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Gotículas vs. Aerossóis.



Capítulo 1

Gotículas vs. Aerossóis
Gotículas e aerossóis são importantes vias de transmissão de doenças antes, 
durante e depois do atendimento odontológico.

Partículas suspensas

Tamanho das gotículas

Precauções com gotículas Precauções com aerossóis

Distância

1m 10m+

100µm 50µm <5µm

Ian M Mackay, PhD
v6 15-AUG-2014
VIROLOGYDOWNUNDER.BLOGSPOT.COM.AU

Viroses respiratórias, ex: vírus influenza A, coronavírus, rinovírus
Zaire ebolavirus

Esquema de tamanho

Uma gotícula de 50 µm pode conter milhares de vírus, bactérias e fungos. Veja a 
proporção de tamanho abaixo. Vírus são considerados partículas infectantes, 
pois não são capazes de reproduzir-se sozinhos. A entrada do vírus na célula 
hospedeira sempre ocorre por meio de um receptor específico. Uma vez 
infectada, a célula hospedeira produz milhares de partículas virais até romper-se.

Coronavírus
0,05 - 0,2 µm

Leveduras
1,5 - 5,0 µm

Bactérias
0,5 µm
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Transmissão dentro do consultório
As gotículas vão se depositar em um raio de até dois metros da fonte, ou seja, a 
boca do paciente. As gotículas que não se depositam, chamadas de aerossóis, 
podem permanecer no ar do consultório por horas. Por isso, a sala de consulta e 
a sala de atendimento devem ser ambientes totalmente separados.

Gotígulas podem se depositar 
nas superfícies de equipamentos, móveis
e chão por mais de 2 metros da fonte

Aerossóis contendo microrganismos
patogênicos podem ficar suspensos
no ar do consultório por horas

2 m

Doenças transmitidas por gotículas e aerossóis

Doença Agente Causador Transmissão
Tuberculose Mycobacterium tuberculosis Aerossóis. Já foi considerada

uma doença ocupacional para
a Odontologia

Sífilis Treponema pallidum Gotículas de saliva e exudato 
das lesões

Pneumonia Streptococcus pneumoniae Gotículas de saliva e secre-
ções das vias aéreas

Difteria Corynebacterium diphtheriae Gotículas de saliva e contato 
indireto

Doença dos legionários
ou legionelose

Legionella pneumophila Inalação gotículas de água 
contaminadas com a bactéria

Gripe Vírus Influenza Contato direto, indireto, gotícu-
las de saliva e aerossol

Covid-19 SARS-COV2 Contato direto, indireto, gotícu-
las de saliva e aerossol
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O que é COVID-19?
COVID-19 é uma infecção respiratória, onde a transmissão entre indivíduos ocorre 
principalmente pela propagação de gotículas, através da tosse ou espirros. O 
agente causal, vírus SARS-COV2, é capaz de multiplicar-se nas glândulas 
salivares, contaminando a saliva muito antes de aparecer nos pulmões. Isso 
explica porque pessoas infectadas podem transmitir a doença por até 14 dias 
sem apresentar sintomas. Além disso, o vírus pode permanecer por até 9 dias em 
certas superfícies e ser viável no aerossol por mais de duas horas.
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Covid-19 e higiene bucal: existe alguma relação?
O vírus SARS-COV2 está presente na saliva e biofilme bucal (principalmente no 
dorso da língua) de pessoas infectadas com ou sem sintomas. Portanto, as 
recomendações de escovar os dentes, usar fio dental e escovar a língua deveriam 
ser listadas como atitudes preventivas, bem como ser reforçadas pelo dentista.

Além disso, existe uma possível conexão entre a alta carga bacteriana na boca e 
as complicações associadas à infecção por COVID-19. Assim, a higiene bucal 
deve ser melhorada durante uma infecção por COVID-19, a fim de reduzir a carga 
bacteriana na boca e o risco de superinfecção bacteriana.
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atendimento odontológico.
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Capítulo 3

Cuidados Antes do Atendimento Odontológico

TAPETE QUÍMICO

Não há evidências de que o vírus trazido no sapato irá contaminar pessoas na sua sala de espera.
Entretanto, o uso de propé diminui a sujeira trazida de fora e demonstra um cuidado com o 
ambiente de trabalho e com seu paciente.

O chão deve ser limpo e desinfetado. Não devemos desinfetar sem limpar, pois a sujeira diminui a 
ação da maioria dos desinfetantes. Por isso, recomendamos a utilização de um desinfetante com 
compostos quaternários de amônio e tensoativo, porque possuem as ações conjuntas de limpar e 
desinfetar.

Os pacientes devem manter a distância de pelo menos uma cadeira 
entre eles. Além disso, é recomendado que eles sejam agendados 
em horários diferentes, para evitar o acúmulo de pessoas na sala 
de espera.

O chão deve ser limpo e desinfetado. Não devemos desinfetar sem limpar, pois a sujeira diminui a O chão deve ser limpo e desinfetado. Não devemos desinfetar sem limpar, pois a sujeira diminui a 
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O chão deve ser limpo e desinfetado. Não devemos desinfetar sem limpar, pois a sujeira diminui a 

Um tapete químico pode ser colocado na entrada do consultório para limpeza das 
solas dos calçados. É mais aconselhável utilizar quaternários de amônio com 
tensoativos (exemplo: Lysoform) para umedecer o tapete químico. O hipoclorito, não 
é aconselhado pois, além de descolorir os tecidos dos calçados, ele tem efeito 
reduzido na presença de matéria orgânica.

O paciente deve ser informado para vir desacompanhado 
(quando possível) e utilizando máscara. Mesmo assim, 
devemos ter máscaras à disposição caso ele esqueça.

Durante a fala expelimos gotículas de saliva que podem conter o novo 
coronavírus. Deste modo, é imprescindível que a anamnese seja realizada 
com o uso de máscaras por ambos, o paciente e o dentista. A Máscara 
Reutilizável da Angelus possui um design único e é confeccionada em 
tecido antimicrobiano. Assim, ela pode ser presenteada aos seus 
pacientes, demonstrando seu cuidado para com eles.

O Álcool Gel MiniDose da Angelus pode ser oferecido ao 
seu paciente, pois é prático e seguro. Sua dose única evita 
contaminação cruzada entre os pacientes e seu lacre 
mantém a concentração de 70% até seu uso.
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QUÍMICO

É recomendado que os pacientes, ao chegarem em seu consultório, passem por uma aferição de 
pressão arterial (normal seria 120 por 80 mmHg). A utilização de um termômetro e um oxímetro 
podem auxiliar na verificação do estado de saúde do paciente. Pacientes com temperatura acima 
de 37,5°C e/ou saturação de oxigênio abaixo de 93% devem ser encaminhados ao médico.

98
73

O ar condicionado pode acumular poeira e microrganismos indesejados, sendo fonte de 
contaminação do ar da sua sala de espera. Por isso, ele deve passar por uma limpeza química a 
cada 3 meses. Filtros extras, como o da 3M por exemplo, podem ser utilizados para proporcionar 
uma filtragem adicional do ar. Se for adquirir um novo aparelho, dê preferência para aparelhos com 
sistema de ionização do ar e sistema de auto limpeza.
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Capítulo 4

Fontes de geração de gotículas e aerossóis
no consultório odontológico

O ultrassom é a maior fonte geradora de aerossóis. Embora a caneta de alta 
rotação produza uma névoa maior (gotículas), o ultrassom produz maior 
quantidade de gotículas menores que não vemos a olho nu (aerossol).

O aparelho de profilaxia gera quase a mesma quantidade de aerossóis que o 
ultrassom.

A seringa tríplice produz um pouco menos de aerossóis quando comparada 
ao ultrassom e ao aparelho de profilaxia.

A caneta de alta rotação produz menos aerossóis, mas é a maior geradora de 
gotículas (gotas maiores que 50 micrômetros – veja capítulo 1) que irão se 
depositar no chão, móveis e outras superfícies em um raio de 2 metros de 
distância da fonte.

STEPHEN, K.; HARREL, D. Airborne Spread of Disease – The Implications for Dentistry. CDA Journal. 32:11, p. 901 – 906, November, 2004.
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Métodos para reduzir a contaminação cruzada

A paramentação adequada deve fazer 
parte da rotina do profissional e será 
descrita em detalhes na próxima 
página.

O bochecho com um antisséptico 
bucal adequado imediatamente antes 
do procedimento, diminui a 
quantidade de microrganismos livres 
na saliva e, consequentemente, a 
disponibilidade deles no aerossol 
gerado. Atentar para o fato da 
ineficiência dos antissépticos frente 
ao biofilme microbiano aderido aos 
dentes e no dorso da língua.

A sucção de alto volume 
reduz em torno de 95% a 
geração de gotículas e 
aerossóis produzidos 
durante o atendimento 
odontológico.

Paramentação

O gorro protege os cabelos e deve 
ser descartável (um por paciente), 
com gramatura 30 (ou maior).

Mesmo utilizando óculos de grau, os óculos de 
proteção são recomendados para proteção dos 
olhos. Devem ser removidos em outro ambiente 

após o atendimento para não haver contaminação 
dos olhos com os aerossóis produzidos.

O respirador PFF2 (N95 é a 
designação americana) protege 
contra a inalação de patógenos 
transmitidos por aerossóis. Deve 
ser utilizado durante todo o período 
em que o dentista estiver no 
ambiente contaminado. A PFF2 
com válvula não deve ser utilizada, 
pois a válvula deixa sair as 
gotículas de saliva do dentista 
durante a expiração, contaminando 
o campo de trabalho.

O face shield (protetor facial) é um equipamento 
indispensável para proteção do rosto e do respirador 

PFF2 contra gotículas.

As luvas devem ser trocadas a cada 
atendimento ou mais, se necessário.

Um avental descartável de 
gramatura 40 (ou maior) deve ser 

utilizado a cada paciente.

O jaleco de pano branco pode ser 
utilizado para proteção da roupa 
branca (um por dia). Um pijama 
cirúrgico pode ser utilizado, 
alternativamente à roupa branca e 
ao jaleco de pano.

O sapato deve ser fechado. Sapatos 
que deixam o peito do pé exposto 
podem propiciar ferimentos com 
instrumentos perfurocortantes.

Um propé descartável deve ser 
utilizado caso o dentista não tenha 

um calçado de uso exclusivo no 
consultório.

Ordem de paramentação:

Higiene das mãos
Respirador PFF2/N95

Higiene das mãos
Óculos de proteção

Gorro
Entrar na sala clínica

Protetor facial
Avental descartável

Higiene das mãos
Luvas
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Será que qualquer gorro me protege?

Gorro fino Gorro G30

Gorro fino Gorro G30

Para a avaliação microscópica dos 
TNTs dos gorros e aventais, foi 
utilizado um estereomicroscópio.

Para termos ideia de tamanho, 
embaixo dos tecidos foi colocada 
uma lâmina de vidro com um 
quadrado riscado nela. Este 
quadrado possui 3 mm de lado. 
Dentro dele, os quadrados menores 
possuem 250 micrômetros de lado 
(mais ou menos o diâmetro de um 
fio de cabelo). Além disso, entre as 
linhas no centro do quadrado, a 
distância é de 50 micrômetros.

Como pode ser visto na avaliação 
microscópica, o TNT do gorro fino 
possui espaços de quase 1 mm de 
comprimento, enquanto que os 
maiores espaços em um TNT de 
gramatura 30 são um pouco 
maiores que 100 micrômetros. 
Assim, podemos concluir que um 
gorro fino deve ser somente 
utilizado com a função de segurar o 
cabelo. Para proteção do dentista, 
deve-se utilizar um gorro com 
gramatura mínima de 30.

>100μm~1mm

Avental Fino Avental G40

Avental Fino Avental G40

>0,5mm

Será que qualquer avental me protege?

Como pode ser visto na avaliação microscópica, o TNT do avental fino possui espaços com mais de 0,5 mm 
de comprimento, enquanto que os maiores espaços em um TNT de gramatura 40 são menores que 50 
micrômetros. Assim, podemos concluir que um avental fino não deve ser utilizado para a proteção do dentista 
durante o atendimento. Para proteção do dentista, deve-se utilizar um avental com gramatura mínima de 40.
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Como reutilizar o respirador PFF2/N95

O respirador PFF2 pode ser reutilizado pelo mesmo usuário enquanto permanecer em boas condições de uso 
(com vedação aceitável e tirantes elásticos íntegros) e não estiver sujo ou contaminado por fluidos corpóreos. 
O manuseio inadequado, entretanto, pode transportar patógenos da superfície externa do filtro para a parte 
interna, reduzindo a vida útil da PFF.
O esquema abaixo demonstra uma maneira de retirar e recolocar o respirador sem tocá-lo. A tampa da 
tupperware deve ser furada para que a umidade não seja retida e propicie a proliferação de microrganismos. 
Lembre-se: “Onde não tem água, não tem vida”.
Faça um rodízio com 5 respiradores para mantê-los em boas condições por mais tempo. Uma máscara cirúrgica 
pode ser utilizada por cima do respirador para protegê-lo da contaminação por gotículas (opcional). Isso não 
descarta o uso do Face Shield. Têm sido recomendada (se bem cuidado) a reutilização do respirador por até 15 
dias. Lembre-se de que falhas na vedação (por mínima que seja) podem ocasionar a contaminação do usuário, 
sendo proibida sua utilização com barba (no caso dos homens) ou mal adaptado (no caso do respirador ser 
maior ou menor que o rosto do usuário).

Sucção de alto volume

A utilização de um suctor de alto volume ligado a uma bomba de vácuo pode eliminar até 95% do aerossol 
gerado durante um atendimento odontológico. Para sucção de saliva, ainda é necessária a utilização do 
sugador de saliva padrão da cadeira odontológica. Convém ressaltar, que a cuspideira não deve ser mais 
utilizada por ser fonte de aerossol contaminado. Levando em consideração essas recomendações, o trabalho 
a 4 mãos (auxílio da ASB ou TSB) torna-se imprescindível para um atendimento odontológico seguro.

x
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Bochecho pré-operatório

Levando em conta que o peróxido de hidrogênio é co-carcinogênico, que faltam evidências de sua atividade 
contra o SARS-COV2, e que o Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo (CROSP) acaba de 
retirar sua recomendação, não seria aconselhada a sua utilização como bochecho pré-operatório. No momento, 
a recomendação do bochecho prévio com digluconato de clorexidina a 0,12% por um minuto está mantida até 
que novas informações científicas sejam apresentadas.

DIGLUCONATO DE 
CLOREXIDINA

0,12%

1min

Isolamento absoluto

O isolamento absoluto deve ser utilizado em todo atendimento possível, uma vez que impede a contaminação do 
aerossol gerado. O dentista continua gerando o aerossol, porém sem os microrganismos da saliva, tornando o 
atendimento mais seguro para o paciente e a equipe odontológica.
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Barreiras de proteção

O paciente deve ser protegido com a utilização de óculos de proteção e um campo fenestrado de TNT 
descartável, de gramatura 40 ou maior. Isso irá proteger o paciente de contaminar a roupa com a própria saliva 
e levar essa contaminação para outros ambientes e para sua família. Caso o paciente não aceite, seria 
recomendado paramentá-lo com gorro, óculos de proteção e avental. Não esquecer que o propé já foi 
colocado na sala de espera.
Como visto anteriormente, as superfícies serão contaminadas com gotículas em um raio de 2 metros da fonte. 
Por isso, equipamentos, mesa clínica, pegador do refletor e outras superfícies devem ser cobertos com TNT 
G40 (ou maior) e trocados a cada atendimento. Isso diminui a contaminação dessas superfícies e facilita a 
limpeza entre pacientes.
As peças de mão e a seringa tríplice devem ser cobertas com plástico e a seringa tríplice deve possuir a ponta 
descartável (uma por paciente).

Higienização das mãos

A higienização das mãos é o princípio mais simples e fundamental para a prevenção da contaminação 
microbiana e da infecção cruzada. O uso das luvas nunca substitui a higienização das mãos. Sempre higienize 
as mãos antes de calçar as luvas e imediatamente após sua remoção.
A utilização de um degermante (álcool a 70% com clorexidina a 0,5%) após a higienização com sabonete líquido, 
além de reduzir drasticamente as bactérias, mantém essa redução por mais tempo.

*Para uso de álcool gel, percorra as etapas 1 a 6. 

APLICAR SABÃO / 
ÁLCOOL GEL

ESFREGAR AS 
COSTAS DOS DEDOS 

NAS PALMAS DAS 
MÃOS

ESFREGAR AS MÃOS, 
PALMA COM PALMA

ENSABOAR DORSO E 
ENTRE OS DEDOS

LIMPAR POLEGARES E 
PUNHOS

ESFREGAR AS PONTAS 
DOS DEDOS E UNHAS

ENXAGUAR AS MÃOS SECAR COM UMA 
TOALHA DE USO 

ÚNICO

1 2 3 4

65 7 8

PRONTO!

9
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Capítulo 5

Cuidados depois do
atendimento odontológico.

Desinfecção e troca de barreiras

O chão do consultório deve ser limpo entre cada atendimento, pois gotículas produzidas durante o atendimento 
depositaram-se no chão e outras superfícies. Recomenda-se o uso de soluções de compostos de quaternário de amônio com 
tensoativo para tal finalidade, pois essas soluções limpam e desinfetam. Não esquecer de passar um pano úmido depois para 
remover os resíduos de sabão.

A cadeira, outras superfícies do equipo e mesa 
clínica devem ser limpas e desinfetadas após 
cada atendimento. Recomenda-se a limpeza 
com água e detergente neutro e depois a 
desinfecção com álcool 70% (líquido) ou ácido 
peracético 0,2%.

O uso da seringa tríplice deve ser evitado. Se for necessário 
utilizar, dê preferência para utilização de pontas descartáveis 
que podem ser trocadas a cada paciente. Além disso, a água e 
o ar devem ser utilizados SEMPRE separadamente. É 
recomendada a limpeza e esterilização das peças de mão a 
cada paciente, enquanto alternativas seguras não sejam 
apresentadas.

Para a limpeza e desinfecção das 
superfícies e troca de barreiras, outro 
par de luvas deve ser utilizado 
(lavar sempre as mãos na 
troca de luvas). 
A desparamentação só 
ocorrerá depois desses 
procedimentos e deve 
seguir a ordem da 
próxima página.

Todas as barreiras (plásticos, TNTs ou 
filmes) devem ser trocadas a cada 
atendimento.
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Desparamentação

Ordem de 
Desparamentação:

Luvas
Higiene das mãos

Avental descartável
Protetor facial

Sair da sala clínica
Gorro

Óculos de proteção
Higiene das mãos

Respirador PFF2/N95
Higiene das mãos

Para não haver contaminação durante a desparamentação,
a ordem sugerida abaixo deve ser seguida.

Cuidados Depois do Atendimento Odontológico Cuidados Depois do Atendimento OdontológicoCuidados Depois do Atendimento Odontológico

ÁREA LIMPAÁREA SUJA

FLUXOGRAMA

Embalagem

Desinfecção

Inspeção
Visual Esterilização ArmazenagemPré-limpezaMaterial

sujo Limpeza SecagemEnxágue

O processamento de artigos compreende a limpeza e a desinfecção e/ou esterilização de artigos. 
Esses processos devem seguir o fluxograma descrito abaixo, de modo a evitar o cruzamento de 
artigos não processados (sujos) com artigos desinfetados ou esterilizados (limpos). Convém 
ressaltar que a limpeza inadequada dos materiais pode deixar matéria orgânica, reduzindo a 
eficiência dos processos de desinfecção e esterilização.

Limpeza e Esterilização dos materiais

Sala Suja

Uma cuba ultrassônica é 
imprescindível para a 
realização de uma 
limpeza eficiente dos 
materiais. Nela deve-se 
usar um detergente 
enzimático para remoção 
efetiva de toda matéria 
orgânica.

Janela de comunicação
entre as salas limpa e suja

Cuidados Depois do Atendimento Odontológico

Após atendimento, os 
materiais devem ficar de 
molho em detergente 
enzimático ou solução 
umectante. O preparo da 
solução e o tempo de 
permanência do material 
imerso devem seguir as 
orientações recomendadas 
pelo fabricante. Se o 
material secar, a remoção 
da sujeira será dificultada.
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Cuidados Depois do Atendimento Odontológico
Limpeza e Esterilização dos materiais

Sala Limpa

O instrumental deve ser armazenado em local 
exclusivo, separado dos demais, em armários 
fechados, protegido de poeira, umidade e insetos, 
e a uma distância mínima de 20 cm do chão, 50 
cm do teto e 5 cm da parede. Na distribuição, os 
pacotes esterilizados devem ser manipulados o 
mínimo possível e com cuidado. 

O monitoramento 
físico é feito por meio 
da verificação da 
temperatura, da 
pressão e do tempo 
em todos os ciclos de 
esterilização.

O teste biológico consiste na exposição de esporos 
bacterianos ao ciclo completo da autoclave. O pacote 
contendo o teste biológico deve ser colocado no meio 
da câmara, onde o vapor chega com maior dificuldade. 
Essa avaliação deve ser realizada semanalmente 
(primeiro ciclo da semana) e seu resultado deve ser 
registrado em um caderno exclusivo. Além do resultado, 
devem ser anotados: data da esterilização, lote, 
validade e equipamento utilizado.

Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos / Ministério da Saúde, Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006.

Lorem ipsum dolor sit 

amet, L
orem ipsum 

dolor sit a
met, 

O processo de esterilização deve ser comprovado por 
meio dos monitoramentos físico, químico e biológico. 

Janela de comunicação
entre as salas limpa e suja

Cuidados Depois do Atendimento Odontológico

Para verificação diária do 
funcionamento correto da autoclave, 
deve-se utilizar um teste químico do 
tipo “emulador classe VI”. Assim 
como os outros testes químicos, ele 
muda de cor após autoclavagem, 
porém, é capaz de detectar 
variações sutis de temperatura e 
pressão. Este teste deve ser feito 
pelo menos uma vez ao dia, no 
primeiro ciclo do dia. Se o teste der 
um resultado negativo, faça um teste 
biológico para confirmar o mau 
funcionamento e envie a autoclave 
para a manutenção.

Teste Biológico

Teste Controle

Teste Controle

Na etiqueta externa do tubo teste há uma listra de indicador químico classe I que se torna preta após 
a esterilização, diferenciando o tubo teste do tubo controle. No interior do tubo existe uma ampola 
de vidro contendo o meio de cultura para a bactéria esporulada, com papéis filtro nas extremidades. 
O papel filtro na extremidade inferior contém esporos bacterianos viáveis. Quando autoclavado, o 
vapor entra no interior do tubo e chega até os esporos, quebrando moléculas essenciais como 
proteínas e DNA. Portanto, a ação da autoclave depende da penetrabilidade do vapor d’água. Após 
autoclavagem, a ampola de vidro deve ser quebrada para que o meio de cultura (roxo em pH neutro) 
entre em contato com os esporos. Uma vez “alimentados” os esporos tornam-se bactérias 
metabolicamente ativas que acidificam o meio de cultura que por sua vez fica amarelo. Se os 
esporos morrerem no ciclo da autoclave, eles não apresentarão metabolismo e o meio de cultura 
permanecerá roxo. Além disso, é essencial que o tubo seja incubado a 65°C por 48 horas (com 
avaliações a cada 12 horas). Utilizando um tubo controle (sem autoclavar), os esporos contidos nele 
irão crescer, quando incubados na temperatura certa (65°C). Se a incubadora apresentar problemas 
ou os esporos vierem com problemas do processo de fabricação do teste, as bactérias não irão 
apresentar metabolismo e a cor do tubo irá permanecer roxa. Isso evidencia a importância em se 
utilizar um tubo controle, pois sem ele o teste não pode ser validado.

Observação: os testes roxos podem ser descartados em lixo comum. Os testes 
amarelos contêm bacilos esporulados viáveis que devem ser autoclavados antes 
de serem descartados. A bactéria do teste não é natural do nosso ambiente e 
não deve ser descartada viva, pois há sempre o risco de desequilíbrio ambiental.

ROXO – AMARELO = resultado 
aprovado. Significa que os esporos 
autoclavados foram mortos no 
processo e que os esporos não 
autoclavados estão viáveis.

AMARELO – AMARELO =
resultado reprovado.
Os esporos autoclavados 
permanecem viáveis, ou 
seja, a autoclave precisa de 
manutenção.

ROXO – ROXO = resultado reprovado.
Os esporos não autoclavados estão 
inviáveis. A incubadora pode estar 
precisando de manutenção e/ou os 
esporos vierem com problemas do 
processo de fabricação do teste.

Teste Controle

Cuidados Depois do Atendimento Odontológico
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Cuidados Depois do Atendimento Odontológico
Limpeza e Esterilização dos materiais
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proteínas e DNA. Portanto, a ação da autoclave depende da penetrabilidade do vapor d’água. Após 
autoclavagem, a ampola de vidro deve ser quebrada para que o meio de cultura (roxo em pH neutro) 
entre em contato com os esporos. Uma vez “alimentados” os esporos tornam-se bactérias 
metabolicamente ativas que acidificam o meio de cultura que por sua vez fica amarelo. Se os 
esporos morrerem no ciclo da autoclave, eles não apresentarão metabolismo e o meio de cultura 
permanecerá roxo. Além disso, é essencial que o tubo seja incubado a 65°C por 48 horas (com 
avaliações a cada 12 horas). Utilizando um tubo controle (sem autoclavar), os esporos contidos nele 
irão crescer, quando incubados na temperatura certa (65°C). Se a incubadora apresentar problemas 
ou os esporos vierem com problemas do processo de fabricação do teste, as bactérias não irão 
apresentar metabolismo e a cor do tubo irá permanecer roxa. Isso evidencia a importância em se 
utilizar um tubo controle, pois sem ele o teste não pode ser validado.

Observação: os testes roxos podem ser descartados em lixo comum. Os testes 
amarelos contêm bacilos esporulados viáveis que devem ser autoclavados antes 
de serem descartados. A bactéria do teste não é natural do nosso ambiente e 
não deve ser descartada viva, pois há sempre o risco de desequilíbrio ambiental.

ROXO – AMARELO = resultado 
aprovado. Significa que os esporos 
autoclavados foram mortos no 
processo e que os esporos não 
autoclavados estão viáveis.

AMARELO – AMARELO =
resultado reprovado.
Os esporos autoclavados 
permanecem viáveis, ou 
seja, a autoclave precisa de 
manutenção.

ROXO – ROXO = resultado reprovado.
Os esporos não autoclavados estão 
inviáveis. A incubadora pode estar 
precisando de manutenção e/ou os 
esporos vierem com problemas do 
processo de fabricação do teste.

Teste Controle

Cuidados Depois do Atendimento Odontológico
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Capítulo 6

Imunização da Equipe Odontológica

O cirurgião dentista tem a obrigação legal de verificar se os esquemas de vacinação de sua equipe 
estão corretos. As vacinas mais importantes para os profissionais da Odontologia são contra 
Hepatite B, Influenza, Tríplice Viral e Dupla tipo adulto. Dependendo da região, outras vacinas 
também podem ser necessárias (verificar com a Secretaria de Saúde do seu município). Essas 
vacinas devem ser preferencialmente administradas nos serviços públicos de saúde ou em uma 
rede credenciada para a garantia do esquema vacinal, do lote e da conservação adequada. 

Vacina contra Hepatite B: deve ser feita em três doses, em períodos de zero, um e seis meses de intervalo; dois 
meses após o esquema vacinal completo, recomenda-se a realização de testes sorológicos para verificar a 
soroconversão das pessoas vacinadas. Uma vez confirmada a produção de anticorpos anti-HBV (soroconversão), 
não há necessidade da realização de novos testes. Os indivíduos que não responderem ao primeiro esquema 
vacinal deverão ser submetidos à revacinação com as três doses da vacina.

Vacina contra febre amarela: deve ser efetuada nos residentes e viajantes de áreas endêmicas (estados do Acre, 
Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima 
e Tocantins e algumas regiões dos estados da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
e São Paulo). Uma dose de reforço é necessária a cada dez anos. No caso de deslocamento para essas áreas, a 
vacinação deve ser feita até dez dias antes da viagem.

Vacina dupla tipo adulto (difteria e tétano): em três 
doses no esquema básico. Requer uma dose de reforço 
a cada dez anos, antecipada para cinco anos em caso 
de gravidez ou acidente com lesões graves.

Vacinas contra Influenza e contra Pneumococcus:
atuam contra gripe e pneumonia, respectivamente, e 
requerem uma dose a cada ano para gripe e reforço 
após cinco anos para pneumonia.

Vacina tríplice viral (sarampo, 
caxumba e rubéola): deve ser feita 
em dose única.

Vacina BCG (tuberculose): em dose 
única para aqueles que não forem 
reagentes ao teste tuberculínico.

Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos / Ministério da Saúde, 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006
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CHECKLIST 
Para atendimento odontológico

Recomendamos que essa checklist seja impressa e utilizada a cada 
atendimento, bem como, seja anexada ao prontuário do paciente.

Anotações/SugestõesAvaliaçãoElementos a serem avaliados

1. Fazer uma pré-anamnese por telefone.

2. Avisar o(a) paciente para vir de máscara 
e desacompanhado(a) (quando possível).

3. Agendar com espaço de 30 minutos 
entre pacientes, para não haver aglomera-
ção de pessoas na sala de espera e ter um 
tempo extra para limpeza e desinfecção da 
sala de atendimento.

4. Limpeza dos pés em tapete químico na 
entrada do consultório.

5. Ofertar propé para o(a) paciente.

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO
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CHECKLIST 
Para atendimento odontológico

6. Na chegada do(a) paciente, aferir pres-
são, temperatura e nível de oxigenação do 
sangue.

7. Recomendar a lavagem das mãos ao(a) 
paciente.

8. Ofertar álcool gel para o(a) paciente.

9. Manter a distância de uma cadeira entre 
pacientes ou paciente sozinho na sala de 
espera.

10. Chão da sala de espera está limpo e 
desinfetado.

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

11. Ar condicionado da sala de espera com 
limpeza e manutenção em dia (cada 3 
meses).

SIM NÃO
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CHECKLIST 
Para atendimento odontológico

12. Paciente e Dentista estão de máscara 
para a realização da anamnese.

13. Colocar barreiras físicas como plástico, 
TNT e filme.

14. O Cirurgião dentista está devidamente 
paramentado, de acordo com as instruções 
desse guia.

15. Paciente está paramentado com gorro, 
óculos e avental (ou campo fenestrado).

16. Oferecer um enxaguante adequado 
(tempo e volume de acordo com as instru-
ções do fabricante) para o(a) paciente 
fazer bochecho imediatamente antes do 
atendimento.

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

17. Utilizar sugador de alto volume ligado a 
uma bomba de vácuo.

SIM NÃO
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CHECKLIST 
Para atendimento odontológico

18. Não utilizar a cuspideira.

19. Trabalho a quatro mãos (com auxiliar).

20. Fazer isolamento absoluto (sempre que 
possível).

21. Após atendimento, remover as barrei-
ras físicas.

22. Limpar e desinfetar as superfícies.

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

23. Limpar e desinfetar o chão. SIM NÃO
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28. Arejar a sala entre os atendimentos 
e/ou filtragem do ar com filtro HEPA.

SIM NÃO

29. Ar condicionado da sala de atendimen-
to com limpeza e manutenção em dia (cada 
3 meses).

SIM NÃO

CHECKLIST 
Para atendimento odontológico

24. Sempre lavar as mãos em toda troca de 
luvas.

25. Desparamentar de acordo com as 
instruções desse guia.

26. Material está de molho para depois ser 
processado.

27. Seguir o fluxograma de processamento 
de materiais, de acordo com as instruções 
desse guia.

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO
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