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Introdução

A organização deve fazer parte do seu dia a dia no consultório. Um 

ambiente organizado gera muito mais praticidade e economia de tempo ao 

passo que, dentro do seu consultório, organização também significa 

segurança.

Aqui vamos dar alguns exemplos de como você pode otimizar o seu tempo

na preparação e durante os atendimentos e de como isso afeta diretamente 

a sua segurança, dos seus pacientes e da sua equipe.

Também traremos dicas para assegurar a qualidade da esterilização e o 

correto processamento de artigos. 



A primeira dica é: use e abuse de caixas e potes de 

acrílico, preferencialmente com tampa. Existem diversos tamanhos e 

formatos, permitindo que os materiais sejam organizados como você preferir. 

Na clínica nós dividimos todos por categorias: descartáveis, materiais de 

moldagem, produtos para limpeza, etc.



Outra dica é etiquetar tudo!
Se você não tem uma etiquetadora, você pode imprimir e colar com “papel 

contact’’! O resultado fica incrível e isso também facilita na hora de localizar o 

material necessário.

Encontrando tudo que precisamos com facilidade, é possível organizar a bancada 
rapidamente antes de cada atendimento, evitando o contato com os materiais que estão 
guardados durante os procedimentos. E isso é essencial para manter a biossegurança no 
consultório, principalmente durante a pandemia.



Como já sabemos, a Biossegurança é um conjunto de 

ações, meios e recursos, que visam minimizar riscos e prevenir acidentes 

e/ou outras situações que possam prejudicar a saúde dos pacientes, dos 

profissionais e do meio ambiente.

Esses cuidados ajudam a prevenir doenças causadas por microrganismos 

(vírus, bactérias, etc.) que podem ser transmitidas durante os atendimentos.

Biossegurança



4. Limpeza com a Cuba Ultrassônica
Esta etapa facilita a remoção de sujidades mais profundas, pois as ondas de 
ultrassom atingem áreas inacessíveis às escovas, sendo especialmente úteis na 
limpeza de pontas diamantadas, brocas e limas.
Além de otimizar o tempo de trabalho, a Cuba diminui o risco ocupacional

4.1. Como usar:
• Após colocar a água e o detergente enzimático, faça um ciclo com a solução 
pronta, sem intrumentais dentro da cuba;
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Quais doenças causam
maior preocupação?
Existem diversas doenças que podem ser transmitidas durante um 

atendimento odontológico. As mais graves, pela forma como são transmitidas e 

por se manifestarem muito tempo depois de adquiridas, são as Hepatites B e C, 

e a AIDS, que podem ser transmitidas por exposição a sangue contaminado 

por esses vírus, a contaminação, por exemplo, pode ocorrer por meio de uma 

perfuração com instrumentos ou contato com mucosas: boca, nariz e olhos.

O novo Coronavírus, o SARS-CoV2, pode ser acrescentado a essa lista. 

Entretanto, a via de transmissão é por gotículas e aerossóis. A pandemia 

trouxe  algumas mudanças nos protocolos de biossegurança antes, durante e  

depois dos atendimentos.



4. Limpeza com a Cuba Ultrassônica
Esta etapa facilita a remoção de sujidades mais profundas, pois as ondas de 
ultrassom atingem áreas inacessíveis às escovas, sendo especialmente úteis na 
limpeza de pontas diamantadas, brocas e limas.
Além de otimizar o tempo de trabalho, a Cuba diminui o risco ocupacional

• Após colocar a água e o detergente enzimático, faça um ciclo com a solução 
pronta, sem intrumentais dentro da cuba;

4. Limpeza com a Cuba Ultrassônica
Esta etapa facilita a remoção de sujidades mais profundas, pois as ondas de 
ultrassom atingem áreas inacessíveis às escovas, sendo especialmente úteis na 
limpeza de pontas diamantadas, brocas e limas.
Além de otimizar o tempo de trabalho, a Cuba diminui o risco ocupacional

• Após colocar a água e o detergente enzimático, faça um ciclo com a solução 
pronta, sem intrumentais dentro da cuba;

4. Limpeza com a Cuba Ultrassônica
Esta etapa facilita a remoção de sujidades mais profundas, pois as ondas de 
ultrassom atingem áreas inacessíveis às escovas, sendo especialmente úteis na 
limpeza de pontas diamantadas, brocas e limas.
Além de otimizar o tempo de trabalho, a Cuba diminui o risco ocupacional

• Após colocar a água e o detergente enzimático, faça um ciclo com a solução 
pronta, sem intrumentais dentro da cuba;

4. Limpeza com a Cuba Ultrassônica
Esta etapa facilita a remoção de sujidades mais profundas, pois as ondas de 
ultrassom atingem áreas inacessíveis às escovas, sendo especialmente úteis na 
limpeza de pontas diamantadas, brocas e limas.
Além de otimizar o tempo de trabalho, a Cuba diminui o risco ocupacional

• Após colocar a água e o detergente enzimático, faça um ciclo com a solução 
pronta, sem intrumentais dentro da cuba;

Perfurei minha mão, e agora?
É importante ter um protocolo escrito e treinamento prévio para que você ou

alguém da sua equipe não seja pego de surpresa. Nestes casos, você pode 

seguir o protocolo:

      - Realize os primeiros cuidados no local atingido;

  - Converse com o paciente sobre o ocorrido;

  - Dirija-se a uma unidade de saúde, de preferência com o paciente,  

para a realização de exames rápidos e avaliação.

De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, essa exposição é 

considerada uma emergência médica, pois a rapidez no atendimento pode 

fazer toda a diferença e deve preferencialmente ocorrer nas primeiras duas 

horas após o acidente.



A organização também ajuda na hora de desinfetar ou esterilizar os 
artigos.  Entendendo a classificação de risco de cada instrumento/artigo, 
é possível definir corretamento o seu processamento.
Eles podem ser divididos em 3 categorias:

Críticos: São aqueles que 
penetram tecidos subepiteliais da 
pele e mucosa, sistema vascular 
e/ou outros órgãos. Exemplos: 
artigos perfurocortantes, artigos 
cirúrgicos (fio de sutura, pinças, 
drenos, etc), soluções injetáveis, 
entre outros.

Semicríticos: São aqueles que 
entram em contato com a 
mucosa íntegra e/ou pele não 
íntegra. Exemplos: espelhos 
bucais, posicionador do raio-x, 
moldeiras, condensadores, entre 
outros.

Não-críticos: São aqueles que 
entram em contato com a pele 
íntegra e/ou não entram em 
contato com o paciente. Exemplo: 
equipos, periféricos, bancadas, 
entre outros.

Desinfecção e esterilização
de materiais odontológicos

!! !



Processos de desinfecção
e esterilização

!! !
Artigos Críticos:
1  Pré-limpeza
2  Limpeza
3  Enxágue
4  Secagem
5  Empacotamento
 6  Esterilização ou descarte

Artigos Semicríticos:
1  Pré-limpeza
2  Limpeza
3  Secagem
4  Empacotamento
5  Esterilização

A autoclave não pode ser 
utilizada para materiais 
termossensíveis. Recomenda-se 
seguir as etapas acima até a 
secagem e utilizar um 
desinfetante de alto nível durante 
a imersão, conforme a orientação 
do fabricante.

Artigos Não-críticos:
Limpeza e desinfecção 
nível intermediário com 
desinfetante hospitalar.



Área Para Processamento dos Artigos 

Para os registros e armazenamento dos materiais já esterilizados, as mãos 
devem estar higienizadas e sem luvas. Os demais EPIs devem permanecer.

Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

Na Área Suja da sala
de esterilização, utilize:

Antes de entrar na Área Limpa 
da sala de esterilização:

Luvas grossas de utilidade
com o punho sobre o avental 
de mangas longas;

Avental impermeável;

Máscara PFF2 e escudo facial;

Óculos de proteção;

Gorro;

Sapatos fechados.

Retire as luvas;

Lave as mãos;

Retire o avental impermeável;

Coloque outras luvas de utilidade
limpas, exclusivas dessa área,
ou ainda luvas de procedimento
novas.



Preparo dos instrumentos

1. Pré-limpeza
Utilize detergente enzimático para manter a umectação e prevenir a secagem 
de matérias orgânicas, mantendo o processo pelo período de tempo 
recomendado pelo fabricante.

Essa área também deve ser organizada seguindo um fluxo unidirecional.

Os equipamentos, pias e materiais seguem a ordem dos processos, sempre do 

mais sujo para o mais limpo. Assim  evitamos o cruzamento de artigos e 

evitamos a contaminação cruzada nessa área.



A presença de matéria orgânica (sangue, secreções, pus, gordura, óleo ou outro 

tipo de sujidade) protege os microrganismos do contato com o agente 

esterilizante, comprometendo o sucesso da esterilização. A limpeza inadequada 

ou com produtos incorretos, pode danificar o instrumental causando manchas, 

escurecimento, corrosão e o comprometimento de todo o processo da 

esterilização.

Em resumo, após o termino do atendimento, dê duas borrifadas do detergente 

enzimático spray pronto uso em um recipiente com tampa!



2. Preparo para limpeza
Antes de passar para o detergente enzimático, enxágue bem e retire o 
detergente enzimático pronto uso.
Em seguida, utilize o detergente enzimático por imersão, em cuba plástica, 
durante 3 a 5 minutos, conforme as orientações do fabricante.
*Certifique-se da forma correta de diluir o produto que será utilizado.

3. Limpeza manual
Esta etapa deve ser feita sob imersão com escova de cabo longo para evitar a 
produção de aerossóis, que podem causar danos à saúde.

Neste caso:

1  Use o detergente pré-lavagem;
2  Enxágue;
3  Realize limpeza sob imersão com o detergente enzimático com o tempo de 
acordo com o fabricante;
4  Faça inspeção visual depois da secagem dos instrumentos.



4. Limpeza com a cuba ultrassônica
Esta etapa facilita a remoção de sujidades mais profundas, pois as ondas de 
ultrassom atingem áreas inacessíveis às escovas, sendo especialmente úteis na 
limpeza de pontas diamantadas, brocas e limas.

O processo é mais simples que na limpeza manual. Neste caso:
 
1  Use o detergente pré-lavagem;
2  Enxágue;
3  Leve os instrumentais direto para a cuba;
4  Faça a inspeção visual.

Além de otimizar o tempo de trabalho, a cuba diminui o risco ocupacional.

• Retire os gases dissolvidos na água que dificultam a ação das ondas de 

É importante também que você:

ultrassom durante a limpeza.  Para isso, basta ligar a cuba com a solução
pronta sem os instrumentos;
• Repita essa operação sempre que trocar a solução.



• Retire os gases dissolvidos na água que dificultam a ação das ondas de 
ultrassom durante a limpeza;
• Repita essa operação sempre que trocar a solução.
• Troque a solução a cada término do ciclo de lavagem.
Lembrando que este processo também deve ser realizado com os equipamentos 
de proteção: óculos de proteção, luvas grossas, avental e sapatos fechados.
Após o uso da lavagem em cuba ultrassônica, inspecione a limpeza se algum 
instrumento apresenta sujidade. Caso sim, realize uma limpeza manual com uma 
escova de cabo longo..
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6. Embalagem dos materiais
Uma vez secos, os instrumentais precisam ser embalados em embalagens próprias 
para esterilização, que costumam ser vendidas em rolos ou embalagens individuais.
A opção pelos rolos traz algumas vantagens: a 1ª delas é a economia. Se você dividir o 
valor investido pelo tamanho do rolo, vai ver que a bobina é muito mais econômica.
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5. Secagem dos instrumentais

• Troque a solução no mínimo uma vez a cada período.

Lembrando que este processo deve ser realizado com todos os EPI da área: 
gorro, óculos de proteção máscara PFF2, escudo facial, avental, avental 
impermeável, luvas de utilidade (grossas) e sapatos fechados.
Após o uso da lavagem em cuba ultrassônica, confira se algum instrumento 
apresenta sujidade. Caso sim, realize uma limpeza manual com uma escova de 
cabo longo.

É posssível secar os intrumentos individualmenete  com papel absorvente ou 
não tecido que não solte fiapos, ou utilizando uma secadora específica. 
Lembrando que antes de secar é necessário realizar a inspeção visual!



8. Esterilização
A água destilada é fundamental para o processo de esterilização. Todos os 
fabricantes de autoclave exigem que essa água seja a única utilizada no 
processo, e inclusive, a utilização de água convencional, pode significar perda da 
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A 2ª vantagem é com relação à organização desse material: os envelopes prontos 
ocupam mais espaço. Além disso, é muito difícil gerenciar o estoque de cada um 
dos formatos, por isso, os rolos são muito mais versáteis e práticos.

7. Selagem

A borda de selagem deve ser de 10 mm de largura, com distância de 3 cm 
do corte.
Este também é o momento de identificar cada embalagem com:

• Data da esterilização;
• Pessoa responsável pelo processo de esterilização;
• Autoclave utilizada no processo.

Utilize caneta atóxica e faça as anotações na aba do pacote.
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garantia do seu equipamento.
A recomendação do uso de água destilada acontece porque ela garante a 
diminuição da contaminação química, além é claro, de aumentar a vida útil do 
seu equipamento.

9. Monitoramento da esterilização

Podemos categorizar a monitorização em indicadores:

 

• Físicos -  Tempo, temperatura e pressão de acordo com o estabelecido 
pelo manual de instruções da sua autoclave, devem ser verificados pelo 
operador e devidamente registrados para todos os ciclos. 

• Químicos - Podem ser divididos em classes:

Classe I:  deve ser utilizado em cada pacote no lado externo, indica que o pacote foi 
processado. Classe 4: pode ser utilizado em cada pacote para verificar a 
penetração de vapor;   Classe 5:  também chamado de indicador de carga, pode 
ser utilizado dentro de pacotes cirúrgicos para maior segurança. Utilize, no 
mínimo, uma vez ao dia em cada autoclave, no primeiro ciclo.
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• Biológicos: A recomendação do Ministério da Saúde é que estabelecimentos 
não sujeitos à RDC 15, utilizem os indicadores biológicos semanalmente, 
na instalação da autoclave e também em todas as cargas que 
contenham artigos implantáveis.

Como utilizar:

A indicação é que o teste seja realizado na segunda-feira de manhã, antes 
de iniciar a semana. Assim, fica mais fácil de controlar os resultados e 
tomar as devidas providências.

Confira na íntegra a explicação da Liliana Donatelli, Consultora em 
Biossegurança da Cristófoli:

Confira!

https://www.youtube.com/watch?v=2_c7bnclLfc


10. Registros da monitorização da esterilização
Cada etapa deve ser registrada para futuras e necessárias consultas.

A Biossegurança é uma importante medida que não deve ser negligenciada no dia a 

dia clínico. Esperamos que este ebook te ajude a organizar os processos e a orientar 

sua equipe para que todos estejam seguros no ambiente de trabalho.

Referências:
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