
BIOSSEGURANÇA

Mas o que é a Biossegurança? 
A Biossegurança é um conjunto de ações, meios e recursos, que tem 
como objetivo principal minimizar riscos e prevenir acidentes e outras 
situações que possam prejudicar a saúde dos pacientes, dos profissio-
nais e do meio ambiente. 

Por que a Biossegurança é importante para você durante o atendimento 
odontológico? Porque previne doenças causadas por microrganismos 
(vírus, bactérias, etc.) que podem ser transmitidos durante o atendi-
mento.

Quais doenças causam maior preocupação? 
As Hepatites B e C e a Aids pela gravidade que representam, pelo modo 
de transmissão e, muitas vezes, por se manifestarem muito tempo 
depois de adquiridas. 

Como as Hepatites B e C e a Aids podem ser transmitidas em um atendimen-
to odontológico?  
Os microrganismos causadores dessas doenças podem ser transmitidos 
por sangue contaminado quando:
 ocorre uma perfuração por exemplo com agulha ou broca;
 em contato com mucosas (olhos, nariz e boca);
 em contato com pele previamente lesionada (queimaduras, machucados);
 mordedura humana com sangue.
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Aqui cuidamos da sua Saúde praticando a Biossegurança.

importante

Entenda como:
Em todos os atendimentos odontológicos, utilizamos medidas de prevenção e controle de infecção para 
proteger a sua saúde e de toda a nossa equipe. 

Conheça alguns exemplos: 
 esterilização dos  instrumentos odontológicos para cada paciente;
 troca de barreiras protetoras e/ou limpeza e desinfecção das superfícies e equipamentos a cada 
    atendimento;
 uso de equipamentos de proteção descartáveis a cada paciente (luvas e máscaras);
 óculos de proteção para pacientes e equipe;
 higienização das mãos antes de colocar e depois de retirar as luvas e sempre que for necessário;
 atualizações periódicas da equipe de saúde bucal quanto à Biossegurança.



Nota: Esse documento foi elaborado pelo grupo “GerAção Biossegurança”  que é composto por profissionais que trabalham pela 
conscientização da importância da Biossegurança na Odontologia e sua aplicação prática. O objetivo principal do grupo é a segurança 
de todos os envolvidos, tendo como base: evidências científicas, legislação vigente e recomendações nacionais e internacionais.

A responsabilidade pelas práticas de controle de infecções e a segurança dos envolvidos durante os trabalhos e atendimentos é de 
cada serviço odontológico.

Estudamos e nos dedicamos para que cada consulta sua em nosso serviço odontológico seja sempre a 
mais segura, tanto para você como para toda a equipe de profissionais envolvidos no cuidado do seu 
sorriso e da sua saúde!  
Se você tiver alguma pergunta em relação à Biossegurança, aos procedimentos ou gostaria de dar alguma 
sugestão, estamos sempre à sua disposição.

E se o profissional sofrer um acidente perfurocortante durante o seu atendi-
mento?  
O procedimento deverá será interrompido imediatamente para que as 
ações preventivas sejam tomadas. Essas medidas são baseadas em 
evidências científicas e legislação vigente e visam à proteção de pacientes 
e profissionais. 

Como você pode colaborar se acontecer um acidente perfurocortante 
durante a sua consulta?  
É importante que você e o profissional se dirijam à unidade de atendi-
mento de saúde para que sejam realizados alguns exames rápidos. O 
resultado desses exames ajudará o médico a tomar decisões para 
prevenir o desenvolvimento de doenças.

Você é obrigado a acompanhar o profissional até a unidade de saúde?  
É altamente recomendável para que o médico tenha condições de 
proteger a sua saúde e a do profissional. Não é obrigatório, mas é muito 
importante que compareçam juntos nesse primeiro atendimento. De 
acordo com o protocolo do Ministério da Saúde e recomendações cientí-
ficas, trata-se de uma emergência médica. A recomendação é que isso 
ocorra de imediato (preferencialmente nas duas primeiras horas após o 
acidente).

Esses procedimentos após o acidente terão algum custo para você? 
Não haverá qualquer custo para você. O atendimento é gratuito e está 
disponível na rede pública de saúde em todo o Brasil.

A Biossegurança é um compromisso de todos nós!
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E se você não quiser 
acompanhar o profissional? 
Sua decisão será respeitada. Seu tratamento odontológico seguirá 
como planejado na próxima consulta. Porém é importante ressaltar 
que, ao acompanhar o profissional acidentado, você pode colaborar 
para que a conduta mais adequada seja adotada evitando que ele 
receba medicamentos desnecessários.
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