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RESUMO 

 

 

Objetivo: O controle de infecções no ambiente odontológico é primordial, visto a 
necessidade do controle de infecção cruzada e a atenção às normas de 
biossegurança. Este estudo avaliou o grau de aplicabilidade referente às normas e 
utilização de equipamentos de biossegurança dos CDs e equipe auxiliar atuantes no 
Centro Especializado de Odontologia das unidades básicas de saúde e em 
consultórios particulares da cidade de Porto Velho, RO. Método: Os dados foram 
coletados através de aplicação de questionário semi-estruturado aberto e fechados, 
confeccionado a partir de um apanhado de questões oriundas de outros estudos já 
realizados. Resultados: Foram encontradas lacunas na aplicabilidade dos 
procedimentos referentes à biossegurança em vários aspectos, desde utilização de 
máscara e jaleco, até procedimentos de esterilização de brocas, porém sem 
diferença entre os profissionais de clínica particular e pública. Conclusão: Faz-se 
necessária a contínua divulgação e implementação das normas de biossegurança, e 
é somente dessa forma e com a efetiva participação de todos os profissionais da 
odontologia através da conscientização da real situação no que tange à doenças 
infectocontagiosas, que conseguirá o controle da infecção cruzada. 

Palavras-chave: Infecção cruzada; Odontologia; Biossegurança; Controle de 
infecções. 
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ABSTRACT 

 

 

Objective: The infection control in dental environment is important, given the need 
for control of cross infection and attention to standards of biosecurity. The purpose of 
this study assessed the applicability regarding standards and use of equipment 
biosecurity CDs and ASBs working in the Specialized Center of Dentistry of basic 
health units and private clinics in the city of Porto Velho, RO. Method: Data were 
collected through a questionnaire semi-structured open and closed, made from a 
question of issues from previous studies. Results: There were gaps in the 
applicability of the procedures related to biosecurity in several aspects from the use 
of mask and gown, to sterilization procedures of drills, but no difference between 
professionals and private clinic public. Conclusion: It is necessary to continuous 
disclosure and implementation of biosafety standards, and it is only in this way and 
with the effective participation of all dental professionals by raising awareness of the 
real situation in regard to infectious diseases, which will get control of cross-infection. 

Keywords: Cross- infection; Dentistry; Biosafty; Infection control. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Odontologia tem um importante papel na promoção e recuperação da 

saúde bucal, estando envolvidos neste contexto o cirurgião dentista (CD), higienista 

bucal, auxiliares, técnicos e laboratórios de prótese (Farinassi, 2007). Estes 

profissionais estão expostos diariamente a uma grande variedade de 

microrganismos da microbiota bucal e sistêmica do paciente (Galvani et al., 2004). 

Entre os diversos profissionais da área da saúde, talvez sejam os CDs os que estão 

mais frequentemente expostos a fluidos como saliva e sangue. 

Devido à grande variedade de funções desempenhadas pelo CD e equipe 

auxiliar, como também pela rotatividade de pacientes no serviço odontológico, 

podem originar-se cadeias e rotas de contaminação e transmissão de doenças 

infecto-contagiosas, sendo estas disseminadas tanto do paciente para o profissional, 

profissional para o paciente, como também de paciente para paciente (Pereira et al., 

2005) estabelecendo desta forma uma situação de infecção cruzada.  

Esta contaminação ocorre na maioria das vezes pelos aerossóis produzidos 

pelo motor de alta rotação, seringa tríplice, superfícies e moldes contaminados, 

métodos e ciclos inadequados de esterilização, dentre outros fatores. Estes 

microrganismos podem ser patogênicos e transmitir doenças infecto-contagiosas, 

como resfriados, pneumonia, tuberculose, hepatite B, hepatite C, conjuntivite, 

hanseníase (Galvani et al., 2004). 

No combate e eliminação desta rota de contaminação surgiu o conceito de 

biossegurança. De acordo com Andrade (2007), biossegurança é uma área de 



Introdução_______________________________________________________ 13 

conhecimento relativamente nova, que impõe desafios não somente à equipe de 

saúde, mas também a empresas que investem em pesquisa para novos métodos e 

materiais para proteção e manutenção do controle da contaminação. A 

biossegurança designa um campo de conhecimento e um conjunto de práticas e 

ações técnicas, com preocupações sociais e ambientais, destinados a conhecer e 

controlar os riscos que o trabalho pode oferecer ao ambiente e à vida.   Tendo em 

vista a problemática da odontologia atual, em que os procedimentos realizados são 

muitas vezes complexos e expõem os profissionais a riscos ocupacionais, foram 

criadas as rotinas e normas de biossegurança como meios de prevenção, com a 

finalidade de reduzir, senão eliminar tais riscos que o CD, equipe e paciente são 

expostos no ambiente odontológico (Teixeira et al., 2008). 

Para isto, faz-se necessário o emprego de medidas de controle de infecção, 

como equipamentos de proteção individual (EPI), esterilização do instrumental, 

desinfecção dos equipamentos, superfícies e ambiente de trabalho, onde anti-sepsia 

e outras medidas de prevenção podem prevenir e eliminar o risco de infecção 

cruzada (Pereira et al., 2005). 

Dentro do mesmo contexto Bellissimo-Rodrigues et al.(2009) afirmaram que 

há uma grande lacuna entre as recomendações e as práticas observadas 

evidenciando ainda existir uma  diferença ainda quando relacionadas as práticas de 

controle de infecção cruzada entre os CDs de clínica pública e particular.  

Entretanto, Greppi & Cesar (2002) afirmaram que a adesão dos CDs e equipe 

auxiliar a adesão dos EPIs e iniciativas para a inibição da infecção cruzada têm se 

mostrado uma tarefa difícil, pois em muitas situações os profissionais não utilizam 
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equipamentos de proteção individual (EPIs) e outros meios de controle, ou os fazem 

de modo inadequado, ou até mesmo desconhecem tais alternativas.  

Para que o controle de infecções seja efetivo, toda a equipe deve estar 

integrada, devidamente informada e paramentada, a fim de que a cadeia asséptica 

seja mantida. A razão da escolha deste assunto para estudo se mostra pertinente e 

atual pelo fato de avaliar o comprometimento dos profissionais da área odontológica 

frente às normas de biossegurança com a finalidade de controle de infecção, e a 

realidade encontrada nos serviços odontológicos. 

Deste modo o presente estudo teve como objetivo avaliar o grau de 

aplicabilidade referente às normas e utilização de equipamentos de biossegurança 

dos CDs e equipe auxiliar atuantes no Centro Especializado de Odontologia das 

unidades básicas de saúde e em consultórios particulares da cidade de Porto Velho, 

RO. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA   

 

 

O Ministério da Saúde (2000), em seu manual de condutas,  afirmou que o 

uso adequado da máscara deve atender entre outros, os seguintes princípios: 

promover conforto e boa adaptação; não tocar lábios e narinas; não irritar a pele; 

não permanecer pendurada no pescoço e ser descartada após o uso. Quanto a 

utilização de luvas alguns cuidados também devem ser obedecidos: não manipular 

objetos fora do campo de trabalho (caneta, fichas de paciente, maçanetas, telefone); 

retirar as luvas imediatamente após o término do tratamento do paciente; não tocar 

na parte externa das luvas ao removê-las; lavar as mãos ao retirá-las. Outro ponto 

abordado pelo manual é sobre a limitação da propagação de microrganismos, sendo 

que para isto todas as superfícies passíveis de contaminação e, ao mesmo tempo, 

de difícil descontaminação, devem ser cobertas com material impermeável e este ser 

descartado após o atendimento de cada paciente, podendo para isto utilizar folhas 

de alumínio, capas plásticas e filmes plásticos de PVC. Como exemplo de 

superfícies que necessitam desta proteção tem-se: alças e interruptor da luz; tubo, 

alça e disparador do raio X; filme radiográfico; pontas de alta e baixa rotação; 

seringa tríplice; ponta do fotopolimerizador; ponta da mangueira do sugador; e ponta 

do aparelho de ultrassom; recomenda-se que o mesmo seja feito com o espaldar da 

cadeira, mesa auxiliar e todas as superfícies com as quais o profissional mantenha 

contato. Quanto ao uso de estufa e autoclave para esterilização do instrumental 

utilizados na prática odontológica o protocolo sugerido na figura 1.  
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Método Temperatura Tempo 

Autoclave: 
Por gravidade 
Por vácuo 

 
121°C(atm pressão) 
132°C(atm presão) 

 
vinte minutos 
4 minutos 

 
Estufa 

160°C 
170°C 

(em equipamento calibrado) 

120 minutos 
sessenta minutos 

Imersão em solução 
aquosa de 
gluatraldeído á 2% 

 
__ 

 
dez horas 

   Figura 1 – Protocolo sugerido pelo Ministério da Saúde 

 

De acordo com Hackney et al. (2001) a proteção da população contra 

infecções transmitidas pela saliva e sangue durante seus procedimentos, através do 

manuseio de superfícies e equipamentos contaminados  é um interminável  desafio 

para a prática dos dentistas. Os autores realizaram um estudo para identificar e 

avaliar a eficácia do controle de infecção nos procedimentos. Utilizaram 47 amostras 

selecionadas aleatoriamente entre os pacientes da clínica da escola de odontologia 

na Universidade da Carolina do Norte (Chapel Hill), com idade variando de vinte a 

71 anos. Estreptococos Viridans foram avaliados como indicadores biológicos de 

contaminação oral, os quais foram detectados em superfícies operatórias após os 

procedimentos realizados, sendo que estas superfícies já haviam sido submetidas a 

processos de desinfecção. Os resultados evidenciaram que a presença de 

contaminação nos seguintes sítios: lâmpada, punhos, alça de mesa, seringas de 

água e de ar, mangueira de sucção, peças de mão, interruptores, puxadores e 

controles de cadeira. Estes locais são frequentemente manuseados pelos 

profissionais com as mãos contaminadas muitas vezes por saliva, visto que a 

mesma não é visível, e em outras situações por resquícios de sangue. Estes sítios 

são facilmente negligenciados durante a prática clinica. Os autores também afirmam 
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que a desinfecção é muitas vezes insuficiente, esses resultados validam conceitos 

atuais referentes a utilização dos métodos de barreira para controle de infecção. 

Jorge (2002) afirmou que o objetivo prático da microbiologia é controlar 

microrganismos, para utilizar ou estimular aqueles com atividades úteis e inibir ou 

destruir os que são nocivos. O conhecimento e a aplicação dos métodos usados 

para destruir, remover ou excluir microrganismos são fundamentais para realizar 

adequadamente a prática da odontologia, e que os microrganismos são capazes de 

sobreviver em ambientes de diversas condições físicas. O autor realizou uma 

revisão de literatura, e discutiu os métodos utilizados pelo cirurgião dentista na 

clinica odontológica diária. O autor argumenta com base em literaturas entre as 

quais o manual de controle de infecção hospitalar do ministério da Saúde (Ministério 

da Saúde, 2000) que recomenda a classificação de Spaulding para objetos 

inanimados, conforme o risco potencial de transmissão de infecção que apresentam. 

Esta classificação tem sido utilizada rotineiramente também na Odontologia, já que 

no consultório odontológico o contato entre o instrumental e o paciente é constante. 

Nesta classificação os materiais são considerados como artigos críticos, semi-

críticos e não-críticos, e ainda o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) 

tem a finalidade de impedir que microrganismos provenientes de pacientes através 

de sangue, fluidos orgânicos, secreções e excreções, possam contaminar o 

profissional de saúde e sua equipe. Conclui que as infecções que podem ocorrer no 

consultório são em tudo semelhantes às infecções hospitalares, hoje tão estudadas, 

que representam sérios riscos aos pacientes em tratamento. O cirurgião-dentista 

deve obrigatoriamente controlar as infecções dentro do consultório odontológico com 

o maior rigor.  
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Greppi & Cesar (2002) afirmaram que o controle da infecção cruzada tem se 

mostrado uma tarefa árdua para a maioria dos CDs, pela necessidade de utilização 

de equipamentos de proteção individual (EPIs), como por exemplo: gorro, luva, 

máscara, protetor ocular e avental. Estes equipamentos são importantes não 

somente ao cirurgião dentista e auxiliar, mas também ao paciente, em especial o 

paciente infantil, devido à própria natureza de seu organismo e também das 

dificuldades técnicas e psicológicas de se tratar de uma criança. Foi realizada uma 

avaliação do conhecimento quanto às indicações do uso dos EPIs de setenta alunos 

que cursavam o quarto ano de graduação da Universidade de Taubaté - SP e sua 

efetiva utilização como forma de proteção durante procedimentos realizados na 

clinica de odontopediatria. Foi aplicado um questionário de cinco questões em forma 

de teste de múltipla escolha com questões que avaliavam o conhecimento, indicação 

e utilização dos EPIs. Os autores concluíram que os alunos entrevistados mostraram 

conhecimento da importância e indicações do uso de EPIs; entretanto nem todos os 

entrevistados utilizam todos os EPIs para o paciente com regularidade. Os autores 

enfatizam a necessidade de um incentivo por parte do corpo docente para utilização 

dos EPIs nos pacientes da clínica. 

Silva & Jorge (2002) afirmaram que o aerossol salivar é considerado um 

importante veículo nas transmissões de doenças infecciosas em consultórios 

odontológicos, através dos quais os microrganismos podem ser lançados e 

espalhados até aproximadamente um metro ao redor do campo operatório, portanto 

equipamentos odontológicos e acessórios dentro e ao redor da zona operatória 

podem tornar-se contaminados. As mãos do profissional contaminadas pela saliva e 

sangue também são de fundamental importância no processo de infecção cruzada 
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quando não ocorre, por parte do profissional, uma anti-sepsia minuciosa ao término 

do atendimento a um paciente e início do atendimento a outro. 

Galvani et al. (2004) enfatizaram que o controle de infecções nos consultórios 

odontológicos tem sido um dos grandes desafios para profissionais que atuam na 

odontologia. Entre os diversos profissionais da área da saúde, talvez sejam os CDs 

os que estão mais frequentemente em contato com fluidos como saliva e sangue. Os 

autores avaliaram através de um questionário direto aplicado em 445 dentistas, 

sendo 70,33% especialistas e 29,67% clínicos gerais, escolhidos aleatoriamente da 

cidade de Porto Alegre - RS, a utilização dos seguintes EPIs: luvas, máscara, óculos 

de proteção, avental, gorro ou nenhum. Os autores concluíram que avental, luvas, 

máscara, óculos e gorro são utilizados em ordem decrescente; avental e luvas são 

os itens de proteção mais utilizados – 95,96%; os especialistas, independente do 

tempo de formação estão utilizando maior número de itens de proteção quando 

comparados aos clínicos gerais; e salientaram a importância da conscientização e 

educação da classe odontológica sobre a utilização de meios de controle e risco de 

infecção e de transmissão cruzada, necessária para controle das doenças 

transmissíveis nos consultórios, como: conjuntivite, hepatite B, hepatite C, 

tuberculose e outras. 

Vickery et al. (2004) afirmaram que a formação de bactérias organizadas se 

aderem rapidamente às superfícies úmidas por uma matriz. Essa matriz é composta, 

principalmente, de polissacarídeos que facilitam a adesão na superfície. Os 

microrganismos do biofilme se não removidos, podem ser adquiridos e transferidos 

para um paciente através do instrumental durante procedimentos cirúrgicos. 

Pereira et al. (2005) relataram que na odontologia, o CD e equipe são 

expostos diariamente a uma grande variedade de microorganismos da microbiota  
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bucal do paciente, e que por outro lado a recíproca também é válida quanto a 

possibilidade  de transmissão de doenças infecciosas pelos profissionais  de saúde 

a seus pacientes. Os autores concluíram, que de modo geral os participantes da 

pesquisa, utilizam normas de biossegurança, como uso de EPIs, medidas de 

esterilização e desinfecção, e que um pequeno percentual ainda não atende as 

normas, aconselhando portanto, a contínua divulgação e implementação de normas 

atuais de biossegurança junto aos profissionais da área odontológica. 

Garbin et al. (2005) afirmaram que as profissões de saúde e entre elas a 

odontologia por terem contato com grande número de indivíduos podem ser 

potencialmente capazes de transmitir patógenos. Os autores avaliaram a aplicação 

de medidas de precaução universal para controle de infecção entre cirurgiões 

dentistas em consultórios públicos e particulares do Município de Araçatuba/SP, 

através de questionário, tendo obtido como resultado que 55% dos profissionais do 

serviço público usam gorro e 90% dos atuantes no serviço particular. O uso de luvas 

e máscara foi relatado por todos os profissionais, no entanto a troca de luvas por 

40% dos profissionais entrevistados do serviço público. Concluíram deste modo que 

o setor público apresenta mais falhas quanto ao uso de barreiras protetoras em 

relação ao setor privado. 

Frazão & Bortolotti (2006) relataram que na prestação de serviços 

relacionados à saúde, há riscos decorrentes das atividades exercidas. Identificados 

os riscos, é preciso promover ações para controlá-los. Para isso, devem ser 

empregados vários instrumentos, como legislação, fiscalização, comunicação, 

educação sanitária, sistemas de informação, monitoramento da qualidade de 

produtos e serviços, vigilância epidemiológica, entre outros. No campo da saúde 

bucal, as ações de vigilância sanitária abrangem três dimensões: os 



Revisão de literatura_________________________________________________21 

estabelecimentos de prestação de serviços odontológicos, os produtos para higiene 

bucal e os alimentos e bebidas. Quanto aos estabelecimentos odontológicos, os 

ambientes e os processos de trabalho apresentam riscos físicos, químicos e 

biológicos aos pacientes e aos profissionais que neles trabalham. Os riscos 

biológicos são representados pela contaminação dos equipamentos, instrumentos e 

materiais utilizados na prática clínica, possibilitando a infecção cruzada e 

ocupacional se não forem devidamente preparados para o uso.  Os autores tiveram 

como objetivo descrever as condições de controle de infecção existentes em 

estabelecimentos de assistência odontológica do município de Cariacica (324.285 

habitantes) no estado do Espírito Santo – Brasil. A técnica de pesquisa empregada 

foi observação direta de dados objetivos com auxílio de um roteiro aplicado no 

período de janeiro a maio de 2004. A população do estudo compreendeu 113 

estabelecimentos de assistência odontológica, públicos (estadual e municipal) e 

particulares sob responsabilidade de dentistas graduados (autônomo e empresarial) 

e os dentistas não licenciados (dentistas práticos). Concluíram que existe uma 

disparidade nas condições sanitárias da assistência odontológica oferecida à 

população, determinada pelas características de desenvolvimento do sistema 

econômico, do sistema de saúde e da profissão odontológica na cidade de 

Cariacica, onde uma parcela significativa da população, que depende de assistência 

odontológica oferecida por estabelecimentos operados por “dentistas práticos”, está 

exposta a condições sanitárias de elevado risco à infecção cruzada provocada pela 

inexistência de barreiras à transmissão de agentes de doenças infecciosas. 

Garcia & Blank (2006) afirmaram que os cirurgiões-dentistas e auxiliares de 

consultório dentário trabalham em condições que favorecem a ocorrência de 

exposições ocupacionais a material biológico, e afirmam ainda que para uma 
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proteção ideal do profissional da odontologia contra exposições ocupacionais, 

devem ser utilizados todos os equipamentos de proteção individual recomendados 

em nos atendimentos, sem exceções. Os dados foram coletados por meio de 

questionário auto-aplicável, tendo participado do estudo 289 dentistas e 104 

auxiliares do município de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Os resultados foram 

analisados utilizando o teste de Fischer para verificar a associação entre a 

ocorrência de exposição ocupacional a material biológico no ano anterior e variável 

demográfica e comportamental na amostra de cirurgiões-dentistas. A associação 

entre o uso constante de equipamentos de proteção individual e a ocorrência de 

acidentes resultantes de exposição ocupacional a material biológico, atingindo as 

partes do corpo que são protegidas pelos respectivos equipamentos de proteção 

individual. Foi adotado o nível de significância p≤0,05 e intervalo de confiança de 

95%. No estudo realizado os autores concluíram que a prevalência de exposições 

ocupacionais na vida profissional foi maior entre os dentistas (94,5%) do que entre 

os auxiliares (80,8%), ao passo que, no ano anterior, foi similar entre dentistas 

(39,1%) e auxiliares (39,4%). Todavia, considerando as exposições ocorridas no ano 

anterior, as lesões percutâneas foram mais frequentes nos auxiliares (95,2%) do que 

nos dentistas (60,7%). O uso constante de óculos de proteção foi estatisticamente 

associado com menor ocorrência de respingos nos olhos de dentistas (p=0,004). 

São recomendadas medidas educativas visando a reduzir a frequência de 

exposições ocupacionais na população estudada.   

Segundo Murdoch et al. (2006) a presença de resíduos de tecidos e outros 

fluidos corporais pode resultar na formação de camadas de matéria orgânica, que 

podem ser mais difíceis de serem removidas e esta situação é exacerbada pela 

formação de biofilmes. 
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Para Andrade (2007) biossegurança designa um campo de conhecimento e 

um conjunto de práticas e ações técnicas, com preocupações sociais e ambientais, 

destinados a conhecer e controlar os riscos que o trabalho pode oferecer ao 

ambiente e à vida. 

Guandalini (1999) apud Farinassi (2007, p.24-30) define biossegurança como 

conjunto de medidas preventivas que envolvem a desinfecção do ambiente, a 

esterilização do instrumental e uso de equipamentos de proteção individual (EPI), 

tanto pelo profissional quanto equipe. 

Farinassi (2007) afirmou que a odontologia tem um importante papel na 

promoção e recuperação da saúde bucal da população, estando envolvido neste 

contexto o CD, higienista bucal, auxiliares, técnicos e laboratórios. Neste ambiente 

há uma cadeia potencial de infecção cruzada de um paciente para outro, sendo 

estabelecida pela contaminação de instrumental e pessoal odontológico, por 

microorganismos provenientes dos pacientes, do próprio ambiente ou mesmo dos 

profissionais envolvidos. O autor avaliou através de aplicação de questionários 

distribuídos a 33 CDs e 21 auxiliares de uma unidade odontológica da aeronáutica, 

as condutas de biossegurança das equipes de profissionais no ambiente 

odontológico, destacando medidas de bloqueio de infecção cruzada, proteção da 

equipe de profissionais, procedimentos de esterilização e desinfecção de 

equipamentos, instrumentos e ambiente de trabalho. O autor concluiu que, é 

importante promover entre os profissionais, maior conscientização e investir na 

melhoria das condutas em relação à biossegurança com intuito de eliminar ou 

diminuir o risco da infecção cruzada no ambiente odontológico, visto que 

profissionais do ambiente odontológico apresentaram um comportamento 

inadequado ao manter o hábito de reencapar agulhas e de  não utilizarem todos os 
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métodos de proteção preconizados de maneira correta, e a  maioria dos 

equipamentos dentro do consultório não passaram por métodos de desinfecção com 

a frequência recomendada.  

Andrade (2007) afirmou que a biossegurança é uma área de conhecimento 

relativamente nova, que impõe desafios não somente à equipe de saúde, mas 

também a empresas que investem em pesquisa, para aperfeiçoamento dos 

materiais e técnicas. A biossegurança designa um campo de conhecimento e um 

conjunto de práticas e ações técnicas, com preocupações sociais e ambientais, 

destinados a conhecer e controlar os riscos que o trabalho pode oferecer ao 

ambiente e à vida. O autor realizou uma revisão de literatura, em diferentes bases 

de dados indexadas nacionais e internacionais, (LILACS, SciELO, MEDLINE, 

BDENF, DEDALUS, da Universidade de São Paulo e PERIENF da EEUSP) 

avaliando 22 artigos publicados pertinentes a biossegurança direcionados para a 

formação de profissionais de enfermagem no Brasil, utilizando como palavras-chave: 

biossegurança, enfermagem e educação. Os trabalhos evidenciaram grande 

destaque para a educação em biossegurança, sendo que este assunto aparece em 

quase metade dos artigos, enfocando a importância da educação permanente com 

relação a este tema; além deste aspecto, dois artigos enfatizam que a 

biossegurança é um tema indispensável na formação do profissional de 

enfermagem, mas que até o momento parece não ter sido incorporado na totalidade 

dos currículos. 

Teixeira et al (2008) relataram que na odontologia atual os procedimentos 

realizados são muitas vezes complexos e expõem os profissionais a riscos 

ocupacionais. Dentre estes menciona os riscos biológicos, como contaminação por 

bactérias, vírus e fungos, os riscos físicos relacionados principalmente ao manuseio 
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de instrumentos perfurocortantes, exposição a radiações, ruídos, riscos químicos 

ocasionados pela manipulação de materiais odontológicos, muitas vezes tóxicos, 

bem como riscos posturais relacionados a inadequadas posturas de trabalho e 

movimentos repetitivos prolongados. Todos estes riscos ocupacionais podem ser 

reduzidos, senão eliminados, com cuidados específicos e aplicação de normas e 

rotinas de biossegurança como meios de controle e prevenção. A população 

pesquisada foi composta por oitenta CDs, atuantes em Santa Catarina e que 

frequentaram cursos de atualização profissional oferecidos pela Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) durante o ano de 2005. A pesquisa foi realizada 

através da aplicação de questionário semi-estruturado e auto-aplicável abordando 

informações gerais do profissional, utilização de equipamentos de EPIs e ocorrência 

de acidentes. Os autores concluíram que apesar do uso rotineiro de EPI, a amostra 

avaliada apresentou grande prevalência de acidentes e muitos entrevistados não 

possuíam conhecimento suficiente das medidas de biossegurança e de prevenção 

pós-exposição a agentes infecciosos, enfatizou ainda que a necessidade de maior 

orientação sobre medidas adicionais de prevenção e da correta atitude a ser tomada 

diante da ocorrência de acidentes. 

Garcia & Blank (2008) afirmaram que na odontologia são frequentes 

acidentes com material biológico, em decorrência do trabalho com instrumentos 

perfurocortantes, potencialmente infectantes com risco de transmissão de 

patógenos, devendo-se ao campo de visão restrito e sujeito à movimentação do 

paciente, e ainda durante a lavagem do material contaminado. A pesquisa é parte de 

inquérito epidemiológico mais abrangente realizado com dentistas e seus auxiliares 

domiciliados no município de Florianópolis-SC. De acordo com o número de 

dentistas da cidade o tamanho da amostra foi calculado sendo avaliados 360 
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profissionais, já compensando possíveis perdas e recusas. Foi aplicado questionário 

auto-aplicável, anônimo e padronizado, composto por três partes: a primeira referia-

se às características demográficas e de formação profissional; a segunda incluía 

perguntas relacionadas à jornada de trabalho, ao uso dos equipamentos de proteção 

individual (EPI) e à vacinação contra a hepatite B; a terceira estava relacionada aos 

acidentes com exposição a material biológico. Os autores concluíram que são 

fundamentais ações educativas permanentes e medidas de proteção individual e 

coletiva, visando a prevenção das exposições ocupacionais a material biológico. A 

prevenção é a principal e mais eficaz medida para evitar a transmissão ocupacional 

de doenças na prática odontológica. Tendo em vista que as condutas pós-exposição 

ocupacional a material biológico na população estudada foram de maneira geral 

insuficientes, recomenda-se a implementação de medidas educativas voltadas aos 

dentistas e auxiliares. 

Cortela & Ignotti (2008) afirmaram que a hanseníase permanece como 

problema de saúde pública no Brasil, e que o estado de Mato Grosso, apesar dos 

esforços para aumentar a capacidade de diagnóstico, apresentou-se com o terceiro 

maior. Foi realizado um estudo transversal com 61 CDs atuantes tanto em serviços 

privados e/ou públicos no município de Cáceres – MT. Os CDs responderam um 

questionário, auto-aplicado, contendo questões fechadas e abertas. Foram avaliados 

sessenta cirurgiões dentistas, 56% eram do sexo feminino e 45% do sexo 

masculino, entre os profissionais, 62% apresentaram tempo de formado maior que 

dez anos e 65% dos residiam em Cáceres há mais de cinco anos. Em relação ao 

estado de residência pregressa predominaram dois estados, Mato Grosso com 37% 

e São Paulo com 35%. Outros estados compreenderam o Mato Grosso do Sul, 

Paraná, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais e Rio Grande do Sul com 
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28%. Verificou-se que 60% desses profissionais realizavam atividades somente em 

serviço privado, 35% em serviço privado e público e 5% apresentaram vínculo 

exclusivo em serviço público, sendo que a maioria dos CDs possuía alguma 

especialidade. Os autores concluíram que, no município de Cáceres-MT, quase 50% 

dos CDs diagnosticaram alguma suspeita de casos de hanseníase e/ou 

encaminhamento a um serviço especializado de diagnóstico, principalmente aqueles 

com mais de cinco anos de exercício profissional na cidade ou que possuíam 

alguma especialidade. No entanto, esses profissionais ainda contribuem 

timidamente com práticas isoladas e apresentaram limitações de conhecimentos 

específicos relativos à doença. 

Machado-Carvalhais et al. (2008), em seus estudos, avaliaram a prevalência 

de acidentes de trabalho com exposição a material biológico em 331 acadêmicos de 

odontologia durante atendimento na clínica da Universidade Federal de Minas 

Gerais – BH. Realizaram uma estimativa entre os fatores de risco associados à 

exposição ao sangue. Tendo encontrado como resultado uma alta prevalência de 

exposição ocupacional ao sangue entre estudantes de Odontologia; utilização 

incompleta do EPI, nas disciplinas em que os procedimentos cirúrgicos foram 

realizados e durante a manipulação de instrumentos cortantes e a manutenção do 

hábito de reencapar agulhas após o uso.  

Kanjirath et al. (2009) analisaram a efetividade da utilização de luvas e 

infecção cruzada em Odontologia. Para isto os autores avaliaram por meio de 

questionários as respostas de estudantes de odontologia, técnicos em higiene dental 

(THD) e CDs, quando perguntados sobre qual tipo de luvas utilizavam e o porquê 

desta preferência. O objetivo destes questionamentos era avaliar o conhecimento, 

atitudes e o comportamento a respeito do uso de luvas como método de barreira. 
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Foram coletados dados de 198 CDs, 46 THD, 56 estudantes de graduação e 79 

professores de odontologia, os dados eram mantidos em anonimato, e os próprios 

indivíduos respondiam o questionário. Os resultados evidenciaram que os 

profissionais CDs (94,4%) e THD (92,2%), apresentam preferências por certos tipos 

de luvas quando comparados aos estudantes (graduação 79,2%, THD 76%). 

Conforto é frequentemente relatado como razão principal para a preferência na 

escolha por certos tipos de luvas. Dos entrevistados, 50,8% estudantes e 30,4% 

profissionais acreditam na proteção efetiva das luvas, entretanto um número 

expressivo 32% estudantes e 22,7% dos profissionais acreditam que em um 

procedimento único, porém que requeira um período maior que três horas, não há 

necessidade de realizar a troca da luva, mesmo quando questionados na 

eventualidade de ocorrer uma infecção cruzada neste tipo de procedimento. Estes 

resultados evidenciaram que há uma necessidade de alertar os alunos sobre a 

importância da educação referente às práticas profissionais e claramente 

compreenderem o controle da infecção cruzada e seguir as normas recomendadas 

para um efetivo controle. 

Bellissimo-Rodrigues et al. (2009) avaliaram as práticas de controle de 

infecção cruzada entre os CDs de clínica pública e particular da cidade de 

Sertãozinho, SP, Brasil. Foi analisada uma população de 135 de CDs que foram 

pessoalmente entrevistados por um avaliador, o qual aplicou um questionário com 

questões que abordavam itens relacionados ao controle de infecção cruzada. Os 

resultados obtidos foram submetidos a análise estatística utilizando o teste chi2 e 

Fisher (p<0,05). Os resultados evidenciaram que a lavagem de mãos antes e após o 

atendimento de cada paciente foi reportada por cerca de 90% CDs, porém um 

número maior de profissionais atuantes em clínica particular utiliza sabonete líquido 
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e papel toalha quando comparado aos de serviço público. A maioria da população 

do estudo (92,8%) utiliza luvas de procedimento rotineiramente, porém 8,2% 

recusam em utilizá-la. Calor seco foi o principal método de esterilização (80%), 

porém os corretos ciclos de esterilização foram relatados por cerca de 30% 

profissionais do serviço público e 70% da clínica particular. Os autores concluíram 

que há uma grande lacuna entre as recomendações e as práticas observadas 

quanto ao controle de infecções cruzadas no estudo desta população. Sendo que os 

valores encontrados no serviço público são piores quando comparados a clínica 

particular. Para reverter esta situação, os autores sugerem uma maior atenção maior 

no ensino da disciplina de biossegurança, bem como promover mais debates e 

questionamentos entre profissionais, associações profissionais, faculdades de 

odontologia e autoridades da área da saúde. 

Vasconcelos et al. (2009) realizaram um estudo observacional, no qual foram 

anotados em formulário o cumprimento ou não das normas de biossegurança e os 

cuidados com os riscos ocupacionais durante o atendimento clínico nas disciplinas 

de Odontologia Preventiva 2, Odontopediatria 1 e 2, Dentística 2 e 3, Endodontia 2 e 

3 e nos procedimentos cirúrgicos das clínicas de Periodontia e Cirurgia 1 na 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco, no período de 

outubro/2006 a maio/2007, perfazendo um total de 488 fichas observadas, por meio 

de instrumento do tipo roteiro estruturado, o qual abordou aspectos como: lavagem 

das mãos, uso de EPI’s, proteção de superfícies, realização de anti-sepsia, lavagem 

dos instrumentais, destino dos lixos pérfuro-cortante e contaminado, processo de 

esterilização ou desinfecção química dos materiais e ergonomia. Os dados foram 

tabulados e analisados com auxílio do software para tratamento estatístico SPSS 

13.0. Neste estudo constatou-se que entre outras irregularidades que praticamente 
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56,34% fazem uso incorreto do gorro, deixando as orelhas, couro cabeludo e/ou 

brincos volumosos expostos.  Para os pacientes, o uso do gorro foi negligenciado 

em 91,8% das observações. A máscara corretamente posicionada durante o 

atendimento clínico, de modo a cobrir completamente a boca e o nariz, foi observada 

em 79,1% dos alunos. Os autores concluíram que nos dias atuais é preocupante o 

risco de infecção cruzada na prática odontológica, e que é importante que haja uma 

conscientização para que ocorram mudanças na conduta do profissional. E isso 

deve ser feito desde o período em que o aluno está na Universidade, como forma de 

conscientizá-lo a cerca da importância da biossegurança na prática odontológica. 

Estes resultados apontam para a necessidade de uma reavaliação da estrutura e 

dos conteúdos das aulas de biossegurança oferecidas aos alunos do curso de 

Odontologia da UFPE. 

Para Orestes-Cardoso et al. (2009) a atividade prática da Odontologia, por 

abranger uma grande variedade de procedimentos com diferentes níveis de 

complexidade, geralmente implica em contato com secreções da cavidade oral, a 

exemplo de saliva, sangue e outros tipos de secreções, como as das vias aéreas 

superiores, além de aerossóis, sendo fator de risco para a transmissão de infecções 

entre profissionais e pacientes, onde riscos e fatores, muitas vezes não são 

encarados com a seriedade que deveriam, gerando agravos à saúde. Os autores 

avaliaram a prevalência de alunos que apresentaram acidentes ocupacionais 

durante a prática odontológica em duas instituições de ensino de odontologia no 

Recife. O percentual de 25,3% foi o mais elevado nos alunos do oitavo ao décimo 

períodos (35,3%). Dos acidentados, 34,2% foram orientados por professores em 

relação às medidas profiláticas. A maioria (73,7%) se restringiu a lavar o ferimento 

com água e sabão. Apenas 13,2% procuraram serviço médico especializado em 
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acidentes ocupacionais, no entanto, 88,7% classificaram o conhecimento que tinham 

acerca de medidas profiláticas pós-acidentes de razoável a bom, e concluíram que 

um percentual ainda elevado de acadêmicos foi submetido à experiência de 

acidentes perfurocortantes, com potencial de contaminação biológica, fazendo-se 

necessário potencializar medidas profiláticas no intuito de minimizar tais 

circunstâncias deletérias à saúde daqueles envolvidos na assistência odontológica.  
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3 PROPOSIÇÃO  

 

O presente estudo tem como propósito avaliar o nível de adesão e aplicação 

pelos Cirurgiões Dentistas (CDs), Auxiliares de Saúde Bucal (ASBs) de consultórios 

odontológicos da cidade de Porto Velho – RO, atuantes em clínicas particulares e no 

serviço público no Centro Especializado em Odontologia (CEO) referente: 

a) às normas e equipamentos de biossegurança; 

b) à utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e 

barreiras para controle de infecção; 

c) verificação dos métodos de esterilização e desinfecção 

utilizados; 

d) verificação de condutas operatórias inadequadas. 
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4 MÉTODO  

 

4.1 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  

 

Esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

em Humanos da Faculdade São Lucas, Porto Velho, RO, sob n° de protocolo 

447/09, para apreciação das condições que os indivíduos participantes desta 

pesquisa preencheram, o termo de consentimento livre e esclarecido que encontra-

se redigido no Anexo B. 

 

4.2 CÁLCULO AMOSTRAL  

 

 Para uma possível avaliação estatística dos resultados obtidos foi efetuado o 

cálculo amostral deste estudo, sendo que de acordo com o CRO da cidade de Porto 

Velho–RO o número de CDs(cirurgiões Dentistas) é de 496, ASBs (Auxiliar de 

Saúde Bucal) é de 92 atuantes tanto em clínica pública como privada. Com base 

nestes números e com o auxílio do software bio Estat 5.0, utilizando o teste t para 

amostras independentes, adotando um Power de 90% e nível de significância de 

95% (p<0,05), o N final necessário para a amostragem deste estudo utilizando uma 

margem de segurança de 10% é de 160 CDs, e 35 ASBs.  
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4.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Esta pesquisa teve uma abordagem metodológica de ordem qualitativa e 

quantitativa através de questionário aberto e fechado (Anexo A), confeccionado a 

partir de um apanhado de questões oriundas de outros estudos já realizados: Greppi 

& Cesar (2002), Galvani et al. (2004), Pereira et al. (2005), Farinassi (2007), Teixeira 

et al. (2008), Cortela & Ignotti (2008). 

A seleção dos indivíduos para a aplicação dos questionários foi de forma 

randomizada, atentando-se somente ao N de cada grupo avaliado, e da origem 

pública ou privada da clínica, porém sem restrições para tais determinações. 

O questionário contém 33 perguntas (Anexo A) que abordam questões 

referentes a conhecimento das normas de biossegurança, o uso dos equipamentos 

de proteção individual, assim como os métodos utilizados para desinfecção e 

esterilização de materiais, e ainda da utilização dos métodos de barreira. O 

questionário foi aplicado de acordo com a disponibilidade dos profissionais 

pesquisados, de modo a não interferir na rotina clínica de atendimento. A aplicação 

foi realizada por um avaliador que possuía domínio do tema em questão, o qual 

primeiramente explicou o propósito do estudo, as questões que foram abordadas e 

verificou o consentimento do indivíduo, por meio da leitura e assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido (Anexo B) protocolado pelo CEP em humanos da 

Faculdade São Lucas-Porto Velho. 
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Verificou-se ainda que 24% dos ASBs apresentavam menos de um ano de 

atuação profissional, 48% entre um á cinco anos, 16% entre cinco á dez anos, e 4%  

com tempo entre dez á 15, 15 á vinte e mais de vinte anos, quanto aos CD 

observou-se que (1,39%) dos cirurgiões dentistas que exerciam as suas atividades 

com menos de um ano, (20,79%) entre um á cinco anos, (24,71%) entre cinco á dez 

anos, e (27,28%)  com tempo entre 15 à vinte anos, sendo com mais de vinte anos 

11,71%, não tendo respondido a essa questão 15,84% equivalente a três dos CD do 

serviço público, conforme tabela 1. 

Tabela 1 - Frequência da amostra segundo o tempo de atuação profissional dos ASB (n=25) 
e CD ( n=77) 
 

Tempo de Atuação 
Profissional 

ASB 
Público % 

ASB       
Particular 

% 

CD 
Público % 

CD 
Particular 

% 

menos de 1 ano 10 33.34 5,27 0 

1 à 5 anos 40 46,69 5,27 25,87 

5 á10 anos 40 6.7 42,15 18,98 

10 á 15 anos 0 6.7 10,54 32,77 

15 á 20 anos 10 0 15,81 8,63 

mais de 20 0 6.7 5,27 13,8 

 

Quando observado a distribuição de profissionais ASB e CD dentre diferentes 

faixas etárias observou-se que entre os ASB a maior frequência 42,86% foi entre a 

faixa etária de 19 à 29 anos. Quando relacionado aos CD entre diferentes faixas 

etárias observou-se que a maior frequência 28,6% foi entre a faixa etária de trinta a 

quarenta anos, visto que apenas 46,79% responderam, conforme apresentados na 

tabela 2. 

Tabela 2 - Frequência da amostra segundo faixa etária dos ASB e CD 

Idade  ASB 
Público 

ASB 
Particular 

Total % 
Frequencia 

CD 
Público 

CD 
Particular 

Total % 
Frequencia 

19 – 29 1 5 6 42,86 2 7 9 11,68 

30 -40 3 1 4 28,57 4 18 22 28,6 

50-60 2 2 4 28,57 1 4 5 6,5 
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Outro fator analisado foi o uso de óculos de proteção, e o resultado evidenciou 

que 23,38% dos CD e 36% dos ASB ainda não fazem uso deste EPI, conforme 

tabela 3. 

Tabela 3 - Freqüência e porcentagem da amostra segundo o uso de óculos de proteção 
entre CD (n=77) e ASB (n=25) 
 

 Óculos de 
proteção 

Público Particular % 
 Frequência 

ASB Sim 7 9 64 

 Não 2 7 36 

CD Sim 15            43      75,33 

  Não  3            15       23,38 

 

Com relação a antissepsia das mãos, o questionário abordou a utilização de 

uso de sabonete líquido, papel toalha e pia exclusiva para tal procedimento. Os 

resultados apresentados evidenciaram que a maioria dos profissionais realiza estes 

procedimentos. Fazem uso de sabonete liquido 88,32% dos CD e 96% ASB, papel 

toalha CD 94,81% e ASB 92%, quanto a pia exclusiva para lavagem das mãos CD 

84,42% e ASB 88% em suas atividades conforme tabela 4. 

Tabela 4 – Frequência do uso de sabonete, papel toalha e pia exclusiva para lavagem das 
mãos entre CD (n=77) e ASB(n=25) 

  CD 
Público 

CD 
Particular 

      % 
Frequência 

ASB 
Público 

 

ASB 
Particular 

      % 
Frequência 

 Lavagem das 
mãos 

      

 cada paciente 9 33 54,55 6 9 57 

 cada troca de 
luva 

0 1 1,3 4 1 20 

 início e fim do 
atendimento 

5 2 9,1 0 1 4 

 toda hora 0 5 6,5 0 1 4 

 varias vezes 2 2 5,2 0 1 4 

Sabonete líquido       

   Sim 17 51 88,32 9 15 96 

   Não 2 7 15,59 0 0 100 

Uso de papel toalha       

  Sim 18 55 94,81 8 15 92 
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Tabela 5 – Frequência da técnica utilizada para esterilização dos materiais, CD (n=77) e 
ASB (n=25) 

 CD 
Público 

CD 
Particular 

Total  % 
Frequência 

ASB 
Público 

ASB 
Particular 

Total % 
Frequência 

AUTOCLAVE          

Sim 16 55 71  91 8 13 21 84 

Não 3 3 6  7,8 2 2 4 16 

ESTUFA          

Sim 2 15 17  22,09 4 5 9 36 

Não 17 43 60  77,99 6 10 16 60 

 

O questionário verificou também a utilização de PVC em diferentes locais do 

consultório: maçaneta de porta, refletor e puxadores de armário. Os valores estão 

apresentados na tabela 6. 

Tabela 6 - Utilização de PVC em diferentes locais do consultório. Dados em porcentagem da 
rede pública e particular,entre CD (n=77) e ASB (n=25) 

 CD 
Público 

CD 
Particular 

% 
Frequência 

ASB 
Público 

ASB 
Particular 

% 
Frequência 

Uso de PVC em 
equipamentos 

      

Sim 17 53 90,91 3 12 68 

Não 2 5 9,1 7 3 40 

Uso de PVC em 
maçaneta de porta 

      

Sim 7 22 37,67 1 12 52 

Não 11 36 61,04 9 3 48 

Uso do PVC no refletor       

Sim 17 48 84,42 0 13 52 

Não 0 10 13 10 2 48 

Uso do PVC nos botões 
do equipamento 

      

Sim 12 37 63,64 0 10 40 

Não 4 21 32,47 0 8 32 
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CD 
Público 

CD 
Particular 

% 
Frequência 

ASB 
Público 

ASB 
Particular 

% 
Frequência 

Uso do PVC em 
puxadores armários 

      

Sim 7 22 37,67 0 9 36 

Não - - - 10 - 48 

 

Além da verificação do uso de PVC, também foi abordado o tópico que se 

refere a frequência de troca deste método de barreira. Os valores encontrados tanto 

para ASB, como CD estão apresentados na tabela 7. 

Tabela 7 – Frequência de troca de PVC em diferentes locais do consultório.Dados em 
porcentagem da rede pública e particular, entre CD (n=77) e ASB (n=25) 

 CD 
Público 

CD 
Particular 

% 
Frequêcia 

ASB 
Público 

ASB 
Particular 

% 
Frequêcia 

Frequência de troca em 
equipamentos 

      

Uma vez ao dia 5 9 18,19 0 1 4 

A cada paciente 0 4 5,2 0 2 8 

Frequência do PVC nas 
portas 

      

A cada paciente 1 0 1,3 0 2 8 

Uma vez ao dia 4 10 18,19 0 1 4 

Semanal 0 6 7,8 10 0 40 

Frequência no refletor       

Semanal 0 3 3,9 0 0 0 

Uma vez ao dia 2 11 16,89 10 0 40 

A cada paciente 11 10 27,28 0 2 8 

Frequência nos botões do 
equipo 

      

Semanal 0 4 5,2 0 4 16 

Uma vez ao dia 7 14 27,28 7 14 84 
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CD 
Público 

CD 
Particular 

% 
Frequêcia 

ASB 
Público 

ASB 
Particular 

% 
Frequêcia 

CD 
Público 

A cada atendimento 3 0 3,9 3 0 12,3 

Frequência nos puxadores de 
armário 

      

Diário 4 9 16,89 0 1 4 

 CD 
Público 

CD 
Particular 

% 
Frequência 

ASB 
Público 

ASB 
Particular 

% 
Frequência 

Duas vezes ao dia 0 2 2,6 0 0 0 

Semanal 1 2 3,9 0 0 0 

 

Outro ponto abordado foi quanto a realização da desinfecção da cadeira e da 

cuspideira, os valores estão apresentados na tabela 8. 

Tabela 8 - Desinfecção de cadeira, cuspideira e esterilização de caneta. Dados em 
porcentagem da rede pública e particular entre os profissionais da odontologia 

 CD 
Público 

CD 
Particular 

% 
Frequência 

 ASB 
Público 

ASB 
Particular 

% 
Frequência 

Desinfecção  
de cadeira 

       

Sim 17 56 94,81  9 15 96 

Não 2 2 5,2  1 0 4 

Desinfecção de 
cuspideira 

       

Sim 18 49 87,02  9 14 92 

Não 1 8 11,69  1 1 8 

 

Para a desinfecção da cadeira, vários produtos foram citados, não 

evidenciando um protocolo para este procedimento. Foram mencionados como 

materiais de desinfecção para este procedimento hipoclorito, álcool, veja e 

detergente. A esterilização da caneta e brocas também foi verificada sendo que 

entre os CD na rede pública dos 19 participantes 13% esterilizam caneta e 94,76% 
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brocas. Já na rede particular dos 58 CD correspondendo a 68,98% dos participantes 

esterilizam caneta e 89,67% brocas, já quanto os ASB na rede pública 32% 

esterilizam caneta e 36% brocas. Já na rede particular 36% esterilizam caneta e 

52% brocas. Entretanto, também foi verificada uma grande diversidade de produtos 

utilizados para este procedimento, em ambas categorias tanto na rede pública 

quanto privada, como demonstrado nas tabelas 9 e 10.  

Tabela 9 - Frequência e porcentagem da amostra segundo o método de esterilização das 
canetas e brocas aplicados em seu local de trabalho, CD (n=77) 

Método e frequência para esterilização de 
canetas 

Público Particular Total    % 
Frequência 

 Autoclave  4 22 26   33,77 

Hipoclorito e álcool 70% 11 3 14   18,19 

 Clorexidina  0 4 4   5,2 

A cada paciente 0 1 1   1,3 

A cada turno 0 2 2   2,6 

Método e frequência para esterilização de bocas       

 Autoclave  9 26 35   45,46 

  Uma vez ao dia 0 3 3   3,9 

  Estufa  2 1 3   3,9 

  A cada paciente 0 34 34   44,16 

 Glutaraldeído a cada 10 horas 3 5 8   10,4 

 

Tabela 10 - Frequência e porcentagem da amostra segundo o método de esterilização das 
canetas e brocas aplicados em seu local de trabalho, ASB (n=25) 

Método e frequência para esterilização de canetas Público Particular % 
Frequência 

 

 Autoclave 2 vezes dia 1 3 16  

Autoclave diário 0 2 8  

 Clorexidina  0 1 4  

 Desinfecção com hipoclorito diário 2 1 12  

 Hipoclorito estufa diário 1 1 8  

 Com álcool 70% 0 3 12  

método e frequência para esterilização de bocas     

 autoclave 2  a 3 vezes dia 1 0 4  

  autoclave 2 a 4 vezes dia 1 6 28  

  estufa + hipoclorito 1 vez dia 2 1 12  

  autoclave diário 3 1 16  





47 

6 DISCUSSÃO  

 

Em consultórios odontológicos onde a ocorrência e transmissão de patógenos 

é uma realidade cujas consequências podem ser sérias, já que estes agentes 

patogênicos podem ser transferidos a partir da cavidade bucal dos pacientes para 

superfície dos equipamentos e profissionais através de respingos de sangue e 

saliva, favorecendo assim com que muitas doenças possam ser contraídas no 

consultório odontológico, causadas tanto por vírus quanto por bactérias, sendo que 

por vírus são citadas principalmente: catapora, hepatite (B, C e D), conjuntivite 

herpética, herpes simples, herpes zoster, mononucleose infecciosa, sarampo, 

rubéola, caxumba e AIDS, e as por bactérias são importantes: tuberculose, sífilis, 

pneumonia, infecções por estafilococos, estreptococos, pseudomonas e klebsielas. 

(Silva & Jorge, 2002; Zenkener, 2006).  

 Diante da contaminação eminente do ambiente odontológico, a biossegurança 

se apresenta como processo funcional e operacional, entretanto necessita ser 

avaliada quanto a sua efetividade, eficiência e qualidade para a prevenção e 

redução de infecção cruzada, sendo de extrema importância como método eficaz de 

redução dos riscos ocupacionais na prática odontológica, e tem sido objeto de vários 

estudos e pesquisas com reflexos no comportamento cotidiano dos profissionais de 

saúde. Tais estudos refletem a todas as áreas da saúde, inclusive na Odontologia 

(Pereira et al., 2005; Machado-Carvalhais et al., 2008; Kanjirath et al., 2009).  

Um ponto importante a destacar neste trabalho foi a observação dos 

resultados ser de forma descritiva quantitativa, com utilização de frequência e 

porcentagens na interpretação dos resultados. Na elaboração do cálculo amostral 

deste trabalho foi sugerido um n ideal de profissionais para que desta forma fosse 
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possível interpretar os resultados utilizando testes e co-relações estatísticas. Porém 

a maior dificuldade foi atingir o n preconizado, principalmente devido o assunto em 

questão envolver a avaliação, mesmo que não identificada, dos profissionais, em um 

assunto de grande importância e risco, que envolve toda a equipe de trabalho bem 

como o paciente. Os profissionais, em muitos casos, alegavam indisponibilidade de 

tempo, recesso e licença dos profissionais (no serviço público). Deste modo, o 

número total de questionários preenchidos foi de 77 CD e 25 ASB, sendo este 

número inferior ao preconizado pelo cálculo amostral, não havendo uma aplicação 

de testes estatísticos para esta apresentação. Porém a forma como foi realizada a 

interpretação dos resultados também é pertinente, a este tipo de estudo, sendo 

realizada por outros estudos com metodologia semelhante (Galvani et al., 2004, 

Garbin et al., 2005, Pereira et al., 2005). 

Os resultados apresentados na figura 3 mostram que o uso de jaleco esta 

presente em ambos profissionais tanto do serviço público quanto privado, onde no 

público evidenciou – se o uso de jaleco descartável enquanto que no particular o uso 

mais frequente o uso dos jalecos de tecido. 

O uso de máscara foi referido por todos os ASB e CD entrevistados, no 

entanto em relação a troca, os ASB e CD (40%) no serviço público trocam uma vez 

ao dia, e (30%) dos ASB do serviço particular trocam duas vezes ao dia, entre os CD 

do serviço particular (28%) trocam uma vez ao dia e (14%) duas vezes ao dia 

(Figura 5).   

A importância da utilização do uso da máscara já foi apresentada por Pereira 

et al. (2005) que afirmam que a máscara é a melhor medida de proteção das vias 

aéreas superiores por reduzir a inalação do aerossol contaminado, apresentando até 
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80% de proteção contra os microrganismos bucais, devendo ser descartada após 

uso. 

Em relação a lavagem das mãos, 100% dos profissionais afirmam realizar 

esse procedimento,  sendo que 15% dos CD do serviço público não referem lavar as 

mãos entre os procedimentos e 25 % do particular, quanto aos ASB 40% do  serviço 

público e 20% do particular, já em relação ao uso de anti-sépticos para as mãos 

45% e 42% dos CD do serviço público e particular , sendo entre os ASB 30% e 50% 

respectivamente não aderem a esse procedimento, demonstrado no tabela 4, 

enquanto que Pereira et al. (2005) evidência em seu estudo (100%) dos CD 

realizando esse procedimento. 

 A lavagem das mãos é a ação mais importante para a prevenção e controle 

de infecção por reduzir o potencial patogênico das mãos reduzindo desse modo o 

risco de transmissão de microrganismos para os pacientes e profissionais de saúde 

(Ministério da Saúde, 2000; Zenkner 2006). 

As luvas não protegem de perfurações de agulhas, mas está comprovado que 

elas podem diminuir a penetração de sangue em até 50% de seu volume. O uso de 

dois pares de luvas é formalmente indicado em procedimentos cirúrgicos de longa 

duração ou com sangramento profuso, conferindo proteção adicional contra a 

contaminação (Ministério da Saúde, 2000).  

Tendo sido observado que 87% dos CD e 100% dos ASB fazem uso dessa 

barreira, como evidenciado na figura 5, um dado semelhante foi encontrado por 

Bellissimo-Rodrigues et al. (2009) em seus estudos, cujo o resultado foi de 92,8%, 

observamos portanto que apesar de pequena o resultado foi relativamente maior. 

Quanto ao uso de métodos de barreira o serviço público não faz uso de PVC, 

por não possuir esse recurso, no entanto alguns profissionais que realizam 
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procedimentos cirúrgicos usam o envoltório da luva estéril como proteção para o 

refletor, mantendo dessa forma uma proteção, sendo assim 84,42% dos CD utilizam 

barreiras mecânicas nas alças do refletor, nos botões do equipo 63,64% e em 

maçanetas de portas e puxadores de armários 37,67% não usam essa barreira, 

como demonstrado nas tabelas 6 e7.  

 Em seu estudo Farinassi (2007) também demonstra que 60,61% dos 

dentistas utilizam barreiras mecânicas nas alças do refletor, 48,48% nas pontas do 

equipo, 39,39% nas alças do RX, 18,19% na cadeira e 21,21% não utilizam barreiras 

mecânicas.   

 No manual de condutas do Ministério da Saúde (2000) afirma que o PVC 

deve ser usado em todas as superfícies com as quais o profissional mantenha 

contato. E ainda de acordo com Farinassi (2007) todas as superfícies que são 

passiveis de contaminação e ao mesmo tempo de difícil descontaminação devem 

ser cobertas. 

Para Hackney et al. (2001) a saliva não é visível, e que portanto os lugares 

contaminados são facilmente negligenciados, sendo que muitas vezes na prática 

clinica entre pacientes, a limpeza e desinfecção é insuficiente. Nessas superfícies, o 

filme de PVC também deverá ser trocado a cada paciente. 

Em relação a limpeza das superfícies com as quais os profissionais da 

odontologia tiveram contato devem ser descontaminada com álcool 70% por dez 

minutos, hipoclorito á 1%, não devendo ser utilizado o glutaraldeído pela sua ação 

tóxica,conforme norma do Ministério da Saúde ( 2000). 

Para desinfecção de bancadas, móveis e equipamentos com superfícies não 

metálicas, é adequada a fricção com álcool etílico a 77% volume, volume que 

corresponde a 70% em peso, com tempo de exposição de dez minutos (três 
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aplicações), conforme descrito na norma. Processamento de artigos e superfícies 

em estabelecimentos de saúde. Quanto à limpeza de paredes e pisos, recomenda-

se o uso de água e sabão (Ministério da Saúde, 2000). 

Quanto ao método usado para esterilização dos instrumentais 22,09% dos CD 

fazem uso de estufa como método de esterilização, e 16% dos ASB afirmam usar 

estufa, conforme tabela 5, sendo que no estudo realizado por Farinassi (2007) foi 

encontrado que o uso da autoclave por CD foi de 100% e ASB de 95,24%, enquanto 

nos estudos de Pereira et al. (2005) foi demonstrado que apenas 20% dos CD 

utilizavam autoclave como método de esterilização. A literatura é unânime quanto a 

eficácia do calor úmido sob pressão quando comparado ao calor seco, além de que 

são poucos os que sabem utilizá-la corretamente e atentam para os de esterilização 

preconizadas. 

 Para a esterilização de brocas de aço, carbide, tungstênio, é indicado o uso 

de autoclave ou estufa, no entanto foi evidenciado que 45,46% dos CD e 48% dos 

ASB usam autoclave, 3,9% dos CD e 12% dos ASB estufa, e 10,4% dos CD sendo 

4% dos ASB glutaraldeído a cada dez horas, de acordo com os dados demonstrados 

nas tabelas 9 e10. 

Em relação aos moldes e modelos, recomenda-se a sua prévia lavagem e 

descontaminação no consultório, e antes de enviá-las ao laboratório ou vazar o 

gesso, é necessário descontaminar a peça para remover saliva, sangue e outros 

detritos; e em seguida, usar substâncias desinfetantes. 

Para tanto os desinfetantes indicados são: hipoclorito de sódio a 1%; e 

glutaraldeído a 2%. Os métodos de aplicação podem ser por aspersão ou imersão. 

Foi observado que apenas 55,85% dos CD que participaram da pesquisa afirmam 

realizar esse procedimento, e 54% dos ASB do serviço particular afirmam realizar tal 
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procedimento, já 100% dos ASB do serviço público não realizam esse procedimento 

já que não é um serviço oferecido pela rede (Figura 9). 

Deve-se ressaltar que de acordo com os dados coletados de modo geral as 

medidas de Biossegurança, assim como o uso dos EPIs vem sendo realizado tanto 

em nível público, quanto privado, mesmo que ainda apresente lacunas. Porém a 

desinfecção de superfícies bem como o uso e frequência de troca de PVC são 

realizados parcialmente tendo em vista itens como maçanetas de portas, puxadores 

de armários, 11,69% e 5,2% dos CD não realizam desinfecção de cuspideira, e 

encosto de cadeira respectivamente. 

Além da verificação do atendimento às normas de biossegurança, o 

questionário propiciou a verificação de condutas operatórias inadequadas como; a 

frequência de troca de máscara apenas uma vez ao dia pela maioria dos 

profissionais de ambas as categorias; o uso de óculos de proteção por apenas 36% 

dos ASB e 11% dos CD e ainda 8% do ASB não realizam desinfecção de cuspideira, 

como demonstrado na tabela 8; quanto aos métodos de barreira PVC em refletor 

2,6% dos CD e 40% dos ASB do setor público trocam uma vez ao dia, no particular 

14,26%. Quanto a esterilização de canetas apenas 13% dos CD e 32% dos ASB do 

setor público, e 68,98% CD e 36% dos ASB do particular realizam esse 

procedimento favorecendo dessa forma a infecção cruzada. 

Tendo sido evidenciado ao longo do trabalho algumas diferenças entre as 

condutas o serviço público e particular, que em relação aos métodos de barreira o 

PVC não é utilizado por não ser disponibilizado, forçando alguns profissionais a 

utilizarem o campo da luva estéril como barreira, para manter dessa forma um 

campo estéril, e evitar a infecção cruzada, já que obrigatoriamente esse campo é 

descartado após o procedimento. 
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Com o conhecimento dos resultados obtidos a partir deste estudo, uma ação 

de contra partida foi apresentada aos profissionais e instituições participantes. Foi 

oferecido um folder explicativo, contendo itens explicativos referentes a normas de 

biossegurança, ciclos de esterilização tanto com calor úmido como seco, indicação e 

utilização de EPIs. Essa ação tem como objetivo além de oferecer ao sujeito da 

pesquisa informações necessárias a uma conduta clínica satisfatória, também 

promover uma padronização de condutas frente aos profissionais abordados.  

Diante do exposto faz-se necessária a contínua divulgação e implementação 

das normas de biossegurança, e é somente dessa forma e com a efetiva 

participação de todos os profissionais da odontologia através da conscientização da 

real situação no que tange à doenças infectocontagiosas, que conseguirá o controle 

da infecção cruzada,  já que muitos indivíduos sequer sabem se estão ou não 

contaminados e portanto são potenciais transmissores de patologias. 
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7 CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados obtidos pode-se concluir que: 

a)  foi verificado adesão dos CDs e ASBs, tanto no âmbito público como 

privado, referente às normas de biossegurança, utilização de EPIs e 

medidas de controle de esterilização e desinfecção. Esta adesão em 

termos percentuais por parte dos profissionais ainda apresenta lacunas 

de conhecimento e aplicação, visto que a maioria dos itens este 

percentual não apresentou 100%; 

b) foram evidenciadas condutas operatórias inadequadas como: a 

frequência de troca de máscara apenas uma vez ao dia pela maioria 

dos profissionais de ambas as categorias; pouca utilização de óculos 

de proteção, não esterilização de caneta e brocas e desinfecção de 

moldes; 

c) diante do exposto faz-se necessária a contínua divulgação e 

implementação das normas de biossegurança, tendo sido oferecido um 

folder explicativo, contendo itens explicativos referentes à normas de 

biossegurança, ciclos de esterilização tanto com calor úmido como 

seco, indicação e utilização de EPIs, com o intuito de oferecer ao 

sujeito da pesquisa informações necessárias a uma conduta clínica 

satisfatória, também promover uma padronização de condutas frente 

aos profissionais abordados. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Questionário 

SEXO: (    ) masculino                  (    ) feminino 
IDADE: ____ 
Qual sua profissão? 

(     ) Cirurgião  Dentista          

(     ) Auxiliar Consultório Odontológico (ACD) 

(     ) Técnico de higiene bucal (THD) 

Qual o tempo de trabalho nesta profissão? 

(    ) menos de 1 ano                  (    ) de 1 a 5 anos           (    ) de 5 a 10 anos 

(    ) de 10 a 15 anos                  (    ) de 15 a 20 anos       (    ) mais de 20 anos 

Atua em clínica particular ou pública? 

(    ) particular                              (    ) pública 

Localização do consultório?  

(    ) Centro          (    ) Bairro        (    ) Zona Rural       (    ) Comunidade Ribeirinha 

Responder abaixo as questões, caso alguma não se aplique a sua área de atuação, desconsiderá-la: 

 SIM NÃO  

1. Usa jaleco?    

2. Usa jaleco descartável?   Freqüência de troca? 

3. Usa gorro?    

4. Usa gorro descartável?   Freqüência de troca? 

5. Usa máscara?    

6. Usa máscara descartável    Freqüência de troca?  

7. Usa óculos de proteção?    

8. Qual freqüência de lavagem das 
mão? 

  Freqüência: 

9. Utiliza sabonete líquido para 
lavagem das mãos? 

   

10. Utiliza papel toalha para 
secagem das mãos? 

   

11.  Possui uma pia exclusiva para 
lavagem de mãos? 

   

12. Usa luvas de procedimentos 
descartáveis? 

   

13. Usa anti-sépticos para as mãos?    
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14. Faz anti-sepsia intra-oral no 
paciente antes de procedimentos 
clínicos? 

   

15. Faz descontaminação dos 
instrumentais? 

  Qual produto? 

16. Faz uso de óculos de 
proteção(profissionais 
odontologia) durante os 
procedimentos? 

   

17. Você acha que o paciente deve 
utilizar óculos de proteção em 
algum procedimento realizado 
pelo profissional ? 

   

18. Possui um espaço com pia para 
lavagem exclusiva de 
instrumentais? 

   

19. Faz uso de babador descartável?    

20. Faz uso de avental de chumbo 
quando das tomadas 
radiográficas? 

   

21. Faz uso de autoclave para 
esterilização do instrumental? 

  Qual ciclo? 

22. Faz uso de estufa para 
esterilização do instrumental? 

  Qual ciclo? 

23. Faz uso de métodos de barreira 
(filme PVC, outros) em: 

   

a. Equipamentos   Freqüência de troca? 

b. Maçanetas de portas   Freqüência de troca? 

c. Refletor   Freqüência de troca? 

d. Botões do equipo   Freqüência de troca? 

e. Puxadores de armário   Freqüência de troca?  

24. Faz desinfecção da cadeira?   Qual produto?  

25. Faz desinfecção de cuspideira?   Qual produto? 

26. Faz desinfecção de superfícies 
livres (armários, bancadas, etc)? 

  Qual produto?  

27. Esteriliza caneta de alta-rotação, 
ponta-reta e contra-ângulo? 

  Qual método?  

Qual freqüência? 

28. Faz esterilização de brocas e 
pontas diamantadas? 

  Qual método?  
Qual freqüência?  

29. Faz desinfecção de moldes?   Qual produto?  
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME DO PACIENTE .:............................................................................. ........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M      F  

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  ............................................................. 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL .............................................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M     F  

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ................... APTO: ............................. 

BAIRRO:................................................................................ CIDADE: ...................................................................... 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............).................................................................................. 

________________________________________________________________________________________________ 

II - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONDUTAS DE BIOSSEGURANÇA 

NA PRÁTICA CLÍNICA ODONTOLÓGICA PÚBLICA E PRIVADA DA CIDADE DE PORTO VELHO – RO. 

Eu discuti com a Enf. Francisca Rejane do Nascimento Lima, sobre a minha decisão em participar nesse 

estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados,que no caso desta pesquisa resume-se a um questionário com perguntas fechadas; seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimento permanente. Ficou 

claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 

tratamento hospitalar quando necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste serviço. 

 

Porto Velho,         de                         de 20  .      

______________________________________________________                   ______________________________ 

assinatura por extenso do sujeito da pesquisa ou responsável legal  assinatura do pesquisador e carimbo   
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ANEXOS 

ANEXO A - Carta de autorização da prefeitura 
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ANEXO B – Protocolo do CEP 
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 Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial 
desta obra por qualquer meio convencional ou 
eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde 
que citada a fonte. 

Francisca Rejane do N. Lima. 

Taubaté, junho de 2010. 

 


