos;
• Remover a máscara com cuidado sempre pelas tiras ou elásticos late-

rais, de forma a não tocar na parte interna e externa da máscara;
• Higienizar as mãos após retirar a máscara;
• Substituir a máscara a cada 4 horas de uso contínuo ou quando úmida, 

ou quando apresentar sujidade visível.

Máscara de proteção respiratória (respirador N95 ou equivalente)

As máscaras de proteção respiratórias, também chamadas de respirado-
res, podem ser do tipo N95 ou equivalente. As máscaras devem ser uti-
lizadas para evitar a contaminação do nariz e boca do profissional por 
secreções e aerossóis gerados durante o atendimento a pacientes.

A máscara de proteção respiratória (N95) nunca deve ser compartilhada 
entre profissionais e deve estar apropriadamente ajustada à face, reali-
zando-se a verificação de vedação. 

Antes de cada uso, executar o teste de verificação: cubra o respirador 
com as duas mãos e inale suavemente. Se houver vazamento nas bordas, 
reajuste o respirador.
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 Definições sobre uso prolongado 
e reutilização da máscara de 
proteção respiratória (N95)
Uso Prolongado:

É a utilização de um único respirador pelo profissional de saúde durante 
toda a jornada de trabalho. A retirada do respirador ocorrerá apenas em 
casos de necessidades especiais para se alimentar, tomar água, limpeza 
de óculos, pausas intrajornadas e excesso de suor.

Reutilização:

A reutilização de um único respirador poderá ocorrer durante o período 
máximo de 5 dias de trabalho para os profissionais da saúde bucal. 

Critérios para uso prolongado e/ou reutilização:

O profissional de saúde deverá seguir as seguintes diretrizes para o uso 
prolongado e/ou sua reutilização:

• Antes da (re)colocação é preciso realizar a higiene das mãos, colocar 
luvas de procedimento e fazer uma inspeção visual do respirador;

• O profissional deve fazer o ajuste adequado da máscara ao seu rosto 
realizando a verificação da vedação (conforme já descrito). Estando em 
condições de uso, descartar a luva utilizada neste procedimento e se-
guir com os passos da paramentação;

• O respirador, após o uso, deverá ser acondicionado em saco de papel 
ou envelope limpo e íntegro durante o período de utilização da másca-
ra. Poderá também ser utilizada folha de papel A4 como alternativa de 
acondicionamento. Os elásticos devem ficar para fora para facilitar sua 
retirada e reutilização;

• O envelope contendo o respirador deverá ser identificado com o nome 
do profissional e permanecer sob sua responsabilidade durante o perío-
do de reutilização.
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Hipóteses em que não será possível o uso prolongado ou a reutilização

O respirador deverá ser descartado nas seguintes hipóteses:

• Quando estiver visivelmente sujo;
• Quando estiver danificado ou rasgado;
• Quando os elásticos não oferecerem a pressão necessária para a fixação 

à cabeça;
• Quando estiver molhado ou oferecer resistência à respiração que impe-

ça o desempenho seguro de suas atividades.

ATENÇÃO

A máscara N95/PFF2 ou equivalente com válvula expiratória não 
deve ser utilizada na odontologia, pois ela permite a saída do 
ar expirado pelo profissional que, caso esteja infectado, pode-
rá contaminar pacientes e o ambiente. Caso o profissional esteja 
usando esta máscara é recomendado utilizar de forma concomi-
tante um protetor facial, de maneira a mitigar esta característica 
da máscara. A exceção a esta medida é a realização de procedi-
mentos cirúrgicos, quando estas máscaras não devem ser utiliza-
das, por aumentar os riscos de infecção do sítio cirúrgico. Não é 
indicado o uso de máscara cirúrgica sobre a N95 ou PFF2, com ou 
sem válvula respiratória.

Protetor de Face (Face Shield)

Os protetores faciais são dispositivos de proteção projetados para pro-
teger o rosto do profissional. Esses protetores devem cobrir a frente e os 
lados do rosto. São de uso individual e reutilizados pelos profissionais de 
Saúde Bucal até perder a funcionalidade.

Imediatamente após o uso e quando apresentarem sujidade visível, de-
vem ser submetidos à limpeza (lavagem com água e sabão) seguida de 
desinfecção conforme recomendado pelo fabricante e fluxo já estabele-
cido nas unidades.
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Após higienização, deverá ser identificado com o nome do profissional e 
permanecer sob sua responsabilidade durante o período de reutilização 
no saco plástico do próprio protetor separado da máscara de proteção 
respiratória (N95).

O uso do protetor facial não dispensa o uso de máscara.

Sapatos

Atuam na segurança para a proteção dos pés contra os impactos de que-
das de objetos, agentes cortantes e escoriantes, umidade proveniente de 
operações com uso de água e respingos de produtos químicos. Utilizar 
sapatos impermeáveis, com solado antiderrapante e fechados de forma a 
cobrir todo o peito do pé. Realizar a limpeza com frequência.

Gorro descartável, óculos de proteção, máscara N95 e face shield.
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Equipamento de proteção individual completo.
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3.2 Proteção de superfícies 
Age como complementação ao processo de desinfecção das superfícies, 
portanto não dispensa a necessidade de realizar o processo de limpeza e de-
sinfecção. Indicadas para áreas de contato frequente das mãos da equipe.

Saco plástico e filme PVC

São usados para proteger áreas em que os profissionais tocam constan-
temente as mãos.

• Realizar cobertura com filme PVC: encosto para cabeça, braço e botões 
manuais de acionamento da cadeira, alça do refletor e mesa auxiliar, 
botão manual de acionamento da cuspideira, ponteira do fotopolime-
rizador e do aparelho de ultrassom / profilaxia, interruptores, comando 
manual da cadeira, unidade auxiliar.

• Realizar cobertura com saco plástico no puxador e pontas do equipo, 
sugador e micromotor.

• Realizar cobertura com saco plástico e canudinho: seringa tríplice.

As barreiras de proteção devem ser removidas e descartadas com as mãos 
ainda enluvadas, entre um paciente e outro.
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4. RECOMENDAÇÕES 
PARA 
PROCESSAMENTO 
DE PRODUTOS E 
SUPERFÍCIES

O Processamento de produtos para saúde consiste no conjunto de ações relacionadas à 
recepção, limpeza, secagem, inspeção, preparo, desinfecção ou esterilização, armazena-
mento e distribuição.

Limpeza

Consiste na remoção de sujidades orgânicas 
e inorgânicas, redução da carga microbiana 
presente nos artigos e superfícies, utilizando 
água, detergente, produtos e acessórios de 
limpeza, por meio de ação mecânica (manual 
ou automatizada), realizada antes da desinfec-
ção ou esterilização.

A limpeza e/ou descontaminação de artigos 
não deve ser realizada no mesmo lavatório 
para higienização das mãos, devendo ser reali-
zada em local próprio para este fim, que deve-
rá ter pia e bancada de material impermeável.
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Biofilme 

Consiste em multicamadas de células bacterianas ou fungos agrupados e envoltos por 
um material extracelular amorfo, firmemente aderido à superfície, sendo difícil sua re-
moção. Alguns micro-organismos possuem mais facilidade em constituir biofilme, estes 
podem ser provenientes da pele do paciente, dos profissionais de saúde, da água e de 
fontes ambientais.

Hidratação

Etapa importante da limpeza que deve ser realizada imediatamente após o término do 
uso do instrumental, de forma a evitar a secagem, coagulação e precipitação de sujida-
des. Sangue seco ou sujidade fixada nos instrumentais torna a remoção mais difícil e 
o processo de desinfecção ou esterilização ineficaz. A matéria orgânica impede que o 
agente desinfetante ou esterilizante entre em contato com o instrumental.

Limpeza manual

Diluir o detergente enzimático em água, de acordo com a orientação do fabricante; des-
montar os instrumentais; imergir o instrumental aberto na solução, aguardando o tempo 
indicado pelo fabricante; friccionar o instrumental com acessórios não abrasivos e que 
não liberem partículas, da parte proximal para a distal, com atenção nas reentrâncias, 
articulações, lumens e outros espaços internos; enxaguar em água corrente com escova-
ção para retirar todo o detergente enzimático.

Detergente Enzimático

Composto por um grupo de enzimas (protease, peptidase, celulase, lipase e amilase), 
tensoativos e solubilizantes que, em conjunto, removem a matéria orgânica em curto 
período de tempo pela ação de decomposição do sangue e fluídos corpóreos aderidos 
nos artigos.

As enzimas usadas nas soluções de limpeza têm a finalidade de digerir o resíduo orgâni-
co e, portanto, deve ser reposto ou substituído em cada processo de limpeza, de acordo 
com as instruções do fabricante. Trocar sempre que a solução estiver turva devido a pre-
sença de matéria orgânica e inorgânica. A solução é efetiva a uma temperatura específi-
ca, de acordo com cada fabricante. Água fria pode não ativar o detergente e água acima 
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de 60ºC (140ºF) pode coagular a proteína e destruir enzimas utilizadas para reduzir as 
sujidades de proteínas.

O desafio da limpeza é remover a matéria orgânica e inorgânica presente, reduzir a 
carga microbiana e impedir a formação de biofilme e removê-lo, quando este já estiver 
sido formado.

Limpeza automatizada

Possibilita a reprodutividade do processo e controle 
dos parâmetros minimizando riscos ocupacionais. A 
Central de Esterilização Distrital realiza a limpeza dos 
produtos para saúde em lavadoras ultrassônicas.

Enxágue

Realizar o enxágue abundante com escovação com 
o objetivo de remover todos os resíduos de deter-
gente e outras substâncias.

Secagem

Os instrumentais devem ser secos imediatamente após o enxágue, com compressa, 
pano limpo e seco ou papel toalha, com atenção nas reentrâncias, articulações, lumens e 
outros espaços internos; montar os instrumentais desmontados após a secagem. 

Inspeção

A inspeção da limpeza tem seu início após o enxágue, mas continua durante a secagem 
e preparo. Consiste em avaliar a integridade e funcionalidade, presença de corrosão, cor-
te, encaixe dos dentes, travas e articulação.

Monitoramento da limpeza

Deve ser feito através de testes de eficácia da limpeza dos  artigos. Esses testes são rea-
lizados na Central de Esterilização, após a limpeza ultrassômica. O marcador de proteína 
é o mais usado para avaliar esta eficácia por estar presente em toda matéria orgânica. 
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A presença de resíduos orgânicos (sangue, soro, secreções, fragmentos de tecidos e bio-
filme de elevada carga microbiana) e inorgânicos (minerais, resinas e produtos químicos) 
compromete a eficiência do processamento de diversas formas, em especial atuando 
como barreira física e impedindo a ação do agente desinfetante e esterilizante.

Desinfecção

Processo físico ou químico que elimina a maioria dos micro-organismos patogênicos de 
objetos inanimados e superfícies, com exceção de esporos bacterianos. É imprescindível 
que os objetos e superfícies estejam rigorosamente limpos e secos.

Realizar desinfecção nos artigos semicríticos, os quais entram em contato com pele 
não íntegra ou mucosa íntegra colonizada e em todas as partes dos equipamentos ou 
superfícies que são tocadas com as mãos contaminadas da equipe ou que receberam 
aerossol contaminado.

Técnica Desinfecção com álcool 70%: embeber pano ou gaze com o produto e friccionar 
a superfície por 1 minuto em sentido único, esperar secar e repetir por mais duas vezes a 
aplicação, por 1 minuto cada. 

Técnica desinfecção com Hipoclorito de Sódio a 1%: aplicar o hipoclorito de sódio a 
1% na superfície, deixar agir por 10 minutos e enxaguar com água potável para retirar 
o hipoclorito. 

Esterilização

Processo que visa destruir todas as formas de vida microbiana que possam contami-
nar produtos, materiais e objetos voltados para a saúde, por meio de processos físicos 
ou químicos. Todos os artigos críticos, aqueles utilizados em procedimentos invasivos, 
com penetração da pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais, e sistema vascular, 
devem ser submetidos ao processo de esterilização. É imprescindível que as superfícies 
estejam rigorosamente limpas e secas.

Rótulo dos pacotes

O rótulo de identificação da embalagem deve ser capaz de se manter legível e afixado 
nas embalagens durante a esterilização, transporte, armazenamento, distribuição e até o 
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momento do uso. Os rótulos contêm o nome do produto, número do lote, data da esteri-
lização, data limite de uso, método de esterilização, nome do responsável pelo preparo.

Validade do produto para saúde esterilizado

Prazo estabelecido pela Central de Esterilização Distrital, considerando a esterilização 
por vapor saturado sob pressão, a resistência das embalagens utilizadas (SMS e grau 
cirúrgico), os testes realizados (integrador químico e teste biológico), a segurança da 
selagem e as dobras das embalagens. Nas Unidades de Saúde são importantes as condi-
ções de manuseio, os locais de armazenamento, empilhamento de pacotes, condições 
de umidade e temperatura e a rotatividade do estoque armazenado para a preservação 
da integridade das embalagens e esterilidade do artigo.

Rastreabilidade

Capacidade de traçar o histórico do processamento do produto para saúde e da sua 
utilização por meio de informações previamente registradas. Os registros do monitora-
mento do processamento são mantidos arquivados por 05 (cinco) anos nas Centrais de 
Esterilização Distritais. Transporte dos produtos para saúde – é feito em caixa rígida, lisa, 
com sistema de travamento da tampa, resistente às ações de punctura e ruptura e de 
forma a manter a integridade da embalagem e a esterilidade dos produtos, é de uso ex-
clusivo para este fim. A caixa deve estar identificada com o nome da Unidade de Saúde e 
acompanhada da lista dos produtos devidamente identificada com o nome da Unidade 
de Saúde e da Central de Esterilização Distrital. 

Acondicionamento

Os artigos esterilizados devem ser armazenados em local exclusivo, limpo e seco, sob 
proteção da luz solar direta, separados dos artigos não estéreis. As prateleiras devem ser 
de material não poroso, resistente à limpeza úmida e ao uso de produtos saneantes. O 
local do armazenamento deve ser organizado periodicamente respeitando-se o prazo 
de validade da esterilização.



32

Restrições e instruções sobre os danos a embalagem

Não utilizar o instrumental:

• Quando o lacre de segurança da embalagem estiver violado;
• Quando qualquer uma das embalagens apresentarem dano físico;
• Quando o rótulo ou código de identificação estiverem ilegíveis;
• Quando a data da validade estiver vencida.

CONTROLE DA INFECÇÃO CRUZADA NA 
CONFECÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS
As próteses dentárias, durante as fases de produção (laboratório/Centro de Saúde/CEO), 
necessitam de cuidados assim como os instrumentais e equipamentos. É necessário con-
trolar a limpeza e desinfecção dos moldes que serão enviados para os laboratórios, bem 
como os trabalhos que chegam dos mesmos, pois serão provados em boca e depois re-
tornarão ao laboratório. Desta forma a contaminação cruzada deve ser avaliada e evitada 
em cada uma das etapas.

Recomenda-se que o CD/TSB/ASB faça a desinfecção dos materiais provenientes das 
consultas antes de enviar para o laboratório. Quando o trabalho retornar à unidade, su-
gere-se que cada profissional realize a desinfecção e/ou higienização do material (mol-
des e modelos) antes da prova em boca.

O processo de limpeza dos materiais odontológicos envolve a remoção de todo material 
orgânico da superfície do objeto (sangue, saliva, etc). Os moldes devem ser lavados com 
água corrente e, não se deve usar ar ou vapor para secagem, por resultar aerossóis e risco 
biológico. Deve-se deixar a água escorrer no mesmo local em que se usou a água corrente.

A desinfecção é a remoção dos microorganismos patogênicos dos objetos. Esse proce-
dimento varia para cada material, bem como o tempo de imersão em contato com dife-
rentes líquidos. Silicones de adição e condensação podem ser mergulhados nos desinfe-
tantes (Glutaraldeído 2%, Hipoclorito de Sódio 0,5%). Se a concentração do hipoclorito 
for 1%, diluir 1 parte de hipoclorito para 2 partes de água.
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Alginatos e poliéter não podem ficar imersos, mas podem ser mergulhados rapidamente 
ou borrifar o agente desinfetante ( Alcool 70%)  e manter o molde fechado em um saco 
plástico por 10 min. Depois deve-se enxaguar novamente em água corrente.

Para maiores informações consultar o material intitulado “Biossegurança e Desinfecção 
de Materiais de Moldagem e Moldes para Profissionais de Prótese Dentária” elaborado 
pelo  Conselho Federal de Odontologia, que pode ser acessado por meio do link: 
https://website.cfo.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Manual-Desinfeccao-1.pdf

4.1 Limpeza do consultório

É importante estabelecer uma ro-
tina de limpeza periódica de acor-
do com a área ou quando houver 
sujidade visível.

Manter áreas clínicas livres de equi-
pamentos e materiais desnecessá-
rios, para facilitar a limpeza diária. 
Retirar vasos com flores e plantas 
das áreas assistenciais, no sentido 
de evitar fontes de fungos.

Manter sempre limpos e secos os mobiliários em geral, pisos, tetos, ja-
nelas, portas, paredes, equipamentos, e outras superfícies. É indicada a 
limpeza e desinfecção concorrente das superfícies (chão) quando houver 
geração de aerossol nos atendimentos. Ao final do dia, deverá ser realiza-
da limpeza terminal. 

Pacientes que fazem uso de dispositivos protéticos bucais, quando retirados 
devem ser higienizados com água e sabão neutro, desinfetados com Hipoclori-
to de sódio a 1% ou álcool a 70% e entregues ao paciente ou a um responsável.

https://website.cfo.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Manual-Desinfeccao-1.pdf
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Recomenda-se a limpeza e desinfecção das superfícies do consultório 
odontológico e do ambiente entre os atendimentos e ao final do dia. Suge-
re-se que o ambiente seja arejado, durante o tempo de limpeza do mesmo. 

 Limpar todos os equipamentos a cada paciente, como descrito no qua-
dro abaixo. Remover rapidamente matéria orgânica das superfícies e pro-
ceder em seguida a limpeza e desinfecção.

Seguir os princípios básicos para a limpeza: de cima para baixo, da esquer-
da para a direita, do mais distante para o mais próximo, de dentro para 
fora, de trás para frente. Utilizar a técnica de varredura úmida para limpar 
o piso dos consultórios, sendo contraindicada a varredura seca. Após o 
atendimento, remover as luvas de procedimento, higienizar as mãos com 
água e sabão; calçar luvas e permanecer utilizando avental, gorro, óculos 
e máscara; remover o excesso de matéria orgânica com papel toalha, se 
necessário; utilizar a técnica de dois baldes.
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Recomendações para proteção do ambiente de trabalho

SUPERFÍCIE
LIMPEZA DESINFECÇÃO

Produto Método Frequência Produto Método Frequência

Piso
Água e detergente 
neutro

Varredura 
úmida

Final do dia ou 
contaminação visível

hipoclorito 1% Aplicar com pano
Final do dia ou 
contaminação visível

Janelas e portas
Água e detergente 
neutro

Fricção
Final do dia ou 
contaminação visível

Tetos e paredes
Água e detergente 
neutro

Fricção
Final do dia ou 
contaminação visível

Pias
Água e detergente 
neutro

Fricção
Final do dia ou 
contaminação visível

Álcool 70% (superfícies 
metálicas) e hipoclorito 
1% (louça)

Fricção (superfície 
metálica), aplicar 
com pano (louça)

Final do dia ou 
contaminação visível

Mobiliários
Água e detergente 
neutro

Fricção
Final do dia ou 
contaminação visível

Álcool 70% Fricção
Final do dia ou 
contaminação visível

Saboneteira
Água e detergente 
neutro

Fricção
Final do dia ou 
contaminação visível

Álcool 70% Fricção
Final do dia ou 
contaminação visível

Papeleira
Água e detergente 
neutro

Fricção
Final do dia ou 
contaminação visível

Álcool 70% Fricção
Final do dia ou 
contaminação visível
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Recomendações para proteção do equipamento

SUPERFÍCIE
LIMPEZA DESINFECÇÃO BARREIRA FÍSICA

Produto Método Frequência Produto Método Frequência Produto Frequência

Cadeira
Água e 
detergente 
neutro

Fricção
Final do dia ou 
contaminação 
visível

Álcool 70% Fricção
Final do dia ou 
contaminação 
visível

Fime PVC: 
encosto, braço, 
botões manuais

Entre pacientes

Alça do refletor
Água e 
detergente 
neutro

Fricção
Final do dia ou 
contaminação 
visível

Álcool 70% Fricção
Final do dia ou 
contaminação 
visível

Fime PVC Entre pacientes

Cuspideira
Água e 
detergente 
neutro

Fricção 
com 
escova

Entre pacientes Hipoclorito 1% Aplicar com pano Entre pacientes
Fime PVC: botão 
de acionamento

Entre pacientes

Sugador
Água e 
detergente 
neutro

Fricção
Final do dia ou 
contaminação 
visível

Álcool 70% 
(superfícies externas) 
e hipoclorito 1% 
(superfície interna)

Fricção (superfície 
externa), sucção 
de 1 copo de 
hipoclorito 
(superfície interna)

Final do dia ou 
contaminação 
visível

Fime PVCou 
saquinho plástico

Entre pacientes

Equipo
Água e 
detergente 
neutro

Fricção Entre pacientes Álcool 70% Fricção Entre pacientes
Fime PVC: 
puxador

Entre pacientes

Pontas
Água e 
detergente 
neutro

Fricção Entre pacientes Álcool 70% Fricção Entre pacientes Fime PVC Entre pacientes

Seringa tríplice
Água e 
detergente 
neutro

Fricção
Final do dia ou 
contaminação 
visível

Álcool 70% Fricção
Final do dia ou 
contaminação 
visível

saquinho / 
canudo de 
plástico

Entre pacientes

Mocho
Água e 
detergente 
neutro

Fricção
Final do dia ou 
contaminação 
visível

Álcool 70% Fricção
Final do dia ou 
contaminação 
visível

Entre pacientes

Bancadas 
próximas a 
cadeira

Água e 
detergente 
neutro

Fricção
Final do dia ou 
contaminação 
visível

Álcool 70% Fricção
Final do dia ou 
contaminação 
visível

Entre pacientes
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Técnica dois baldes

Colocar água até metade dos baldes, um com água e outro com água 
e detergente neutro ou hospitalar. Umedecer o pano com a solução de 
detergente neutro ou hospitalar e esfregá-lo na superfície; mergulhar o 
pano no balde preenchido somente com água; retirar toda a solução de 
detergente com o pano umedecido em água; secar o equipamento ou a 
superfície com pano limpo e seco.

Todo material usado na limpeza e desinfecção (baldes, panos, etc.) e EPI 
passível de reutilização (luvas de segurança, óculos, outros) devem ser hi-
gienizados e guardados em local apropriado, ao término das atividades.
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