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APRESENTAÇÃO

Olá, aluno tudo bem? 

Você que se prepara para concursos públicos na área de Odontologia sabe como o ano de 2020 foi um 
revolucionário na nossa área!! Pensando nisso e, sempre com um olhar clínico para possíveis questões de 
prova, montamos este material especial para que você se prepare da melhor forma possível! 

Biossegurança é uma matéria muito cobrada em todos os concursos de odontologia, independente do 
cargo ou especialidade. Com a pandemia do COVID-19, mais do que nunca, a biossegurança merece 
atenção em seu estudo!!  

Não é considerada uma matéria difícil, mas requer atenção durante o estudo pela quantidade de detalhes. 
A dica que eu gostaria de lhe dar, para facilitar a memorização, é tentar inserir no seu dia a dia as práticas 
corretas de biossegurança. Sei que algumas coisas são difíceis, mas tente sempre lembrar o que seria a 
conduta ideal durante os atendimentos!  

Uma ótima jornada e bons estudos!!! 

Abraços,  

Prof. Cássia Franco Della Mea Reginato1 

Prof. Mirela Barreto2 

CONVITE ESPECIAL 

1 Graduada em Odontologia pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), possuo especializações em Odontopediatria e Ortodontia; e Mestrado em Ciências 
Odontológicas 

2 Graduada em Odontologia pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), possuo Especialização em Endodontia pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS) e Mestrado em Ciências Odontológicas com ênfase em Endodontia pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
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Gostaria de fazer um convite para interagirmos um pouco mais.  

A seguir, seguem os nossos contatos para quaisquer dúvidas ou sugestões. Contem conosco para o que 
precisar nesta jornada rumo à aprovação! 

 

 

E-mail: profcassiareginato.estrategia@gmail.com 

Instagram: https://www.instagram.com/prof.cassia_odonto 

 

E-mail: mirelasbarreto@gmail.com 

Instagram: https://www.instagram.com/mirelasangoibarreto 

 

 

O mais importante na vida não é a situação onde estamos, 
 mas a direção para a qual nos movemos! (O.W Holmes) 

 
Acredite no seu potencial e tudo será possível! 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/prof.cassia_odonto
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1-  CONCEITOS BÁSICOS DE BIOSSEGURANÇA 

Aluno vamos ser estrategistas já no início desta aula!! São inúmeras as questões que trazem os conceitos 

básicos de biossegurança, por isso leia quantas vezes puder os conceitos abaixo, vamos garantir esta 

questão na prova ok!!! 

Em primeiro lugar entenda que biossegurança nada mais é do que a adoção de um conjunto de medidas 

para dar proteção ao paciente, ao profissional e à equipe. Exemplo disso, quando você organiza seu 

consultório colocando barreiras, limpando as superfícies, esterilizando o material antes de utilizar nos 

pacientes e se paramenta com gorro, jaleco, luvas, máscara e óculos de proteção para atender está 

adotando práticas de biossegurança! 

Agora vem a decoreba, vamos dividi-la em partes para facilitar a memorização! São conceitos de 

biossegurança que você deve ter em mente: 

 

• Conjunto de medidas adotadas para impedir que 
determinado meio seja contaminado

ASSEPSIA

• É a eliminação das formas vegetativas de bactérias 
patogênicas de um tecido vivo

ANTISSEPSIA

• É a remoção da sujicidade de qualquer superfície, 
reduzindo o número de microrganismos presentes

• Deve ser feita antes de esterilizar ou desinfectar os 
materiais.

LIMPEZA

• É a eliminação de microrganismos de seres 
inanimados, sem atingir necessariamente os 
esporos

DESINFECÇÃO

• É a eliminação de todos os microrganismos: 
esporos, bactérias, fungos e protozoários.

ESTERILIZAÇÃO
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Agora vamos entender as diferenças dos conceitos: 

 

A assepsia é o nome dado ao conjunto de medidas adotadas para evitar a entrada de microrganismos em 

local que não os possua.  

 

A antissepsia é todo procedimento que elimina os microrganismos que contaminaram os tecidos do 

corpo.  

 

Entenda que a assepsia refere-se aos objetos, superfícies, equipamentos e instrumentos; e a 
antissepsia à pele e/ou mucosa. 

 

A degermação é a remoção ou redução parcial dos microrganismos da pele ou tecidos por métodos 

quimiomecânicos. Ela é um tipo de antissepsia, resumindo é o que se faz quando se faz a higienização das 

mãos usando água, sabão e escova. Fique atento, além desse termo, algumas provas também trazem 

como sinônimo para degermeção o termo manilúvio.  

Após o uso os instrumentos devem ser descontaminados para reduzir a carga microbiana (ex: deixar imerso 

em detergente enzimático) e, posteriormente, serem submetidos à limpeza com água e sabão. 

A descontaminação é um procedimento realizado com a intenção de proteger os profissionais que farão a 

limpeza de superfície ou artigo sujo com matéria orgânica.    Processo de tornar qualquer objeto ou região 

seguros para o contato de pessoas não-protegidas, fazendo inócuos os agentes químicos ou biológicos, 

suprimindo ou amortecendo os agentes radiológicos.  

Nos livros de odontologia encontramos a seguinte descrição: processo que elimina de forma total ou 

parcial os microrganismos dos artigos e superfícies por métodos quimiomecânicos (OBS: mesmo após a 

descontaminação, os instrumentais estão contaminados e, por isso, é necessário cuidado no seu manuseio).   

A limpeza manual enérgica com água corrente e sabão líquido ou detergente elimina o material biológico 

como sangue e secreções orgânicas que podem interferir nos procedimentos de desinfecção e esterilização. 

 

A Nota Técnica 04/20 da ANVISA traz os seguintes conceitos sobre limpeza: concorrente, 
imediata ou terminal.  

A limpeza concorrente é aquela realizada diariamente;  
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A limpeza imediata é aquela realizada em qualquer momento, quando ocorrem sujidades 
ou contaminação do ambiente e equipamentos com matéria orgânica, mesmo após ter 
sido realizada a limpeza concorrente e  

A limpeza terminal é aquela realizada após a alta, óbito ou transferência do paciente. 

 

A desinfecção é um processo que elimina microrganismos patogênicos, mas não de forma completa, por 

não atingir os esporos. Pode ser de nível alto, médio e baixo (veremos mais adiante as diferenças!).  

Chamamos de esterilização todo procedimento que envolve a eliminação de todos os microrganismos 

patogênicos ou não. A esterilização pode ser física ou química. 

(IBFC/EBSERH/TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL/2017) "  ____________________ é o conjunto de 
medidas utilizadas para impedir a penetração de germes". Complete corretamente a lacuna: 

a) Esterilização 

b) Degermação 

c) Limpeza 

d) Lavagem 

e) Assepsia 

Comentários:  

A assepsia é o nome dado ao conjunto de medidas adotadas para evitar a entrada de microrganismos 
em local que não os possua. A antissepsia é todo procedimento que elimina os microrganismos que 
contaminaram os tecidos do corpo. A alternativa correta é a letra E. 

(HUJB/EBSERH/2017) O manilúvio é um procedimento simples, efetivo e barato, que deve ser 
feito criteriosamente pelo profissional de saúde e sua equipe e tem como objetivo: 

a) diminuir o número de microrganismos da pele 

b) servir de barreira mecânica 
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c) aumentar a microbiota transitória 

d) aumentar a microbiota permanente 

e) cobrir completamente a boca e nariz, permitindo a respiração normal e não irritando a pele. 

Comentários:  

O manilúvio é considerado um tipo de degermação, tem como objetivo a redução do número de 
microrganismos na pele. A alternativa correta é a letra A. 

(CAIPIMES/PREFEITURA DE RIO GRANDE DA SERRA/SP/2015) O procedimento que visa o 
controle de infecção a partir do uso de substâncias microbiocidas ou microbiostáticas de uso na 
pele ou mucosa denomina-se: 

a) Esterilização 

b) Anti-sepsia 

c) Limpeza 

d) Assepsia 

Comentários:  

Uma das definições de antissepsia é "o conjunto de medidas para impedir que determinados meios 
sejam contaminados, podendo ser feita com o uso de substâncias microbiocidas ou microbiostáticas. 
Agora mais um detalhe: nem sempre você lembrará todas as definições, por isso, guarde a seguinte 
associação => antissepsia é realizada na pele e mucosas, assepsia é feita nas superfícies, 
equipamentos e instrumentos. O enunciado traz esse detalhe no final auxiliando o candidato! A 
alternativa correta é a letra B. 

(PUC-PR/PREFEITURA FAZ-RG/AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL/2018) A infecção cruzada se refere 
à transferência de microrganismos de uma pessoa (ou objeto) para outra pessoa. Diversas ações 
têm como objetivo minimizar esse risco no consultório odontológico. Sobre esse assunto, 
assinale a alternativa que define o conceito a seguir:  

"Conjunto de medidas que evitam a penetração de microrganismos em local que não os contenha" 

a) Antissepsia 

b) Descontaminação 

c) Limpeza 

d) Assepsia 
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e) Desinfecção 

Comentários: 

A assepsia é o nome dado ao conjunto de medidas adotadas para evitar a entrada de microrganismos 
em local que não os possua. A antissepsia é todo procedimento que elimina os microrganismos que 
contaminaram os tecidos do corpo. A alternativa correta é a letra D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - TRANSMISSÃO DE DOENÇAS 

 

2.1- Formas de transmissão 

Uma doença é considerada infecciosa quando pode ser transmitida de um hospedeiro para outro. O 
contágio pode ser direto ou indireto. A transmissão é chamada de direta quando ocorre por meio de 
contato de pessoa a pessoa. Alguns exemplos de doenças que podem ser transmitidas de forma direta são 
a hepatite, infecção por herpes, infecção pelo HIV e tuberculose.  
 
A transmissão indireta é aquela que ocorre quando os microrganismos são transmitidos inicialmente a 
objetos ou superfícies e em seguida para outra pessoa ao tocar nesses objetos e superfícies.  Um exemplo 
de infecção indireta é quando pegamos uma ficha clínica, durante o procedimento para verificar alguma 
informação, com as luvas de procedimento, e logo após esta mesma ficha é repassada à secretária sem 
luvas.  
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Veremos ao longo do nosso estudo a importância de higienizar as mãos com frequência para evitar 
a transmissão indireta de microrganismos (também conhecida com infecção cruzada).  

 
A infecção cruzada é a transmissão de agentes infecciosos entre pacientes e equipe, dentro de um 
ambiente clínico, podendo resultar do contato de pessoa a pessoa ou do contato com objetos 
contaminados. Ela pode ocorrer das seguintes formas: 
 

 

Fômite: qualquer objeto inanimado ou substância capaz de transportar germes patogênicos (ex: sapatos) 

 
A transmissão do paciente para o cirurgião-dentista e equipe pode ocorrer quando microrganismos da 
boca do paciente são transmitidos através do contato direto (ex: saliva, sangue e infecção por gotículas / 
aerossol) e contato indireto (ex: tocar instrumentos e/ou superfícies contaminados ou através de acidentes 
com material perfurocortante) 
 A transmissão de doenças por parte da equipe odontológica para o paciente é uma ocorrência rara, mas 
quando acontece está relacionada à não observância de procedimentos básicos de controle de infecção 
como a falta uso de EPIs. Da mesma forma, a transmissão de doenças entre os pacientes também ocorre 
quando os preceitos mínimos do controle de infecção são desrespeitados.   
 
Além dos pacientes a comunidade de uma forma geral também pode ser afetada quando patógenos saem 
da clínica odontológica. São exemplos disso o envio de moldagens contaminadas para o laboratório de 
prótese, equipamentos contaminados enviados para revisão ou reparo, a transmissão de patógenos 
através de jalecos (ex: quando a pessoa sai com o jaleco fora do ambiente do consultório) e através de 
resíduos de saúde descartados inadequadamente.  

do paciente para o cirurgião-dentista e equipe

do cirurgião-dentista e equipe para o paciente

de paciente para paciente, via cirurgião-dentista e equipe

de paciente para paciente, via fômite
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Outros nomes dados às vias de transmissão são inalação 
(transmissão por via aérea), ingestão e inoculação 
(membranas e mucosas ou rupturas de pele) 

 

Cabe destacar que transmissão por via aérea, também conhecida como infecção por gotículas, pode 

ocorrer das duas formas: direta e indireta.  

 

 

 

 

No consultório odontológico a propagação de doenças através de gotículas que possuem bactérias ou vírus 

pode ocorrer por longas distâncias através do ar, sistemas de ventilação, respingos, aerossol e spray; ou 

ainda através de tosse ou espirro (importância de usar a máscara durante os procedimentos).  

Antes de prosseguirmos cabe uma diferenciação entre dois termos que aparecem muito nas provas e estão 

relacionados à transmissão aérea: gotículas e aerossóis.  

 

De acordo com o MANUAL ANVISA (2006) as gotículas são de tamanho grande e podem 
atingir até um metro de distância. Os aerossóis são partículas pequenas, menores que 10 
mícrons de diâmetro, que podem permanecer suspensas no ar durante horas e ser 
dispersas a longa distâncias, atingindo outros ambientes, carreadas por correntes de ar. 

TRANSMISSÃO VIA 
ÁREA DIRETA

Inalação

Ingestão

Ao atingir pele e mucosa

TRANSMISSÃO VIA AÉREA 
INDIRETA

Quando contamina as 
superfícies
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Sobre as gotícula e aerossóis a NOTA TÉCNICA 04/2020 (atualizada em 08/05/2020) traz o seguinte: 

A via de transmissão pessoa a pessoa do SARS-CoV-2 ocorre por meio de gotículas respiratórias (expelidas 

durante a fala, tosse ou espirro) e também pelo contato direto com pessoas infectadas ou indireto por meio 
das mãos, objetos ou superfícies contaminadas, de forma semelhantes com que outros patógenos 
respiratórios se disseminam.  

Pela possibilidade de transmissão do vírus por meio de aerossóis (partículas menores e mais leves que as 
gotículas), gerados durante alguns procedimentos específicos, além das precauções padrão, devem ser 
implementadas por todos os serviços de saúde:   

 Precauções para contato  
 

 Precauções para gotículas (as gotículas têm tamanho maior que 5 µm e podem atingir a via 
respiratória alta, ou seja, mucosa das fossas nasais e mucosa da cavidade bucal.    
 

 Precauções para aerossóis (os aerossóis são partículas menores e mais leves que as gotículas, que 
permanecem suspensas no ar por longos períodos e, quando inaladas, podem penetrar mais 
profundamente no trato respiratório).   
 

As principais doenças transmissíveis por via aérea são a doença meningocócica, gripe ou influenza, SARS-

Cov-2, mononucleose, tuberculose, rubéola e sarampo.  

São condutas que podem minimizar os riscos de transmissão via aérea a higienização prévia da boca do 

paciente (escovação e/ou bochecho), a manutenção do ambiente ventilado, utilização de exaustores com 

filtro HEPA, utilização de EPIs como máscaras de proteção respiratórias e óculos de proteção. 

No que se refere à formação de gotículas e aerossóis o cirurgião-dentista pode minimizar o contágio através 

das seguintes atitudes: 

Vamos fazer algumas considerações sobre a SARS-Cov -2? 

Utilizar dique de borracha durante os procedimentos

Utilizar sugador de alta potência

Evitar o uso da seringa tríplice na sua forma spray

Regular a saída de água de refrigeração
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Consta na 4ª atualização da NOTA TÉCNICA 04/2020 da ANVISA as seguintes informações: 

O SARS-CoV-2 é um vírus identificado como a causa de um surto de doença respiratória, detectado pela 
primeira vez em Wuhan - China em dezembro de 2019. Atualmente, já está bem definido que esse vírus 
possui uma alta e sustentada transmissibilidade entre as pessoas.   

O coronavírus pertence a uma grande família de vírus, comuns em diferentes espécies de animais, incluindo 
camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente os coronavírus podem infectar humanos e depois se 
disseminar entre pessoas, como o que ocorre na Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) e na 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS).  

Para infecções confirmadas pelo novo coronavírus, há relatos de pessoas que podem transmitir o vírus 
mesmo sem apresentar sintomas (assintomáticos), outras pessoas apresentam sintomas leves e outras 
podem manifestar sintomas muito graves, chegando ao óbito, em algumas situações.  

 

Até o momento, os sinais e sintomas da COVID-19 mais comuns incluem: febre, tosse e falta de ar. No 
entanto, outros sintomas não específicos ou atípicos podem incluir: dor de garganta; diarreia; anosmia 
(incapacidade de sentir odores) ou hiposmia (diminuição do olfato); mialgia (dores musculares, dores no 
corpo) e cansaço ou fadiga.  

Além disso, os idosos com COVID-19 podem apresentar um quadro diferente de sinais e sintomas do 

apresentado pelas populações mais jovens, como por exemplo, não apresentar febre. O período de 

incubação da COVID-19, tempo entre a exposição ao vírus e o início dos sintomas, é, em média, de 5 a 6 

dias, no entanto, pode ser de 0 a até 14 dias. 

A melhor maneira de prevenir a doença causada por esse vírus, denominada COVID-19, é adotar ações para 
impedir a sua disseminação. 

Sobre a notificação compulsória veja o que determina a portaria Nº 1.792 do Ministério da Saúde 

 

PORTARIA Nº 1.792, DE 17 DE JULHO DE 2020 

Altera a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, para dispor sobre a 
obrigatoriedade de notificação ao Ministério da Saúde de todos os resultados de testes 
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diagnóstico para SARS-CoV-2 realizados por laboratórios da rede pública, rede privada, 
universitários e quaisquer outros, em todo território nacional. 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE INTERINO, no uso das atribuições que lhe conferem 
os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e o art. 7º da Lei nº 13.979, de 
6 de fevereiro de 2020, e considerando a Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (SARS-CoV-
2), declarada por meio da Portaria nº 188/GM/MS, de 3 fevereiro de 2020, resolve: 

Art. 1º A Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

"Art. 8º-A. É obrigatória a notificação ao Ministério da Saúde de todos os resultados de 
testes diagnóstico para detecção da COVID-19, realizados por laboratórios da rede 
pública, rede privada, universitários e quaisquer outros, em todo território nacional. 

§ 1º Para fins do disposto no caput, deverão ser notificados todos os resultados de testes 
diagnóstico realizados, sejam positivos, negativos, inconclusivos e correlatos, qualquer 
que seja a metodologia utilizada. 

§ 2º A notificação deverá ser realizada no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contado 
do resultado do teste, mediante registro e transmissão de informações na Rede Nacional 
de Dados em Saúde - RNDS. 

§ 3º A notificação ficará a cargo dos gestores e responsáveis dos respectivos laboratórios 
e será fiscalizada pelo gestor de saúde local. 

§ 4º A inobservância ao disposto neste artigo poderá configurar infração sanitária, 
especialmente aquelas definidas nos incisos VI, VII, VIII do caput art. 10 da Lei nº 6.437, de 
20 de agosto de 1977, cuja prática poderá acarretar a aplicação das penalidades previstas 
no art. 2º da referida lei, como advertência, multa ou interdição do estabelecimento, sem 
prejuízo de outras sanções de natureza administrativa, civil ou penal cabíveis. 

§ 5º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde poderá editar normas 
técnicas complementares para o cumprimento e operacionalização do disposto neste 
artigo." (NR) 

Art. 2º Para fins de cumprimento do disposto nesta Portaria, os laboratórios terão o prazo 
de 15 (quinze) dias, contados da data de início da vigência desta Portaria, para realizar as 
adequações necessárias relativas ao uso da Rede Nacional de Dados em Saúde - RNDS. 

§ 1º Os laboratórios deverão realizar a solicitação de uso da RNDS por meio do portal de 
serviços do Ministério da Saúde, disponível no endereço eletrônico https://servicos-
datasus.saude.gov.br. 

§ 2º O Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Informática do Sistema Único 
de Saúde - DATASUS/SE/MS, disponibilizará aos laboratórios documentação técnica e 
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suporte para eventuais dúvidas acerca do uso da RNDS, no endereço eletrônico 
https://rnds.saude.gov.br. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

EDUARDO PAZUELLO 

 

Vamos fazer algumas considerações sobre a influenza? 

A influenza, comumente conhecida como gripe, é uma doença viral febril, aguda, geralmente benigna e 

autolimitada. Frequentemente é caracterizada por início abrupto dos sintomas como febre, calafrios, 

tremores, dor de cabeça, mialgia e anorexia, tosse seca, dor de garganta e coriza. A infecção geralmente 

dura 1 semana e com os sintomas sistêmicos persistem por alguns dias. 

Os vírus influenza são transmitidos facilmente por aerossóis produzidos por pessoas infectadas ao tossir 

ou espirrar. Existem 3 tipos de vírus influenza: A, B e C. O vírus influenza A e B são responsáveis por 

epidemias sazonais, sendo o vírus influenza A responsável pelas grandes pandemias. Dentre os subtipos de 

vírus influenza A, você com certeza já ouviu falar do subtipo A (H1N1).   

Sobre a notificação compulsória do subtipo H1N1: 

Considera-se como caso suspeito o indivíduo que apresentar doença aguda de início súbito, com febre 

(ainda que referida) acompanhada de tosse ou dor de garganta, na ausência de outros diagnósticos, 

podendo ou não estar acompanhada de outros sinais e sintomas como cefaléia, mialgia, artralgia ou 

dispnéia, vinculados aos itens A e ou B abaixo: 

 

1) Ter retornado, nos últimos 10 dias, de países com casos confirmados de infecção pelo novo vírus A (H1N1);  

OU  

2) Ter tido contato próximo, nos últimos 10 dias, com uma pessoa classificada como caso suspeito ou 

confirmado de infecção humana pelo novo vírus influenza A (H1N1). 

Considera-se como caso confirmado:  

1) Indivíduo com a infecção pelo novo vírus Influenza A (H1N1), confirmado pelo laboratório de referência, 

por meio da técnica de RT-PCR em tempo real.  
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2) Caso suspeito para o qual não foi possível coletar amostra clínica para diagnóstico laboratorial (ou a 

amostra foi inviável) E que tenha sido contato próximo de um caso laboratorialmente confirmado. 

A notificação deve ser realizada imediatamente de indivíduos com sinais e sintomas compatíveis com a 

definição de caso suspeito ou confirmado de infecção por influenza A(H1N1), à Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS). A vigilância epidemiológica da SMS deverá notificar imediatamente à Secretaria Estadual de 

Saúde e essa à SVS/MS, por meio do SINAN-Web Influenza A(H1N1). 

Sobre a influenza seguem abaixo informações extraídas do site do Ministério da Saúde: 

http://www.fmt.am.gov.br/layout2011/dam/h1n1/referencias/Protocolo_de_procedimentos
_para_o_manejo_de_casos_e_contatos_de_influenza_A_(H1N1).pdf 

(AOCP/PREFEITURA DE RECIFE/CIRURGIÃO-DENTISTA/2020) A implementação das 
precauções-padrão constitui a principal medida de prevenção da transmissão entre pacientes e 
profissionais de saúde e deve ser adotada no cuidado de todos os pacientes, independentemente 
dos fatores de risco ou doença de base. São ações de precaução-padrão as citadas a seguir, 
EXCETO: 

a) higienização das mãos antes e após contato com o paciente 

b) Uso de máscara N 95 no paciente durante o transporte 

c) uso de Equipamento de Proteção Individual -EPI 

d) Uso de óculos e máscara se houver risco de respingos 

e) Descarte adequado de resíduos segundo o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos 
de serviços de saúde da Anvisa 

Comentários: 

Recomenda-se aos que estão possivelmente infectados o uso de máscara para evitar a propagação de 
gotículas (e também pelos profissionais de saúde que farão atendimento a esse grupo), porém não 
existe no momento no Brasil uma recomendação expressa de uso da máscara do tipo N 95 para 
transporte de pacientes, atualmente tem sido utilizada a máscara cirúrgica descartável. A alternativa 
incorreta é a letra B. 

(CORPO DE SAÚDE DA MARINHA DO BRASIL/CIRURGIÃO-DENTISTA/2016) Segundo a 
publicação “Serviços Odontológicos: Prevenção e controle de riscos (Brasil,2006), assinale a 
opção que NÃO apresenta uma das principais doenças transmissíveis por via áerea: 

a)  Doença meningocócica 

b)  Tuberculose 

http://www.fmt.am.gov.br/layout2011/dam/h1n1/referencias/Protocolo_de_procedimentos_para_o_manejo_de_casos_e_contatos_de_influenza_A_(H1N1).pdf
http://www.fmt.am.gov.br/layout2011/dam/h1n1/referencias/Protocolo_de_procedimentos_para_o_manejo_de_casos_e_contatos_de_influenza_A_(H1N1).pdf
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c)   Mononucleose 

d)  Hepatite C 

e)  Rubéola 

Comentários: 

A meningite meningocócica é uma infecção pela bactéria Neisseria meningitidis e pode atingir pessoas 
de qualquer faixa etária. A transmissão da doença meningocócica é feita por gotículas ou secreções 
do nariz e gargantas de pessoas contaminadas pela bactéria, ou seja, é necessário contato e convívio 
no mesmo ambiente.  

A tuberculose é transmitida por via aérea, a infecção ocorre a partir da inalação de gotículas contendo 
bacilos expelidos pela tosse, fala ou espirro do doente com tuberculose ativa de vias respiratórias. A 
transmissão da mononucleose ocorre principalmente através da saliva (pelo contato de secreções 
orais) sendo por isso também chamada de doença do beijo.  

Além do beijo, a mononucleose também pode ser transmitida através da tosse, espirro, objetos, 
como copos e talheres, ou qualquer outro modo no qual haja contato com a saliva de uma pessoa 
contaminada. A transmissão da rubéola acontece de uma pessoa a outra, geralmente pela emissão de 
gotículas das secreções respiratórias dos doentes. A alternativa correta é a letra D. 

(AOCP/PREFEITURA DE RECIFE/CIRURGIÃO-DENTISTA/2020) A importância da influenza como 
questão de saúde pública cresceu enormemente após o ano de 2009, quando se registrou a 
primeira pandemia do século XXI, com milhares de casos e óbitos pela doença denominada 
influenza pandêmica. A (H1N1) 2009. Em relação ao tema, é estabelecido que a notificação 
compulsória por novo subtipo de influenza deve ser realizada: 

a) imediatamente, em todo caso suspeito. 

b) em até 72 horas, em todo caso clinicamente confirmado. 

c) em até 15 dias, após a confirmação laboratorial. 

d) semanalmente à secretaria de saúde, somente para casos confirmados. 

e) mensalmente à secretaria de saúde, para os casos suspeitos. 

Comentários: 

A notificação deve ser realizada imediatamente de indivíduos com sinais e sintomas compatíveis com 
a definição de caso suspeito ou confirmado de infecção por influenza A(H1N1), à Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS). A alternativa correta é a letra A. 
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A transmissão por via sanguínea ocorre por contato direto ou indireto com sangue e outros fluidos 
corporais. A saliva é uma preocupação especial durante o tratamento odontológico porque muitas vezes 
está contaminada com sangue. Instrumentos e equipamentos inadequadamente esterilizados podem 
transportar doenças transmissíveis pelo sangue.  
 

As doenças mais comumente transmitidas pelo sangue, de interesse odontológico, são a hepatite 
C, hepatite B e o vírus HIV. 

 
 
As exposições podem ocorrer pelas seguintes vias: 
 
 
 

A transmissão percutânea é a que implica em atravessar a pele, geralmente com o auxílio de um 
instrumento perfurocortante como agulha, cateter ou sonda. A exposição pela via mucosa ocorre pelo 
contato com respingos na face envolvendo olhos, nariz e boca. A exposição pela via cutânea ocorre 
através do contato da pele com dermatite ou feridas abertas. 

São procedimentos que podem diminuir o risco de transmissão por sangue e outros fluidos sempre utilizar 
EPI completo, não utilizar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam 
materiais perfurocortantes, não reencapar, entortar, quebrar ou retirar as agulhas das seringas com as 
mãos. Outro cuidado é com o posicionamento no consultório das caixas coletoras de materiais 
perfurocortantes. Os coletores para descarte de material perfurocortante devem ser colocados próximo 

Percutânea

Mucosa

Cutânea

Através de mordeduras humanas
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ao local onde é realizado o procedimento e nunca deve ser ultrapassado o limite de dois terços de sua 
capacidade total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- CONTROLE DE INFECÇÃO 

A redução ou eliminação da exposição dos membros da equipe odontológica aos microrganismos é o 
principal objetivo do controle da infecção. Mas o que seria o controle de infecção?  Podemos dizer que se 
trata de um conjunto de medidas a serem adotadas universalmente, ou seja, para todos os pacientes, 
independente do diagnóstico comprovado de determinada moléstia e em todas as etapas do tratamento. 
Com a adoção de tais medidas reduz-se o risco ocupacional e a transmissão de doenças no consultório 
odontológico. 
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Para se ter uma infecção são necessários três requisitos principais: 
 a fonte de infecção, veículo e uma via de infecção. 

Para entendermos os meios pelos quais podemos evitar a contaminação da equipe, antes devemos 
entender um pouco sobre a microbiota encontrada em nossas mãos e o papel da higienização das mesmas 
durante a prática odontológica. Vamos começar? 

3.1 - Microbiota e a transmissão de doenças 

O papel das mãos na transmissão de microrganismos por contato é baseado na capacidade da pele de 
abrigá-los e transferi-los de uma superfície para outra direta ou indiretamente. Para você ter uma ideia em 
nossas mãos residem cerca de 104 a 106 UFC/ cm2 (concentração de bactérias variáveis por centímetro 
quadrado - cm2). Para entender melhor o papel da microbiota na transmissão de doenças precisamos 
diferenciar os tipos existentes. Existe a microbiota residente, a transitória e a infectante. 

 

3.1.1 - Microbiota residente 

A microbiota residente é a que está aderida aos estratos mais profundos da camada córnea e que se mantêm 

em equilíbrio com as defesas do hospedeiro. São de difícil eliminação por possuírem mecanismos de defesa 

contra a remoção mecânica ou por agentes químicos. São mais resistentes à remoção apenas com água e 

sabão. 

Geralmente são removidos para as camadas mais superficiais e, posteriormente, eliminados para o 

ambiente através da descamação natural e suor. 

Apesar de terem baixa patogenicidade e, por isso assumirem menor importância na transmissão de 

doenças, podem se tornar invasivos e causar infecções em pessoas suscetíveis. São exemplos o 

Staphylococcus coagulase negativo, Micrococcus e espécies de corinebactérias. 

 

3.1.2 - Microbiota transitória 

A microbiota transitória é composta por microrganismos que colonizam a camada superficial da pele de 
forma temporária e são provenientes de fontes externas. Por serem mais facilmente removidos da pele, por 
meio de ação mecânica, se espalham com mais facilidade pelo contato, mas também são mais facilmente 
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eliminados pela degermação com agentes antissépticos ou pela simples lavagem das mãos com água e 
sabonete. 

A aquisição da microbiota transitória nos consultórios odontológicos ocorre durante o contato direto com 
pacientes ou com superfícies próximas, favorecendo o predomínio de agentes invasivos e mais resistentes 
aos antimicrobianos. São exemplos as bactérias gram-negativas enterobactérias, pseudomonas, 
bactérias aeróbicas formadoras de esporos, fungos e vírus. 

 

É chamada de “microbiota temporariamente residente” quando alguns microrganismos 
que compõem a microbiota transitória podem ser detectados na pele por períodos mais 
prolongados e conseguem se multiplicar e formar colônias, sem causar infecção, como no 
caso do Staphylococus aureus. 

 

3.1.2 - Microbiota infectante 

A microbiota infectante é a que está presente nas infecções da pele como abscessos, dermatites infectadas 
e paroníquia. É caracterizada pela invasão dos tecidos e os microrganismos não podem ser removidos por 
ação mecânica, nem mesmo com a utilização de antissépticos. Possui importante papel na cadeia de 
transmissão de infecções por ser mais virulenta e contar com população numerosa nos processos 
infeciosos. São exemplares o Staphylococcus aureus e o Streptococcus B hemolíticos. 

 

 

 

 Relacionando com a patologia: a paroníquia é uma infecção da pele que rodeia unha, 
geralmente causada por fungo e, mais raramente, por bactérias. 

 

3.2 - Higienização das mãos 

Este tópico é muuuitoo importante porque a pele pode servir como reservatório de 
microrganismos que podem ser transmitidos por contato direto ou indireto (superfícies e objetos). A 
higienização das mãos é considerada a ação isolada mais importante para a prevenção e o controle das 
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infecções em serviços de saúde. Além disso, podemos acrescentar que é um método simples e de baixo 
custo na prevenção de doenças. 

O simples fato de lavar as mãos com água e sabonete líquido, quando realizado com a técnica correta, pode 
reduzir a sujicidade e a população microbiana das mãos além de prevenir a transmissão de doenças!!  

Segundo Larson, o principal problema da higienização das mãos não é a falta de bons 
produtos, mas sim, a negligência dessa prática. 

 

Em primeiro lugar você precisa entender que o termo higienização das mãos engloba: 

 

 

Você sabe a maneira certa de realizar a higienização das mãos? 

 

A higienização pode ser realizada utilizando água e sabão, solução antisséptica ou alcoólica. A 

higienização com água e sabão é indicada quando houver sujidade ou umidade, ou seja, quando as mãos 

estiverem visivelmente sujas ou contaminadas (ex: com sangue ou fluidos corporais), quando forem 

expostas a potenciais organismos formadores de esporos ou depois de utilizar o banheiro. Deve ser usado 

preferencialmente sabonete líquido.  

 

O sabonete comum normalmente não possui agentes antimicrobianos e possui como 
apresentação a forma líquida (mais comumente usada), em barra ou em espuma.  

A prática de higienização das mãos com o sabonete líquido auxilia na remoção da 
microbiota transitória, tornando as mãos limpas. Agora um detalhe: reservatório do 

Higienização simples

Higienização anti-séptica

Fricção anti-séptica

Antissepsia cirúrgica
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sabonete líquido deve ser esvaziado, limpo e submetido à secagem completa antes de 
serem preenchidos. 

 

Antes de iniciar a higienização das mãos, é necessário retirar acessórios como, por exemplo, anéis, 
alianças pulseiras, relógio, pois sob tais objetos podem acumular microrganismos que não são 
removidos coma lavagem das mãos. 

A O Organização Mundial de Saúde definiu ainda cinco situações que requerem a higiene das mãos,  
 
1) antes de tocar o paciente (para proteção do paciente, para evitar a transmissão de microrganismos das 
mãos do profissional para o paciente) 

 

2) antes de realizar procedimento limpo/asséptico (para proteção do paciente, para evitar a transmissão 
de microrganismos das mãos do profissional para o paciente) 

3) após risco de exposição a fluidos corporais (para proteção do profissional e do ambiente de assistência 
imediatamente próxima ao paciente, evitando a transmissão de microrganismos do paciente a outros 
profissionais e pacientes) 

4) após tocar o paciente (para proteção do profissional e do ambiente de assistência à saúde, incluindo as 
superfícies e os objetos próximos ao paciente, evitando a transmissão de microrganismos do próprio 
paciente) 

5) após contato com superfícies próximas ao paciente (para proteção do profissional e do ambiente de 

assistência à saúde, incluindo as superfícies e os objetos imediatamente próximos ao paciente, evitando a 
transmissão de microrganismos do próprio paciente).  
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Nota técnica 04/2020 da ANVISA, atualizada em 08/05/2020, informa que a higienização com 
água e sabão deve ser pelo tempo de 40-60 segundos e com álcool 70% (duração do 
procedimento:  20 a 30 segundos). 

Figura1: Momentos para higienização das mãos. Fonte: Nota Técnica ANVISA. 

O álcool (sob a forma gel ou líquida com 1 a 3% de glicerina) é indicado para os casos em que a mãos estão 

livres de sujidade e umidade. De acordo com o Manual Anvisa de Segurança do Paciente e Higienização 

das Mãos, a maioria das soluções para a antissepsia de mãos à base de álcool contém etanol (álcool etílico) 

ou isopropanol. A concentração final da preparação alcoólica para fricção antisséptica das mãos deve 

cumprir com o estabelecido na RDC  42/2010, ou seja, entre 60% e 80% no caso de preparações sob a forma 

líquida, e concentração final mínima de 70% no caso de preparações sob as formas gel, espuma e outras.  

Os álcoois apresentam excelente atividade bactericida e fungicida, com ação contra bactérias Gram-

positivas e Gram-negativas, fungos e alguns vírus como o herpes simples, HIV e influenza. Porém, 

apresentam pouca atividade contra esporos e oocistos de protozoários (recomenda-se lavar as mãos com 

água e sabonete em áreas tropicais para remoção dos parasitas). Apresenta rápida ação, mas a atividade 

residual não é das melhores, sendo incrementada com a adição de substâncias como a clorexidina.  

Mas, quando deve-se higienizar as mãos com soluções alcóolicas? (Fonte: Manual ANVISA) 

 Antes de contato com o paciente  

 Após contato com o paciente  

 Antes de realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivos invasivos  
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 Antes de calçar luvas para inserção de dispositivos invasivos que não requeiram preparo cirúrgico  

 Após risco de exposição a fluidos corporais  

 Ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro, limpo, durante o cuidado ao paciente  

 Após contato com objetos inanimados e superfícies imediatamente próximas ao paciente.  

  Antes e após a remoção de luvas. 

 

Recomenda-se que a higienização das mãos com preparações alcoólicas nos serviços de saúde seja feita por 

20 a 30 segundos, friccionando-se as mãos em todas as suas superfícies. 

 

Não esqueça!! As mãos dos profissionais que atuam em serviços de saúde podem ser 
higienizadas utilizando-se: água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%. 
 
Mas preparações alcoólicas não são apropriadas quando as mãos estiverem visivelmente sujas 
ou contaminadas com material proteico! 

 

Ainda de acordo com o Manual Anvisa de Segurança do Paciente e Higienização das Mãos, as formulações 

alcoólicas têm sido indicadas como produto de escolha para a higienização das mãos sob a condição de não 

haver sujeira visível nas mãos. O manual ressalta que as soluções alcóolicas promovem a redução 

microbiana, requerem menos tempo para aplicação e causam menos irritação do que higienizar as mãos 

com água e sabonete (associado ou não a antissépticos) e facilitam a disponibilidade nos serviços de saúde. 

RESOLUÇÃO -RDC Nº 42, DE 25 DE OUTUBRO DE 2010 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de preparação alcoólica para fricção 
antisséptica das mãos, pelos serviços de saúde do País, e dá outras providências: 

"O Diário Oficial da União publica em 25 de outubro a resolução da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) que torna obrigatório o uso de álcool (líquido ou gel) para a 
higienização das mãos nas unidades de saúde de todo país. A medida é considerada pelo 
órgão a mais importante e de menor custo para a prevenção e o controle das infecções em 
ambientes hospitalares, principalmente pela superbactéria Klebsiella pneumoniae 
carbapenemase (KPC). O produto deverá ser colocado em salas onde haja atendimento de 
pacientes".  

Art. 5º É obrigatória a disponibilização de preparação alcóolica para fricção antisséptica 
das mãos: 

I - nos pontos de assistência e tratamento de todos os serviços de saúde do país; 
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II - nas salas de triagem, de pronto atendimento, umidades de urgência e emergência, 
ambulatórios, umidades de internação, umidades de terapia intensiva, clínicas e 
consultórios de serviço de saúde; 

III - nos serviços de atendimento móvel; e 

IV - nos locais em que são realizados quaisquer procedimentos invasivos. 

 

A RDC nº 36, de 25 de julho de 2013, instituiu ações para a segurança do paciente em 
serviços de saúde, contemplando protocolos básicos nacionais de segurança do paciente, 
entre os quais se destaca o protocolo de prática de HM. 

Em 2018, foi publicada a Nota Técnica 01/2018-GVIMS/GGTES/ANVISA, que traz os 
requisitos necessários para a seleção de produtos de HM, visando a aplicação das boas 
práticas estabelecidas para esse procedimento. 

 

 

De acordo com Hupp et al. (2009), no capítulo sobre os cuidados no controle da infecção na prática cirúrgica 

antissépticos, os antissépticos podem ser utilizados no preparo das mãos e braços antes que as luvas sejam 

calçadas. Segundo os autores, entre os antissépticos mais utilizados em odontologia estão os iodóforos (Ex: 

solução de polivinilpirrolidona-iodo) e a clorexidina (os autores também citam o hexaclorofeno mas não 

trazem muitos detalhes!). 

Os iodóforos são os que possuem o mais amplo espectro de ação antisséptica, sendo efetivos contra 

bactérias gram-positivas e gram-negativa, vírus (exceto enterovírus), bacilo da tuberculose, fungos e 

alguma atividade contra os esporos (a concentrações utilizadas para antissepsia geralmente não têm ação 

esporicida). No entanto, são contraindicados em indivíduos sensíveis a materiais iodados, com 

hipotireoidismo não tratado e em gestantes.  De acordo com o Manual ANVISA, o iodóforo é rapidamente 

inativado em presença de matéria orgânica, como sangue e escarro. 

A clorexidina (gluconato de clorexidina), é uma bisbiguanida catiônica, que apresenta atividade 

antimicrobiana de nível intermediário (sua atividade ocorre de forma mais lenta quando comparada aos 

álcoois), mas apresenta efeito residual (em torno de 6 horas) e forte afinidade pelos tecidos, o que a torna 

a escolha como anti-séptico em muitos casos.  

Segundo o Manual ANVISA, apresenta atividade contra bactérias Gram-positivas, menor atividade contra 

bactérias Gram-negativas e fungos, mínima atividade contra micobactéria e não é esporicida. Como 

vantagem, a clorexidina tem seu efeito pouco afetado pela presença de matéria orgânica (ex: sangue). Cabe 

http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/29068
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/NOTA+T%C3%89CNICA+N%C2%BA01-2018+GVIMS-GGTES-ANVISA/ef1b8e18-a36f-41ae-84c9-53860bc2513f
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destacar que por ser uma molécula catiônica, pode ter sua atividade reduzida por sabonetes naturais e 

cremes para as mãos que contenham agentes emulsificantes aniônicos. 

(AOCP/PREFEITURA DE RECIFE/CIRURGIÃO-DENTISTA/2020) Para prevenirmos a transmissão 
de microrganismos pelas mãos, três elementos são essenciais: agente tópico com eficácia 
antimicrobiana, procedimento adequado ao utilizá-lo e adesão regular ao seu uso. Um dos 
produtos indicados para a higienização das mãos dos profissionais da saúde apresenta atividade 
considerada excelente contra bactérias gram-negativas e gram-positivas, micobactérias, fungos 
e vírus. Assinale a alternativa que apresenta esse produto. 

a) Álcool 70% 

b) Clorexidina 4% 

c) Triclosan 

d) Iodóforos 

e) Compostos de iodo 

Comentários: 

Aluno fique atento!! Esse tipo de questão é uma tendência em 2020! Os álcoois apresentam excelente 
atividade bactericida e fungicida, com ação contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, 
fungos e alguns vírus como o herpes simples, HIV e influenza. O álcool 70% apresenta rápido início de 
ação. Os iodóforos são os que possuem o mais amplo espectro de ação antisséptica, mas são 
contraindicados em indivíduos sensíveis a materiais iodados, com hipotireoidismo não tratado e em 
gestantes. A clorexidina apresenta boa atividade contra bactérias Gram-positivas, menor atividade 
contra bactérias Gram-negativas e fungos, mínima atividade contra micobactéria e não é esporicida. 
De acordo com o Manual ANVISA, formulações aquosas ou detergentes contendo 0,5 %, 0,75% ou 1% 
de clorexidina são mais efetivas que sabonetes não associados a anti-sépticos, mas menos efetivas 
que soluções detergentes contendo gluconato de clorexidina a 4%. Não falamos sobre o triclosan 
(você pode consultar o manual ANVISA para maiores informações), mas saiba que ele possui amplo 
espectro de atividade antimicrobiana, apresenta atividade bactericida maior contra bactérias 
Grampositivas, do que contra bactérias Gram-negativas, atividade razoável contra micobactérias e 
Candida spp. e limitada contra fungos filamentosos, como Aspergillus spp. A alternativa correta é a 
letra A. 
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Aluno, disponibilizarei a tabela do manual sobre Segurança do Paciente Higienização das Mãos da ANVISA 

(2009) para que você visualize o espectro de ação dos agentes utilizados: 

 

 

             Figura:  Agentes anti-sépticos utilizados na higienização das mãos. Fonte: Manual ANVISA. 

3.3- Equipamentos de proteção individual 

Considera-se EPI todo dispositivo de uso individual utilizado pelo profissional de saúde, destinado a prevenir 

riscos que podem ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. Seu uso é indicado durante o atendimento 

dos pacientes e procedimentos de limpeza do ambiente e reprocessamento dos artigos.  

Norma Reguladora NR6 do Ministério do Trabalho descreve a obrigatoriedade de fornecimento 
dos equipamentos de proteção individual (EPIs) aos empregados. 

Agora atenção: Pela NR 6 são considerados EPIS os seguintes itens listados abaixo: 
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Para proteção de olhos e face: óculos e protetor facial. 

Para proteção respiratória:  peça semifacial filtrante PFF2 

Para proteção dos membros superiores: Luvas 

Você percebeu que pela norma reguladora a máscara cirúrgica não faz parte da lista? Fique atento 
com questões que tragam a máscara cirúrgica como EPI!!  

Já a Nota Técnica 04/2020 da ANVISA recomenda o uso completo de EPIs para todos os 
profissionais de saúde bucal no ambiente clínico. São listados na nota: 

 - gorro descartável  

- óculos de proteção com protetores laterais sólidos  

- protetor facial (face shield) 

 - máscara N95/PFF2 ou equivalente  

- capote ou avental de mangas longas, punho de malha ou elástico, abertura posterior e 
impermeável (estrutura impermeável e gramatura mínima de 50 g/m2). Em situações de escassez 
de aventais impermeáveis com gramatura superior a 50 g/m2, admite-se a utilização de avental de 
menor gramatura (no mínimo 30g/m2), desde que seja impermeável.  

 - luvas   

 

De acordo com a Nota Técnica 04/2020 da ANVISA, o avental deve ser confeccionado de material de boa 
qualidade, atóxico, hidro/hemorrepelente, hipoalérgico, com baixo desprendimento de partículas e 
resistente, proporcionar barreira antimicrobiana efetiva (Teste de Eficiência de Filtração Bacteriológica - 
BFE), além de permitir a execução de atividades com conforto e estar disponível em vários tamanhos. 

O gorro (touca) é uma barreira mecânica que deve cobrir todo o cabelo e orelhas protegendo-os 
principalmente dos aerossóis. Deve ser removido após o uso e descartado como resíduo infectante. Em 
alguns casos, como nos procedimentos cirúrgicos, pode ser usado pelo paciente. 

Os óculos de proteção devem ser usados pelo dentista e pelo paciente para proteção biológica e mecânica. 
Sua utilização serve como meio de proteção contra o impacto de partículas volantes e respingos de produtos 
químicos e material biológico. Devem apresentar algumas especificações como possuir laterais largas, ser 
confortáveis, ter boa vedação lateral, ser totalmente transparentes e permitir a lavagem com sabão ou 
desinfecção. Recomenda-se que após o uso sejam guardados em local limpo, secos e embalados.  

O que a NOTA TÉCNICA 04/2020 da ANVISA fala sobre os óculos e protetores faciais? 
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(Publicada em 31/03/2020) 

 Os óculos de proteção ou protetores faciais (que cubra a frente e os lados do rosto) devem ser 

utilizados quando houver risco de exposição do profissional a respingos de sangue, secreções 

corporais, excreções, etc.  

 

 Os óculos de proteção ou protetores faciais devem ser exclusivos de cada profissional responsável 

pela assistência, devendo, imediatamente após o uso sofrer limpeza e posterior desinfecção com 

álcool líquido a 70% (quando o material for compatível), hipoclorito de sódio ou outro desinfetante 

recomendado pelo fabricante ou pela equipe do serviço.  

 

 Caso o protetor facial tenha sujidade visível, deve ser lavado com água e sabão/detergente e só 

depois dessa limpeza, passar pelo processo de desinfecção (usar luvas para realizar a limpeza e 

desinfecção). 

 

As máscaras devem ser descartáveis, permitir a respiração normal, possuir tamanho suficiente para cobrir 

a boca e nariz e não irritar a pele. 

Pelo MANUAL ANVISA de 2006, as máscaras deveriam ser descartadas após o atendimento de cada 

paciente ou quando umedecidas, no entanto, as determinações foram atualizadas na NOTA TÉCNICA 

04/2020 (com atualização em 08/05/2020): 

NOVAS ESPECIFICAÇÕES E DETERMINAÇÕES SOBRE AS MÁSCARAS (COVID-19) 

 

Como o número de partículas infecciosas necessárias para causar uma infecção é frequentemente incerto 
ou desconhecido para patógenos respiratórios, constituem medidas importantes para a redução do risco de 
transmissão: 

 utilização de máscaras cirúrgicas para evitar a contaminação do nariz e boca do profissional por 
gotículas respiratórias, quando este atuar a uma distância inferior a 1 metro do paciente suspeito ou 
confirmado de infecção pelo SARSCoV-2.   
 

 o controle da fonte (isto é, oferecer máscaras cirúrgicas para os pacientes sintomáticos)  
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 a manutenção da distância do paciente, quando possível (mais de 1 metro) 
 
 

Como deve ser a máscara cirúrgica? 

 ser constituída em material Tecido-Não-Tecido (TNT) para uso odonto-médico-hospitalar; 
 

 possuir no mínimo uma camada interna e uma camada externa e obrigatoriamente um elemento 
filtrante; 
 

 a camada externa e o elemento filtrante devem ser resistentes à penetração de fluidos transportados 
pelo ar (repelência a fluidos); 
 

 ser constituída de forma a cobrir adequadamente a área do nariz e da boca do usuário; 
 

 possuir um clipe nasal constituído de material maleável que permita o ajuste adequado do contorno 
do nariz e das bochechas; 
 

 elemento filtrante deve possuir eficiência de filtragem de partículas (EFP) > 98% e eficiência de 
filtragem bacteriológica (BFE) > 95%.  
 

Quais os cuidados devem ser tomados na utilização da máscara cirúrgica? 

 cobrir a boca e o nariz e ajustar para minimizar os espaços entre a face e a máscara;  
 

 enquanto estiver em uso, evitar tocar na parte da frente da máscara e, se porventura tocar essa 
parte, realizar imediatamente a higiene das mãos; 
 

 remover a máscara usando a técnica apropriada (ou seja, não toque na frente da máscara, que pode 
estar contaminada, mas remova sempre pelas tiras laterais);  
 

 substituir a máscara por uma nova máscara limpa e seca assim que a antiga tornar- se suja ou úmida 
(quando úmidas, perdem a sua capacidade de filtração); 
 

 não reutilizar máscaras descartáveis.  

 

Algumas questões têm trazido como opção de máscara a PFF2. 

Você sabe o que isso significa? 
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A sigla PFF significa peça facial filtrante e cobre a boca e o nariz do profissional. 

 

Existem três tipos de máscaras PFF1, PFF2 e PFF3, sendo a PFF2 a com filtro biológico. 

PFF2: proteção contra agentes Biológicos => atenção essa é a de interesse 
odontológico!!! 

E qual a diferença entre a PFF2 e a máscara N95? 

A N95 segue a norma americana de ter 95% de eficiência mínima de filtração. A PPF2 
segue a norma brasileira e europeia de ter 94% de eficiência mínima de filtração. Ambas 
se equivalem. 

Quando utilizar a máscara N95 OU equivalente (N99, N100, PFF2 ou PFF3)? 

 Quando o profissional atuar em procedimentos com risco de geração de aerossóis, em pacientes 
suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus. 

 

Recomendações para utilização da N95? 

 A máscara N95/PFF2 ou equivalente com válvula expiratória não pode ser utilizada como controle 
de fonte, pois ela permite a saída do ar expirado pelo profissional que, caso esteja infectado, poderá 
contaminar pacientes, outros profissionais e o ambiente.  
 

 No caso de serviço de saúde que só tenha disponível este modelo de máscara com válvula 
expiratória, recomenda-se o uso concomitante de um protetor facial, como forma de mitigação para 
controle de fonte. Porém, no Centro Cirúrgico, estas máscaras não devem ser utilizadas, por 
aumentar o risco de exposição da ferida cirúrgica às gotículas expelidas pelos profissionais. 
 

 As máscaras N95 poderão, excepcionalmente, ser usadas por período maior ou por um número de 
vezes maior que o previsto pelo fabricante, desde que sejam utilizadas pelo mesmo profissional. 
 

 O profissional de saúde NÃO deve usar a máscara cirúrgica sobreposta à máscara N95 ou 
equivalente, pois além de não garantir proteção de filtração ou de contaminação, também pode 
levar ao desperdício de mais um EPI, o que pode ser muito prejudicial em um cenário de escassez.  
 

 Para armazenamento, após a utilização, pode ser utilizado um saco ou envelope de papel, 
embalagens plásticas ou de outro material, desde que não fiquem hermeticamente fechadas. Os 
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elásticos da máscara deverão ser acondicionados de forma a não serem contaminados e de modo a 
facilitar a retirada da máscara da embalagem. 
 

 

(UNIFIL/PREF. DE MANDAGUAÇU/AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO/2019) O 
sarampo voltou a preocupar as autoridades de saúde em todo o mundo. Sua transmissão é feita 
por aerossóis. Para a proteção contra aerossóis está indicada minimamente a máscara: 

a) cirúrgica simples 

b) cirúrgica dupla 

c) cirúrgica tripla 

d) PFF2 

e) PFF3 

Comentários:   

A máscara PFF3 protege contra particulados altamente tóxicos e/ou de toxidez desconhecida. A 
alternativa correta é a letra D. 

 

 

Mais alguns detalhes sobre as máscaras (NOTA TÉCNICA 04/2020): 

A máscara de tecido NÃO é um EPI, por isso ela NÃO deve ser usada por profissionais de saúde ou de apoio 

quando se deveria usar a máscara cirúrgica (durante a assistência ou contato direto, a menos de 1 metro de 

pacientes), ou quando se deveria usar a máscara N95/PFF2 ou equivalente (durante a realização d 

procedimentos que gerem aerossóis). 

Ao agendar consultas ambulatoriais, os pacientes devem ser orientados que devem comparecer ao serviço 
usando máscara de tecido e permanecer com esta durante a permanência no serviço de saúde. 

Na chegada ao serviço de saúde, instruir os pacientes e acompanhantes a informar se estão com sintomas 
de infecção respiratória (por exemplo, tosse, coriza, dificuldade para respirar). Nesses casos, devem ser 
tomadas as ações preventivas apropriadas, por exemplo, o uso da máscara cirúrgica a partir da entrada do 
serviço, se puder ser tolerada.  

Caso o indivíduo não possa tolerar o uso da máscara cirúrgica devido, por exemplo, à presença de secreção 
excessiva ou falta de ar, deve-se orientá-lo a realizar rigorosamente a higiene respiratória/etiqueta da tosse, 
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ou seja, cobrir a boca e o nariz quando tossir ou espirrar com papel descartável e realizar a higiene das mãos 
com água e sabonete líquido OU prepração alcoólica para as mãos. 

Fornecer suprimentos e orientações para higiene respiratória/etiqueta da tosse. Prover máscara cirúrgica, 
para pacientes com sintomas de infecção respiratória (tosse, espirros, secreção nasal, etc), caso o paciente 
não estiver usando máscara cirúrgica ou se estiver usando uma máscara cirúrgica suja ou úmida. Os 
acompanhantes e pacientes sintomáticos devem utilizar a máscara cirúrgica durante toda a sua 
permanência na unidade e estas devem ser trocadas sempre que estiverem sujas ou úmidas.  

Se a transferência do paciente for realmente necessária, o paciente deve utilizar máscara cirúrgica durante 
todo o percurso. 

 

  

 

 

As luvas exercem o efeito de barreira física que previne a infecção cruzada e contaminação do profissional, 
devendo, por isso, ser utilizadas em todos os procedimentos. 

Os principais tipos de luvas utilizadas no consultório estão listados abaixo: 

 

 

As mãos sempre devem ser lavadas antes de calçar as luvas.  É proibida a lavagem das luvas. 

As luvas de procedimentos não são estéreis e são utilizadas na realização de procedimentos semicríticos 
(são aqueles que existe o contato com secreções orgânicas como a saliva sem penetração do sistema 

-Luvas grossas de borracha

-Luvas de látex de procedimento

-Luvas estéreis para procedimentos cirúrgicos

-Luvas de plástico (sobreluvas)

-Luvas de amianto, couro ou aramida (esterilização)
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vascular). As luvas cirúrgicas são embaladas individualmente e são indicadas para a realização de 
procedimentos críticos (apenas para relembrar: quando há penetração no sistema vascular). As sobreluvas 
são utilizadas quando o dentista se encontra sem auxiliar ou precisa abrir gavetas ou pegar objetos durante 
o atendimento. 

O que a NOTA TÉCNICA 04/2020 da ANVISA fala sobre as luvas? (Publicada em 31/03/2020) 

 As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas, no contexto da epidemia da COVID-
19, em qualquer contato com o paciente ou seu entorno (precaução de contato).   
 

 Quando o procedimento a ser realizado no paciente exigir técnica asséptica, devem ser utilizadas 
luvas estéreis (de procedimento cirúrgico). 
 

 Realizar a higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas. 
 

 O uso de luvas não substitui a higiene das mãos.  
 

 Não devem ser utilizadas duas luvas para o atendimento dos pacientes, esta ação não garante 
mais segurança à assistência 

 

(FCC/ANALISTA JUDICIÁRIO (TRT23ªREGIÃO)/ODONTOLOGIA/2007) Durante procedimento 
para extração do dente 25 de paciente com 27 anos de idade, sexo feminino, a lâmina de bisturi 
acidentalmente rompeu a luva do cirurgião-dentista, provocando um corte com sangramento em 
sua mão.   

Com relação às medidas de precaução padrão envolvidas nas normas de biossegurança na clínica 
odontológica, considere as afirmativas abaixo. 

I- Não se deve tocar na parte externa das luvas ao retirá-las e as mãos devem ser imediatamente 
lavadas. 

II - O uso de barreiras protetoras não é eficiente na redução do contato com secreções orgânicas. 

III- Deve ser usado um par de luvas exclusivo para cada paciente, descartando-as após o 
atendimento quando possível. 
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IV- Quando as luvas são rasgadas durante o procedimento clínico, deve-se removê-las 
imediatamente, e as mãos devem ser lavadas e novamente enluvadas antes de completar o 
procedimento. 

É correto o que se afirma apenas em: 

a) I e II 

b) I e III 

c) I e IV 

d) II e III 

e) II e IV 

Comentários: 

O uso de barreiras é eficiente na redução do contato com secreções orgânicas. Após o atendimento, 
as luvas utilizadas devem ser de imediato descartadas. A alternativa correta é a letra C.  

(...) 

O avental ou jaleco é utilizado para evitar o contato da pele e roupas pessoais do dentista com os 
microrganismos presentes no consultório. O jaleco protege o dentista contra a ação de produtos químicos, 
a contaminação por agentes biológicos, aerossóis ou respingos durante procedimentos e a umidade 
proveniente da utilização da água durante procedimentos odontológicos. Seu uso deve ser restrito ao local 
de trabalho (nada de ficar andando de jaleco por aí como vemos em algumas matérias!). 

De acordo com os manuais de biossegurança, o jaleco deve possuir mangas longas, ser de tecido claro 
(quando para realização de procedimentos), usado sempre de forma fechada. Pode ser cirúrgico, usado em 
procedimentos críticos (será de coloração azul e passa a ser chamado de avental), ou não-cirúrgico quando 
usado durante a realização de procedimentos semicríticos. 

Agora preste atenção, existe um outro tipo de avental, que é muito explorado nas provas, o avental 
plumbífero. É a vestimenta que garante a proteção do tronco, da tireoide e gônadas dos pacientes expostos 
a raio X. 

 

O avental plumbífero usado pelo paciente deve possuir o equivalente a 0,25mm de 
chumbo e, quando utilizado pelo dentista deve possuir o equivalente a 0,5 mm de 
chumbo. 
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Mais alguns detalhes publicados recentemente na NOTA TÉCNICA 04/2020 da ANVISA 

 

 

3. - Considerações finais 

 
Volto a ressaltar a importância da biossegurança para as provas no ano de 2020/2021! Dê atenção especial 
aos conteúdos de controle de infecção e higienização das mãos!!  
 
Você encontra esse material na íntegra em nossos cursos, esses são apenas alguns capítulos do nosso livro 
digital. Disponibilizamos para que você conheça o nosso material. 
 
Sempre que necessário faremos atualizações em nossos cursos, afinal, quando se trata de biossegurança 
são constantes as mudanças de protocolos no ano de 2020!!! 
 
Espero que você tenha gostado 
  
Bons estudos!! 
 
Abraço das professoras Cássia e Mirela 
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4- QUESTÕES COMENTADAS 

1. (CORPO DE SAÚDE DA MARINHA DO BRASIL/CIRURGIÃO-DENTISTA/2010) De acordo com Paz et 
al., na publicação Serviços Odontológicos: prevenção e controle de riscos (2006), em relação às 
principais doenças transmissíveis à equipe odontológica, é correto afirmar que: 

a) O herpes simples é causado pelo Herpes hominus do Tipo I, que pode permanecer em latência por longos 
períodos de tempo e sofrer reativações periódicas; suas manifestações clínicas seguem um padrão e 
independem do estado imunológico do paciente. 
 

b) O risco de contaminação pelo HBV está relacionado, principalmente, ao grau de exposição ao sangue no 
ambiente de trabalho, e também à presença ou não do antígeno HbeAg no paciente fonte. 

 
c) As exposições percutâneas são um dos mais eficientes modos de transmissão de HBV, por este motivo 

são responsáveis pela maioria dos casos ocupacionais de hepatite B. 
 

d) O risco de transmissão do vírus da hepatite C, em exposições a outros materiais biológicos que não seja 
o sangue, é considerado alto, assim como a transmissão a partir de exposições mucosas. 

 
e) Para causar infecção, o vírus HIV requer transmissão parenteral, contato a mucosa ou lesões de pele; o 

vírus sobrevive por longos períodos fora do corpo humano, podendo ser transmitido por meio do vírus 
livre em secreções. 

Comentários: 

A letra A está incorreta. As manifestações clínicas são distintas e relacionadas ao estado imunológico do 
hospedeiro.  

A letra B está correta. A presença do antígeno HBeAg reflete uma alta taxa de replicação viral e, portanto, 
uma maior quantidade de vírus circulante. 

A letra C está incorreta. Apesar das exposições percutâneas serem um dos mais eficientes modos de 
transmissão do HBV, elas são responsáveis por uma minoria dos casos ocupacionais de hepatite B, 
provavelmente pela adoção de medidas de precaução-padrão e pela vacinação. 

A letra D está incorreta. O risco de transmissão em exposições a outros materiais biológicos, que não sejam 
o sangue, é considerado baixo. 

A letra E está incorreta. O vírus não sobrevive por longos períodos fora do corpo humano. 

 

2. (IDHTEC/PREFEITURA DE MARAGOGI/CIRURGIÃO-DENTISTA/2019) Os tipos mais comuns de anti-
sépticos utilizados e indicados para a anti-sepsia das mãos são, EXCETO: 
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a) Álcool 

b) Clorexidina 

c) Triclosan 

d) Polivinil pirrolidona iodo (PVPI) 

e) Quartenário de amônio 

Comentários: 

A letra A está correta. Em especial o álcool 70%. 

A letra B está correta. O gluconato de clorexidina tem sido incorporado às várias preparações de 
higienização das mãos. Formulações aquosas ou detergentes contendo 0,5 %, 0,75% ou 1% de clorexidina 
são mais efetivas que sabonetes não associados a anti-sépticos, mas menos efetivas que soluções 
detergentes contendo gluconato de clorexidina a 4%. 

A letra C está correta. O triclosan é um derivado fenólico e como anti-séptico tem amplo espectro de 
atividade antimicrobiana. 

A letra D está correta. O iodo é um anti-séptico reconhecido pela sua efetividade, desde 1821. Entretanto, 
devido às propriedades de causar irritação e manchar a pele, foi substituído por PVPI ou iodóforos nos anos 
1960. A desvantagem desse produto é que nas concentrações utilizadas para anti-sepsia os iodóforos não 
têm ação esporicida. 

A letra E está incorreta. Quaternários de amônio são uma família de compostos anti-microbianos agentes 
ativos catiónicos fortes, e possuem atividade desinfetante poderosa. Estão presentes na composição de 
diversos produtos desinfetantes. 

3- (CORPO DE SAÚDE DA MARINHA DO BRASIL/CIRURGIÃO-DENTISTA/2010) Segundo Paz e Santi, 
na publicação Serviços Odontológicos: prevenção e controle de riscos (2006), que ações devem ser 
tomadas após acidente com material pérfuro-cortante? 

a) Lavar exaustivamente com água e sabão o ferimento ou a pele exposta ao sangue ou fluido orgânico. 
Não provocar maior sangramento do local ferido e não aumentar a área lesada. O uso de anti-sépticos 
tópicos tipo PVPI ou álcool 70% pode ser adotado. 
 

b) Lavar exaustivamente com água e sabão o ferimento ou a pele exposta ao sangue ou fluido orgânico. 
Provocar maior sangramento do local ferido. O uso de anti-sépticos tópicos do PVPI ou álcool 70% pode 
ser adotado. 

c) Lavar exaustivamente o ferimento com álcool 70% ou anti-sépticos tópicos tipo PVPI. Não provocar 
maior sangramento do local ferido e não aumentar a área lesada. O uso de agentes cáustico, fim 
minimizar a contaminação, é indicado.  
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d) Lavar exaustivamente o ferimento com álcool 70% ou anti-sépticos tópicos tipo PVPI. Provocar maior 
sangramento do local ferido e aumentar a área lesada, na tentativa de remover os agentes patógenos. O 
uso de agentes cáustico não é recomendado. 
 

e) Lavar exaustivamente o ferimento com álcool 90% ou anti-sépticos tópicos tipo PVPI. Não provocar 
maior sangramento do local ferido e não aumentar a área lesada. O uso de agentes cáustico não é 
recomendado. 

Comentários: 

A letra A está correta. A alternativa traz a conduta correta a ser tomada inicialmente após acidentes 
perfurocortantes. 

A letra B está incorreta. Não deve ser provocado maior sangramento no local ferido. 

A letra C está incorreta. A lavagem deve ser realizada com água e sabão e não devem ser utilizados agentes 
cáusticos. 

A letra D está incorreta. A lavagem deve ser realizada com água e sabão. Não deve ser provocado maior 
sangramento no local ferido. 

A letra E está incorreta. A lavagem deve ser realizada com água e sabão. 

4- (IDHTEC/PREFEITURA DE MARAGOGI/CIRURGIÃO-DENTISTA/2019) O ministério da saúde 
(BRASIL,2000) preconiza alguns lembretes técnicos sobre o uso de luvas na prática odontológica, sobre 
estes é INCORRETO afirmar: 

a) Enquanto estiver de luvas, não manipular objetos fora do campo de trabalho (canetas, fichas de 
pacientes, maçanetas e etc). 

b) Retirar as luvas imediatamente após o término do tratamento do paciente. 

c) Não tocar na parte externa das luvas ao removê-las. 

d) Lavar as mãos assim que retirar as luvas. 

e) Uso de dois pares de luvas é formalmente contra-indicado em qualquer procedimento para que uma não 
agrida a outra em seu contato.  

Comentários 

A letra A está correta. Nos casos que o dentista necessita manipular objetos fora do campo de trabalho ele 
pode usar as sobre luvas, mas nunca deve manipular os objetos com as luvas de procedimento. 

A letra B está correta. E devem ser imediatamente descartadas. 
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A letra C está correta. A parte externa é a parte contaminada da luva e seu contato durante a remoção deve 
ser evitado. 

A letra D está correta. O cirurgião-dentista deve lavar as mãos antes de calçar as luvas e após retirá-las. 

A letra E está incorreta. Existe uma situação que permite o uso de dois tipos de luvas: a utilização das 
sobreluvas. Além disso o livro Infecções orais de Topazian cita: "Usar dupla proteção de luvas quando se 
manipula tecido infectado ou quando se tratam pacientes que se sabe que têm HIV ou hepatite é uma 
medida preventiva prudente". Confesso que ao ler, em primeiro momento rapidamente, julguei ser certa a 
afirmação, mas depois analisando as demais percebi que a única que poderia ser incorreta seria a alternativa 
E.  

5-(AOCP/EBESERH/ODONTOPEDIATRIA/2015) Dos fatores apresentados a seguir aquele que NÃO 
interfere na eficácia da higienização das mãos é a utilização de 

a) Alianças 

b) Unhas postiças 

c) Esmalte 

d) Anéis 

e) relógio 

Comentários:  

A letra A está incorreta. Antes de iniciar a higienização das mãos, é necessário retirar jóias como anéis e 
alianças, pois sob tais objetos podem acumular microrganismos. 

A letra B está incorreta.  A recomendação da Anvisa é a de manter as unhas naturais, limpas e curtas; e não 
usar unhas postiças quando entrar em contato direto com os pacientes.  

A letra C está correta. A questão gera dúvidas, mas foi posta para que você perceba que nem sempre 
concordará com a banca e mesmo assim terá que escolher o que marcar. Segundo a Anvisa, deve ser evitado 
o uso de esmaltes nas unhas; mas não existe uma proibição expressa.  

A letra D está incorreta Antes de iniciar a higienização das mãos, é necessário retirar jóias como anéis e 
alianças, pois sob tais objetos podem acumular microrganismos. 

A letra E está incorreta Antes de iniciar a higienização das mãos, é necessário retirar adereços como, por 
exemplo, o relógio pois ele pode acumular microrganismos. 

6- (CORPO DE SAÚDE DA MARINHA DO BRASIL/CIRURGIÃO-DENTISTA/2014) A desinfecção é 
definida como um processo físico ou químico, que elimina a maioria dos microrganismos patogênicos 
de objetos inanimados e superfícies, com exceção de esporos bacterianos. De acordo com a ANVISA 
(2006), em relação ao método de desinfecção pode-se afirmar que: 
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a) O álcool a 70% possui ótima ação germicida de nível médio. Tem espectro tuberculicida, bactericida, 
fungicida e esporicida. 
 

b) O glutaraldeído a 2% não é corrosivo, possui atividade germicida mesmo na presença de matéria 
orgânica. Tem espectro bactericida, fungicida e micobactericida, mas não é esporicida. 
 

c) O hipoclorito de sódio a 1% possui ação rápida, é corrosivo e inativado na presença de matéria orgânica. 
Tem espectro bactericida, fungicida, viruscida e esporicida. 
 

d) O ácido paracético possui nível alto de desinfecção e não forma resíduos tóxicos. Tem espectro 
bactericida, fungicida e viruscida, mas não é esporicida. 
 

e) A ação do glutaraldeído a 2% se dá pela alquilação de grupo sulfidril, hidroxil, carboxil, amino e grupos 
de componentes celulares, porém não altera o DNA, RNA e a síntese proteica. 

Comentários: 

A letra A está incorreta. O álcool a 70% não é esporicida. 

A letra B está incorreta. O glutaraldeído a 2% é esporicida. 

A letra C está correta. Todas as afirmações correspondem a propriedades desse composto. 

A letra D está incorreta. O ácido paracético é esporicida. 

A letra E está incorreta. Sua ação germicida se dá pela alquilação de grupos sulfidril, hidroxil, carboxil e 
amino, grupos de componentes celulares, alterando o RNA, DNA e as sínteses protéicas. 

7- (AOCP/EBESERH/ODONTOPEDIATRIA/2015) Em 2012, a ANVISA alterou a frequência de utilização 
dos testes químicos e biológicos para autoclave (RDC n.15 de 15 de março de 2012). Agora deve-se 
realizar os indicadores químicos de Classe V minimamente 

a) Uma vez por mês 

b) Uma vez por semana 

c) Uma vez por dia 

d) Duas vezes por dia 

e) Em todas as cargas 

Comentários: 

Muita atenção! A questão traz uma referência (volte na página 54 para reler o trecho extraído do 
documento), e pela bibliografia do concurso o monitoramento deve ser feito em todas as cargas sendo a 
letra E a alternativa correta. 
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8-(CORPO DE SAÚDE DA MARINHA DO BRASIL/CIRURGIÃO-DENTISTA/2011) Existem diversos 
produtos para desinfecção química de artigos odontológicos que se diferenciam quanto ao custo 
benefício, à eficácia e ao artigo a ser processado. Segundo a classificação do Ministério da Saúde (Brasil, 
2006) a respeito destes artigos, é correto afirmar que 

a) A desinfecção é definida como um processo físico ou químico que elimina a maioria dos microrganismos 
patogênicos, inclusive esporos bacterianos, de objetos inanimados e superfícies. 
 

b) Quanto ao espectro, tanto o hipoclorito de sódio a 1% quanto o ácido peracético de 0,01 a 0,2% têm ação 
bactericida, fungicida, viruscida e esporicida. 
 

c) O álcool tem ótima ação germicida a 70% e deve ser aplicado por meio de fricção em três etapas, 
intercaladas pelo tempo de secagem natural, totalizando 30 minutos. 
 

d) O ácido paracético tem alto nível de desinfecção, não é corrosivo, tem ação rápida, porém não tem 
atividade germicida na presença de matéria orgânica. 
 

e) O hipoclorito de sódio a 1% deve ser aplicado por meio de imersão, durante 10 minutos, sendo que em 
superfície com matéria orgânica, deve ser aplicado por 30 minutos antes de proceder a limpeza. 

Comentários: 

A letra A está incorreta. A alternativa traz a definição de esterilização. Você verá tantas vezes essas 
definições que se tornará algo automático reconhecê-las com o tempo.  

A letra B está correta. O ácido peracético produz um nível de desinfecção alto e o hipoclorito de sódio a 1% 
um nível médio. 

A letra C está incorreta. O álcool tem ótima ação germicida a 70% e deve ser aplicado por meio de fricção 
em três etapas, intercaladas pelo tempo de secagem natural, totalizando 10 minutos. 

A letra D está incorreta. O ácido paracético é corrosivo para alguns tipos de metais. 

A letra E está incorreta. O hipoclorito de sódio a 1% deve ser aplicado por meio de imersão por 30 minutos, 
sendo que em superfície com matéria orgânica, deve ser aplicado por 2 a 5 minutos antes de proceder a 
limpeza. 

 

9- (UFG/ODONTOPEDIATRIA/2019) O controle de infecção na clínica odontológica representa 
recomendação essencial em qualquer procedimento clínico. Nessa situação, os artigos críticos 
constituem: 

a) Itens que necessitam de esterilização, porém, quando não a suportarem, devem receber uma desinfecção 
de “alto nível”, uma vez que compõem-se de itens que entram em contato com a mucosa íntegra. 
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b) Itens que requerem esterilização. Compõem-se daqueles instrumentos que penetram em mucosa, pele 
não íntegra, tecido, sistema vascular (por exemplo: agulhas, lâminas de bisturi, exploradores, curetas, 
sondas). 

c) Itens que devem ser limpos e desinfectados, pois compreendem aqueles que entram em contato com a 
pele íntegra e os que não entram em contato com o paciente (por exemplo: o interruptor, o refletor, a 
maçaneta, a bancada, a cadeira) 

d) Itens que necessitam de desinfecção. Compõem-se de instrumentos que entram em contato com a 
mucosa, a gengiva, a pele (por exemplo: grampos para isolamento absoluto). 

Comentários: 

A letra A está incorreta. São artigos que penetram nos tecidos vasculares e por isso devem ser 
obrigatoriamente esterilizados. 

A letra B está correta. São materiais críticos os utilizados em procedimentos de alto risco para infecções, 
ou que penetram nos tecidos. Precisam de esterilização para uso.  

A letra C está incorreta. São exemplos de artigos críticos agulhas, seringas, materiais para os implantes, 
pinças, instrumentos de corte ou pontiagudos, cinzel, raspador, cureta e osteótomo, alavancas, broca 
cirúrgica, instrumentos endodônticos, entre outros. Requerem esterilização. 

A letra D está incorreta. Requerem esterilização. 

10- (INSTITUTO MACHADO DE ASSIS/PREFEITURA DE JOAQUIM PIRES-PI/CIRURGÃO-
DENTISTA/2019) São formas de prevenção do risco químico na rotina do cirurgião-dentista: 

I- Utilizar somente amalgamador de cápsulas 

II - Fazer manutenção preventiva das válvulas dos recipientes contendo gases medicinais. 

III - Usar EPI completo durante o atendimento ao paciente, porém sem a necessidade de disponibilizar 
óculos de proteção ao mesmo. 

Está correto o que se afirma SOMENTE em: 

a) Item I 

b) Item II 

c) Item I e II 

d) Item I, II e III 

Comentários: 
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A alternativa I está correta. Preconiza-se a utilização do amalgamador em cápsulas. 

A alternativa II está correta. É uma forma de prevenção de risco químico (exemplo de gás medicinal é o 
óxido nitroso). 

A alternativa III está incorreta.  Os óculos de proteção devem ser disponibilizados sempre ao paciente. 

A alternativa correta é a letra C  

11- (CORPO DE SAÚDE DA MARINHA DO BRASIL/CIRURGIÃO-DENTISTA/2006) Segundo 
GUANDALINI, a principal vantagem da esterilização em autoclaves é representada: 

a) Pelo baixo custo do aparelho 
 

b) Pelo tempo de esterilização 
 

c) Pela não oxidação de brocas de aço e carbono 
 

d) Por não necessitar de manutenção 
 

e) Por usar, na esterilização, água oxigenada 

Comentários: 

A letra A está incorreta. Você é dentista como eu e sabe como os equipamentos odontológicos são caros! 

A letra B está correta. Os padrões de tempo, temperatura e pressão para esterilização pelo vapor variam 
de acordo com o aparelho e encontram-se dentro de: 121° C a 127° C (1 atm pressão) por 15 a 30 minutos e 
132° C a 134° C (2 atm pressão) por quatro a sete minutos de esterilização. 

A letra C está incorreta. A esterilização em estufas (calor seco) é recomendada por organismos nacionais e 
internacionais apenas para óleos e pós na área médica e para alguns tipos de brocas e alicates ortodônticos 
na Odontologia que podem sofrer oxidação no vapor úmido. 

A letra D está incorreta. Deve ser realizada a manutenção preventiva dos equipamentos. 

A letra D está incorreta. As autoclaves utilizam água destilada. 
 
12- (FCC/TRE-RO/ODONTOÓLOGO/2015) Com relação ao risco de contaminação, são artigos 
semicríticos na clínica odontológica: 
 

a) Bisturis e fórceps 

b) Espátulas e limas 

c) Moldeiras e espelhos 
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d) Moldeiras e cunhas 

e) Fórceps e espelhos  
 
Comentários: 
 

A letra A está incorreta. Os instrumentos são críticos, penetrando nos tecidos subepiteliais e atingindo o 
sistema vascular. 

A letra B está incorreta. As limas são consideradas artigos críticos e as espátulas podem ser (dependendo 
do tipo) semicriticas ou não críticas. 

A letra C está correta. São instrumentos semicríticos os que entram em contato com a mucosa ou pele 
íntegra. 
 
A letra D está incorreta. As moldeiras são artigos semicríticos e as cunhas artigos críticos. 
 
A letra E está incorreta. O fórceps são artigos críticos e os espelhos artigos semicríticos. 
 

13-(UNESP/FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE ARARAQUARA/ORTODONTIA/2010) São 
considerados resíduos infectantes contundentes:  

a) agulhas, lâminas e materiais ortodônticos. 

b) algodão, gaze e materiais ortodônticos. 

c) algodão, agulha e lâmina. 

d) agulha, gaze e lâmina. 

e) agulha, gaze e material ortodôntico. 

Comentários: 

O termo contundente refere-se aos materiais com a capacidade de causar perfuração. A letra A está correta 
por apresentar exemplos de materiais contundentes. Questão fácil né!? 

14- (FUNRIO/ODONTOLOGIA/2009) Qual dos microrganismos abaixo apresenta alta taxa de 
propagação e transmissão através dos aerossóis? 

a) HIV 

b) Mycobacterium tuberculosis 

c) Hepatite A 
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d) Hepatite C 

e) Treponema palidum 

Comentários: 

A letra A está incorreta. O vírus HIV requer transmissão parenteral, contato com a mucosa ou lesões de 
pele. O vírus não sobrevive por longos períodos fora do corpo humano, podendo ser transmitido por meio 
do vírus livre, em secreções, ou associado a células vivas, em sangue ou derivados, leite ou sêmen. 

A letra B está correta. A tuberculose é transmitida por via aérea em praticamente a totalidade dos casos. 
A infecção ocorre a partir da inalação de gotículas contendo bacilos expelidos pela tosse, fala ou espirro do 
doente com tuberculose ativa de vias respiratórias. 

A letra C está incorreta. A fonte de transmissão é o próprio homem e a transmissão é direta, pelas mãos, 
água ou alimentos contaminados. 

A letra D está incorreta. O risco de transmissão do vírus da hepatite C (HCV) está relacionado a exposições 
percutâneas ou mucosas, envolvendo sangue ou qualquer outro material biológico contendo sangue. 

A letra D está incorreta. Agente etiológico da sífilis, doença sexualmente transmissível. 
 

15- (FAURGS/HIGIENE DENTAL/2010) Considere as afirmações abaixo sobre os fatores de risco para os 
profissionais na prática odontológica. 

I - Devido ao risco de um profissional da Odontologia contrair AIDS durante a atividade profissional, 
torna-se aceitável a discriminação ao paciente portador do vírus da imunodeficiência humana (HIV). 

II - O risco de transmissão do vírus HIV na prática Odontológica é baixo, sendo assim, muitas vezes não 
é necessário o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs). 

III- Ao atender um paciente portador do vírus HIV, os profissionais da Odontologia devem planejar e 
executar o tratamento necessário, considerando a história médica do paciente. 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I 

b) Apenas II 

c) Apenas III 

d) Apenas I e II 

e) Apenas II e III 

Comentários: 
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A alternativa I está incorreta. Todos os pacientes devem ser tratados da mesma forma e com o mesmo 
cuidado, independente de portarem ou não alguma doença. 

A alternativa II está incorreta. Apesar de apresentar um baixo risco quando comparado à outras moléstias, 
o cirurgião-dentista não deve ignorar os cuidados básicos em sua rotina clínica para prevenção de doenças. 
O atendimento dos pacientes sempre deve ser realizado dentro das normas de biossegurança.  

A alternativa III está correta. Independente do tipo de doença, a mesma sempre deve ser considerada no 
planejamento do tratamento do paciente pelas possíveis complicações ou risco existentes.  

A letra C é a alternativa correta. 

16 - (CORPO DE SAÚDE DA MARINHA DO BRASIL/CIRURGIÃO-DENTISTA/2015) De acordo com a 
publicação Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos (Brasil, 2006), com relação à 
proteção do operador e da equipe responsáveis pelo manejo dos equipamentos de raio-X, assinale a 
opção que apresenta a distância mínima (em metros) que o operador deve manter do tubo e do paciente 
para todas as exposições intraorais, e a espessura mínima (em milímetros) da barreira protetora de 
chumbo para os casos em que o operador realize mais de 150 radiografias por semana, 
respectivamente. 

a) 1,8 e 0,25 
 

b) 1,8 e 0,5 
 

c) 2 e 1 
 

d) 2 e 0,5 
 

e) 2,5 e 0,5 

Comentários: 

Em exames intra-orais em consultórios, o operador deve manter-se a uma distância mínima de 2 m do tubo 
e do paciente durante as exposições. Se a carga de trabalho for superior a 30 mA/min por semana (ou, em 
termos aproximados, se forem realizadas mais do que 150 radiografias por semana), o operador deve 
manter-se atrás de uma barreira protetora com uma espessura mínima de 0,5 mm equivalentes ao chumbo. 
A letra D está correta. 

17- (FUNDATEC/PREFEITURA DE GRAMADO/AUXILIAR CONSULTÓRIO DENTÁRIO/2019) O ambiente 
odontológico, pelas suas particularidades, possibilita que o ar seja uma via potencial de transmissão de 
microrganismos, por meio das gotículas e dos aerossóis, que podem contaminar diretamente o 
profissional ao atingirem a pele e a mucosa. São doenças transmissíveis por via aérea, EXCETO: 

a) Meningite 

b) Gripe 
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c) Sífilis 

d) Rubéola 

e) Tuberculose 

Comentários: 

A letra A está incorreta. A meningite é transmitida quando pequenas gotas de saliva da pessoa infectada 
entram em contato com as mucosas do nariz ou da boca de um indivíduo saudável. Pode ser, por exemplo, 
por meio de tosse ou espirro. 

A letra B está incorreta. A transmissão do vírus da gripe ocorre de pessoa para pessoa através de partículas 
infectadas eliminadas através da tosse ou espirro, mas também pode ocorrer através da contaminação de 
superfícies por via respiratória. 

A letra C está correta. É uma doença sexualmente transmissível causada pelo Treponema pallidum. 

A letra D está incorreta. A rubéola é transmitida de pessoa para pessoa, por meio do espirro ou tosse, sendo 
altamente contagiosa. 

A letra E está incorreta. A tuberculose é transmitida por via aérea em praticamente a totalidade dos casos. 
A infecção ocorre a partir da inalação de gotículas contendo bacilos expelidos pela tosse, fala ou espirro do 
doente com tuberculose ativa de vias respiratórias. 

18- (CORPO DE SAÚDE DA MARINHA DO BRASIL/CIRURGIÃO-DENTISTA/2012) Segundo a publicação 
Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos (2006), assinale a opção correta em relação ao 
uso de dosímetros individuais. 

a) Durante a utilização de avental plumbífero, o desímetro individual deve ser colocado sobre o avental. 
 

b) Todo indivíduo que trabalha com raios X diagnóstico deve usar dosímetro individual de leitura indireta, 
trocado a cada 2 meses. 
 

c) Os responsáveis legais devem comunicar à autoridade sanitária local os resultados mensais acima de 5/10 
do limite atual, juntamente com um relatório das providências que foram tomadas. 
 

d) Os dosímetros individuais destinados a estimar a dose efetiva devem ser utilizados na região menos 
exposta do tronco. 
 

e) Durante a ausência do usuário, os dosímetros individuais devem ser mantidos em local seguro, com 
temperatura amena, umidade baixa e afastados do dosímetro padrão e de fontes de radiação ionizante. 

Comentários: 

A letra A está correta. Deve ser utilizado na região mais exposta do tronco e quando o profissional usa 
avental plumbífero deve ser colocado sobre o avental. 
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A letra B está incorreta. É realizada leitura mensalmente do dosímetro. 

 

A letra C está incorreta. Os responsáveis legais devem comunicar à autoridade sanitária local os resultados 
mensais acima de 3/10 do limite anual, juntamente com um relatório das providências que foram tomadas. 

A letra D está incorreta. Os dosímetros individuais destinados a estimar a dose efetiva devem ser utilizados 
na região mais exposta do tronco. 

A letra E está incorreta. Durante a ausência do usuário, os dosímetros individuais devem ser mantidos em 
local seguro, com temperatura amena, umidade baixa e afastados de fontes de radiação ionizante, junto ao 
dosímetro padrão. 

19- (VUNESP/PREFEITURA DE VALINHOS/DENTISTA PLANTONISTA/2019) As hepatites virais 
representam um importante risco ocupacional para os cirurgiões-dentistas. Assinale a alternativa que 
apresenta informação correta em relação à hepatite B. 

a) O vírus da hepatite B (HBV) não é transmitido quando os fluidos contaminados entram em contato com 
mucosas sadias. 

b) Os indivíduos que não respondem ao primeiro esquema vacinal (falha na resposta primária) deverão ser 
submetidos à revacinação com mais 1 dose da vacina, sendo desnecessária a revacinação em esquema 
completo (3 doses). 

c) A hepatite B pode ser transmitida por compartilhamento de escovas de dentes, tosse ou espirro. 

d) O esquema vacinal para prevenção da hepatite B deve ser realizado em 3 doses: inicial, após 1 mês e após 
6 meses. 

e) O risco de transmissão da hepatite B na clínica odontológica é muito menor em relação ao risco de 
transmissão da hepatite C. 

Comentários: 

A letra A está incorreta. Recomenda-se não compartilhar objetos de higiene pessoal tais como escova de 
dentes, lâminas de barbear e materiais de manicure. Porém o vírus não é transmitido por via aérea através 
de tosse ou espirro. 

A letra B está incorreta. Os indivíduos que não responderem devem iniciar o esquema vacinal do zero, 
repetindo as três doses e ao final realizar o teste para verificação da soroconversão. 

A letra C está incorreta. O vírus da hepatite B pode ser transmitido por via parenteral, por contato de 
sangue e por órgãos transplantados que não passaram por triagem, por outros fluidos corporais 
contaminados que entrem em contato com a pele ou com mucosas e por via sexual. O HBV não é capaz de 
atravessar a pele ou mucosas íntegras, portanto é preciso haver a presença de ferimentos ou 
microferimentos para que ele seja capaz de infectar um indivíduo. 
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A letra D está correta. O esquema vacinal contra a hepatite B consiste em três doses. 

A letra E está incorreta. O risco de transmissão da hepatite B é muito maior que da hepatite C para a equipe 
odontológica, no entanto, a adoção de medidas de prevenção como vacinação e EPIs, reduz o número de 
casos de transmissão para a equipe odontológica.  

20 - (CEPS UFPA/ODONTÓLOGO/2018) A redução ou a eliminação da exposição dos membros da 
equipe odontológica aos microrganismos é o principal objetivo do: 

a) controle da infecção 

b) atendimento ao paciente 

c) tratamento odontológico 

d) uso do instrumental 

e) ato cirúrgico odontológico 

Comentários:  

Questão fácil, a única alternativa que corresponde a uma prática de biossegurança é a letra A. 

21- (CONTEMAX/PREFEITURA DE CONCEIÇÃO/AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO/2019) 
Qual equipamento do consultório odontológico não precisa de barreira mecânica? 

a) Refletor 

b) Cadeira 

c) Cuspideira 

d) Fotopolimerizador 

Comentários: 

A letra A está correta. Geralmente colocamos barreiras no refletor para manuseá-lo e mudar o foco de luz 
durante os procedimentos odontológicos. 

A letra B está correta. Indica-se a colocação de barreiras, em especial na parte superior (apoio da cabeça) 
para atendimento dos pacientes. 

A letra C está correta. Não está indicado cobrir a cuspideira com barreiras, tal procedimento inviabiliza sua 
utilização. 

A letra D está correta. Indica-se a colocação de barreiras, tanto para preservação da ponteira como para 
reduzir o risco de contágio entre os pacientes. 
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22-(EBSERH/NACIONAL/2016) O processo em que todos os microrganismos são eliminados (vírus, 
bactérias e esporos) é a  

a) esterilização 

b) desinfecção 

c) imunização 

d) desincrustração 

e) degermação 

Comentários: 

A letra A está correta. Questão fácil, falou em eliminar todos os microrganismos pense logo em 
esterilização! 

A letra B está incorreta. A desinfecção elimina microrganismos patogênicos de seres inanimados, sem 
atingir esporos. 

A letra C está incorreta. A imunização é definida como a aquisição de proteção imunológica contra uma 
doença infecciosa. Prática que tem como objetivo aumentar a resistência de um indivíduo contra infecções. 
É administrada por meio de vacina, imunoglobulina ou por soro de anticorpos. 

A letra D está incorreta. Remover densa e grossa camada de sujeira que está sobreposta e aderente a 
alguma superfície. 

A letra E está incorreta. A degermação é a remoção ou redução parcial dos micro-organismos da pele ou 
tecidos por métodos quimiomecânicos. 

23-(IDHTEC/PREFEITURA DE MARAGOGI-AL/CIRURGIÃO DENTISTA/2019) O Ministério da Saúde 
(BRASIL, 2000) preconiza alguns lembretes técnicos sobre uso de luva na prática odontológica, sobre 
estes é INCORRETO afirmar: 

a) Enquanto estiver de luvas, não manipular objetos fora do campo de trabalho (canetas, fichas de 
pacientes, maçanetas, etc). 

b) Retirar as luvas imediatamente após o término do tratamento do paciente. 

c) Não tocar na parte externa das luvas ao removê-las. 

d) Lavar as mãos assim que retirar as luvas. 

e) Uso de dois pares de luvas é formalmente contraindicado em qualquer procedimento para que uma não 
agrida a outra com o seu contato. 
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Comentários: 

A letra A está correta. Com essa prática evita-se a contaminação cruzada no ambiente odontológico. 

A letra B está correta. As luvas devem ser desprezadas em lixo contaminado logo após a sua utilização. 

A letra C está correta. A alternativa está correta pois é a parte contaminada da luva. 

A letra D está correta. A lavagem de mãos deve ser realizada antes de calçar as luvas e após retirá-las. 

A letra E está correta. Existe a possibilidade, por exemplo, de colocação de sobreluvas para ações como 
abrir portas e gavetas.  

Mas vamos ir mais além e ver o que a literatura fala sobre isso: 

De acordo com Topazian et al. (2006), pg. 474: " O uso de luvas durante a cirurgia e cuidado pós-operatório 
da ferida é tão importante quanto a lavagem de mãos, e é essencial para proteger os cirurgiões, que podem 
ter pequenas escoriações ou cortes em suas mãos. Entretanto, a literatura médica sobre confiabilidade de 
luvas revela que existem pequenos furos em 2 a 9% das luvas de látex não utilizadas e quase 19.000 bactérias 
podem passar através de um único furo em 20 minutos... Portanto, luvas devem ser trocadas quando forem 
observadas perfurações, após um uso prolongado (2 horas) e durante procedimentos prováveis de causar 
perfurações (fixação com fio intermaxilar). Usar dupla proteção de luvas quando manipula tecido infectado 
ou quando se tratam pacientes que se sabe que têm HIV ou hepatite é uma medida preventiva prudente." 

De acordo com Carlos Estrela (2005) pg. 105 " Em casos de ferimentos nas mãos, deve-se protegê-los com 
curativos impermeáveis anteriormente à lavagem, e deve-se trabalhar com duas luvas" 

De acordo com a NOTA TÉCNICA da ANVISA não é recomendado o uso de duas luvas! 

24- (UNIUV-PREFEITURA DE JAGUARIAÍVA/PR/2015) Os microrganismos que apresentam maior 
resistência ao calor são _______________. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. 

a) Leveduras 

b) Vírus 

c) Bactérias 

d) Cocos 

e) Esporos 

Comentários: 

Os microrganismos mais resistentes ao calor são os esporos. Por isso, para um processo ser considerado 
como esterilizante ele deve ter a capacidade de eliminação desses microrganismos. A letra E está correta 
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25 -(PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO/ODONTOÓLOGO/2008) O controle da eficácia da esterilização 
pode ser realizado através do teste de Bowie-Dick. Esse teste é útil para: 

a) Observar a remoção do ar nas autoclaves a vácuo 

b) Avaliar todos os parâmetros de esterilização 

c) O monitoramento biológico do processo de esterilização 

d) O controle de pacote 

Comentários: 

O teste de Bowie-Dick é específico para detectar a presença de ar residual no interior de autoclaves com 
bomba de vácuo, lembrando que o ar entre os pacotes ou no interior deles dificulta a penetração do vapor 
saturado. Deve ser realizado no primeiro ciclo do dia. Para a verificação é colocada uma folha com tinta 
termoquímica no meio de um pacote teste na mais fria a autoclave (próximo ao dreno). É esperado como 
resultado a mudança uniforme de cor, que indica a existência de ar residual e necessidade de interdição do 
equipamento. A letra A está correta. 
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11- GABARITO 

 
 
 
 
 
1. LETRA B  
2. LETRA E 
3. LETRA A 
4. LETRA E 
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6. LETRA C 
7. LETRA E 
8. LETRA B 
9. LETRA B 
10. LETRA C 
11. LETRA B  
12. LETRA C 
13. LETRA A 
14. LETRA B 
15. LETRA C 
16. LETRA D 
17. LETRA C 
18. LETRA A 
19. LETRA D 
20. LETRA A 
21. LETRA C 
22. LETRA A 
23. LETRA E 
24. LETRA E 
25. LETRA A 
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6-RESUMO 

1-Conceitos básicos: 

Antissepsia: eliminação de microrganismos da pele, mucosa ou tecidos vivos, com auxílio de antissépticos, 
substâncias microbiocidas ou microbiostáticas. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/07_0044_M2.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3851431/RDC_15_2012_.pdf/e08bf584-0ea3-47da-a053-648a1c87f45d
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3851431/RDC_15_2012_.pdf/e08bf584-0ea3-47da-a053-648a1c87f45d
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/paciente_hig_maos.pdf
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/storage-cro/informacoes/MODELO_PGRSS_SIMPLIFICADO.pdf
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Assepsia: métodos empregados para impedir a contaminação de determinado material ou superfície. 

Descontaminação: conjunto de medidas que englobam a limpeza, desinfecção e/ou esterilização de 
superfícies contaminadas por agentes indesejáveis e potencialmente patogênicos. 

Degermação: 

Desinfecção: eliminação dos microrganismos, exceto os esporulados, de materiais ou artigos inanimados, 
através de processo físico ou químico, com auxílio de desinfetantes. 

Desinfecção de alto nível: processo físico ou químico que destrói a maioria dos microrganismos de 
artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos, exceto um número elevado de esporos 
bacterianos;  

Desinfecção de nível intermediário: processo físico ou químico que destrói microrganismos 
patogênicos na forma vegetativa, micobactérias, a maioria dos vírus e dos fungos, de objetos 
inanimados e superfícies; 

Esterilização: 

Limpeza: remoção mecânica ou manual da sujicidade dos artigos ou superfícies. 

 

2- Classificação dos artigos: 

Artigos críticos: tocam e penetram nos tecidos, oferecem alto risco de infecção cruzada e por isso devem 
ser esterilizados. 

Artigos semicríticos: tocam, mas não penetram nos tecidos, requerem desinfecção de alto e médio nível, 
ou esterilização para uso. 

Artigos não-críticos: entram em contato apenas com a pele íntegra, oferecem baixo risco de 
desenvolvimento de infecção, requerem limpeza ou desinfecção de baixo ou médio nível. 

 

3- Transmissão de doenças: 

TIPO FORMA DE 
TRANSMISSÃO 

SOBREVIVÊNCIA 
NO AMBIENTE 

RISCO DE 
TRANSMISSÃO 

VACINA 

HEPATITE A Mãos, água ou 
alimentos 

contaminados 

Semanas -----  

HEPATITE B Parenteral, sexual 
e vertical 

Uma semana 6 a 30% 3 doses 
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HEPATITE C Parenteral ------ 1,8%   

HIV Parenteral Pouco tempo 0,3%  percutânea 

0,09% exposições 
em mucosas 

 

 

4- Esquema vacinal 

VACINA DOSES REFORÇO OBSERVAÇÕES 

HEPATITE B 3 Doses 

(0, 1mês e 6 meses) 

Não 

Verificar soroconversão 

Se não soroconverteu 
repetir as 3 doses 

FEBRE AMARELA  1 Dose 10 anos Até 10 dias antes da 
viagem 

TRÍPLICE VIRAL Dose única Não Sarampo, Rubéola e 
Caxumba 

VACINA BCG-ID Dose única Não Tuberculose 

DT ADULTO 3 Doses 

(0, 1 mês e 2 meses) 

10 aos ou 5 anos em caso 
de acidente ou gravidez 

Difteria e Tétano 

INFLUENZA 1 Dose Anual Gripe 

 

5- Conduta em caso de acidentes com instrumentos perfurocortantes 

Lavar a área perfurada com água corrente e sabão (também podem ser usados (podem ser usados PVPI ou 
clorexidina 2%). 

No caso de consentimento do paciente, realizar nele o teste rápido anti-HIV (com assinatura do termo de 
consentimento para a realização do exame). O dentista também deve realizar o exame. No caso de exame 
positivo (do paciente), iniciar o esquema antirretroviral por 30 dias (acompanhamento por mais 18 meses). 
A medicação deve ser iniciada o mais breve possível, de preferência até 72 horas após o acidente. 

No caso de exame negativo (do paciente), o dentista deve seguir com acompanhamento por 6 meses. 

6- Higienização das mãos 

Como pode ser feita:  

 Higienização simples 
 Higienização anti-séptica 
 Fricção anti-séptica 
 Antissepsia cirúrgica 
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Recomendações 

 Mantenha as unhas naturais, limpas e curtas;  
 Não use unhas postiças quando entrar em contato direto com os pacientes;  
 Evite o uso de esmaltes nas unhas;  
 Evite utilizar anéis, pulseiras e outros adornos quando assistir ao paciente;  
 Aplique creme hidratante nas mãos (uso individual), diariamente, para evitar ressecamento na pele. 
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