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  P R E F Á C I O 

 Visto que ainda não podemos nos curar ou imunizar contra 
todas as doenças infecciosas, temos que continuar a contar com 
procedimentos de controle de infecções (prevenção de infecções) 
para conter, interromper a transmissão, remover ou eliminar 
microrganismos potencialmente prejudiciais. Mesmo que pos-
samos curar uma doença infeciosa em particular, é melhor evitar 
que ela ocorra do que arriscar contrair sérios danos primários ou 
secundários ao corpo. O controle de infecções também desempe-
nha papel importante nas tentativas de gerenciar inicialmente 
microrganismos recém-descobertos e doenças emergentes, para as 
quais não existem curas ou vacinas. Diversas doenças emergentes 
e reemergentes têm ocorrido desde a 1ª edição deste livro, em 
1994. Entre elas, infecção do vírus do Nilo Ocidental, síndrome 
respiratória aguda grave (SARS), doença pelo vírus Ebola, sín-
drome respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) e infecção 
pelo Zika vírus. Além disso, houve pelo menos 19 microrganismos 
recém-descobertos associados a doenças humanas nos últimos 
23 anos. 

 O papel do controle de infecções na Odontologia continua a ser 
de suma importância, pois houve uma série de incidentes docu-
mentados em clínicas odontológicas quando os procedimentos de 
controle de infecções foram ignorados, provocando a transmissão 
de doenças. Portanto, o controle de infecções veio para fi car e, na 
Odontologia, desempenha papel fundamental na proteção da equipe 
de saúde bucal de doenças ocupacionais e na proteção de pacientes 
contra infecções associadas aos cuidados de saúde. 

  NOVIDADES DESTA EDIÇÃO 
 Esta edição continua a enfatizar os conceitos básicos de microbiologia 
e de transmissão de doenças infecciosas para a melhor compreensão 
das abordagens de prevenção e servir de base para o desenvolvimento 
de novas ideias. Além de atualizar todos os capítulos, acrescentei 
novos itens: 
  •     Dois capítulos NOVOS 

  •      Capítulo 9: Preparando-se para a Segurança do Paciente e a 
Saúde Ocupacional.  Inclui como desenvolver uma cultura de 
segurança, como se preparar para consultas seguras para os 

pacientes e descreve como o controle de infecções benefi cia a 
equipe de saúde bucal e seus pacientes.  

  •      Capítulo 30: Transmissão de agentes patogênicos em serviços 
odontológicos.  Mostra que ignorar os procedimentos de con-
trole de infecções levou a transmissões de doenças em serviços 
odontológicos, devidamente documentadas.     

  •     Recomendações atualizadas de controle de infecções para Odon-
tologia do CDC – Centers for Disease Control and Prevention.  

  •     Novas informações sobre hepatite C, Ebola, Mers-CoV, 
“super-bactérias”, Zika e vírus emergentes.  

  •     Procedimentos operacionais padronizados e checklists de con-
trole de infecções para avaliação de programas de segurança.  

  •     Dicas para o coordenador de controle de infecções ajudar 
a gerenciar e avaliar um programa de controle de infecções e 
segurança.  

  •     Novas fi guras para ajudar a explicar a cadeia da infecção, a cultura 
de segurança, a transmissão de patógenos da cavidade bucal dos 
pacientes e a transmissão de doenças na Odontologia.  

  •     Narrativas com mais de 30 cenários para estudo de casos com 
violações no controle de infecções e de segurança em serviços 
odontológicos que oferecem oportunidades para ensino.     

  RECURSOS PARA APRENDIZAGEM 
 Mantive diversos recursos para ensino/aprendizagem, incluindo: 
  •      Procedimentos passo a passo, fáceis de acompanhar , para ajudar 

na realização do controle de infecções e na segurança, cada um 
com objetivos específi cos, fundamentos e lista de suprimentos e 
equipamentos necessários.  

  •      Quadros de resumo, tabelas e fotografi as coloridas  ajudam a 
visualizar as informações para um aprendizado rápido.  

  •      Perguntas de revisão , ao fi nal de cada capítulo, ajudam a garantir 
uma compreensão da informação.  

  •      Objetivos de aprendizagem e referências selecionadas  em todos 
os capítulos também facilitam o aprendizado.  

  •      Apêndices  incluem regulamentações e recomendações para 
controle de infecções e gerenciamento de produtos perigosos.  

  •      Glossário  com mais de 450 termos.       
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  Segurança com Perfurocortantes  

 Ao concluir este capítulo, o aluno deverá ser capaz de: 
  1.   Descrever alguns dos riscos de acidentes com objetos 

perfurocortantes.  
  2.   Listar alguns exemplos de quando podem ocorrer acidentes 

com objetos perfurocortantes em um serviço odontológico.  

  3.   Descrever uma cultura de segurança e listar as três 
abordagens básicas para a prevenção de acidentes com 
perfurocortantes.     

    O B J E T I V O S  D E  A P R E N D I Z A G E M 

   RISCO DE ACIDENTES COM 
PERFUROCORTANTES 
   Perfurocortantes   é um termo usado para designar dispositivos com 
pontas ou bordas afi adas, que podem perfurar ou cortar a pele ou outro 
tecido. Os exemplos na Odontologia incluem agulhas, bandas ou fi os 
ortodônticos, lâminas de bisturi, brocas, agulhas de sutura, instrumentos 
e vidro quebrado ( Fig. 19.1   ). Alguns incluem tubetes anestésicos usados 
na categoria de objetos perfurocortantes. Uma pequena porcentagem 
de tubetes usados contém sangue como resultado da aspiração 
imediatamente antes da injeção. Quantidades muito pequenas de sangue 
podem conter um número signifi cativo de agentes patogênicos (p. ex., 
sangue de uma pessoa positiva para antígeno de hepatite B [HBeAg]). 
Assim, se um tubete de vidro usado contém sangue e está quebrado, 
torna-se um objeto perfurocortante contaminado. 

 Os tipos mais sérios de exposição ocupacional a agentes patogê-
nicos transmissíveis pelo sangue são lesões acidentais   percutâneas   
(através da pele) envolvendo objetos perfurocortantes. O CDC 
estima que, a cada ano, 385 mil acidentes relacionados com agulhas 
e outros objetos perfurocortantes acontecem com profissionais 
de saúde em hospitais. Acidentes semelhantes ocorrem em outros 
ambientes de atendimento à saúde, como serviços odontológicos, 
instituições de longa permanência para idosos, clínicas, serviços de 
atendimento de emergência e residências particulares. Os profi s-
sionais de saúde fora dos hospitais sofrem cerca de 205 mil acidentes 
por ano, para um total de quase 600 mil acidentes anualmente. 
Tais acidentes envolvem um risco de infecção, possíveis reações 
a medicamentos profiláticos relacionados e estresse psicológico 
relacionado com ameaça de infecção. Assim, reduzir acidentes com 
objetos perfurocortantes contaminados é um objetivo importante. 

 Os acidentes com objetos perfurocortantes estão principalmente 
associados ao potencial de transmissão ocupacional do vírus da 
hepatite B (HBV), do vírus da hepatite C (HCV) e do vírus 
da imunodefi ciência humana (HIV), mas foram implicados na trans-
missão de mais de 20 outros agentes patogênicos. Mesmo que as 
chances de adquirir uma doença infecciosa devido a uma lesão com 
objetos perfurocortantes na Odontologia sejam relativamente baixas, 
não podemos dizer que o risco é zero. O United States Public Health 
Service (USPHS) indicou que, entre os profi ssionais de saúde que 
sofreram acidentes com agulhas contaminadas com sangue contendo 

HBV, o risco de desenvolver hepatite clínica foi de 22% a 31% no 
caso de sangue positivo para o antígeno de superfície da hepatite B 
(HBsAg) e positivo para HBeAg. O risco de desenvolver evidências 
sorológicas de infecção pelo HBV foi de 37% a 62%. O HCV não é 
transmitido efi cientemente mediante exposição ocupacional ao san-
gue. A incidência média de soroconversão anti-HCV após exposição 
percutânea ocupacional a partir de uma fonte positiva de HCV é de 
1,8%, com uma faixa entre 0% e 7%. O risco médio de transmissão 
do HIV após uma exposição percutânea ao sangue infectado pelo HIV 
é estimado em 0,3%. Após uma exposição em membrana mucosa, 
estima-se em 0,09%. A imunização contra a hepatite B praticamente 
elimina o risco de contrair a doença; no entanto, até o momento, não 
há vacinas que protejam contra hepatite C ou HIV.  

  QUANDO PODEM OCORRER ACIDENTES? 
 Os acidentes com de objetos perfurocortantes podem ocorrer 
a qualquer momento ao manusear tais itens ( Quadro 19.1   ). Se o 
objeto perfurocortante foi usado em um paciente, ou de outra forma 
entrou em contato com o sangue ou a saliva de um paciente, está 
contaminado e tem potencial para transmitir microrganismos. Todos 
estão preocupados com qualquer tipo de acidente que ocorra no 
serviço odontológico, mas os acidentes com contaminação oferecem 
a preocupação adicional de uma infecção potencialmente prejudicial 
( Fig. 19.2   ). A norma da OSHA para patógenos transmissíveis pelo 
sangue exige que os empregadores de serviços de saúde preparem 
um “protocolo para casos de exposição” que enumere todas as tarefas 
e procedimentos nos quais a exposição ocupacional pode ocorrer. 
Isso é benéfi co na identifi cação de riscos no local de trabalho, para 
que possam ser minimizados.  

  PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM 
PERFUROCORTANTES 

  Cultura de Segurança 
 Existem várias estratégias de prevenção, mas estabelecer uma   cultura 
de segurança   no consultório é uma estratégia geral recomendada 
pelo CDC – National Institute for Occupational Safety and Health 
(NIOSH). A cultura se refere a fatores que infl uenciam atitudes   e 
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comportamentos no local de trabalho. Uma cultura de segurança 
refl ete o compromisso compartilhado do empregador e dos traba-
lhadores em garantir a segurança dos pacientes, da equipe de saúde 
bucal e do ambiente de trabalho. Os benefícios de uma cultura de 
segurança são: os trabalhadores podem se submeter a menos acidentes 

relacionados com o trabalho; trabalhadores e pacientes podem ter 
menos exposições a patógenos potencialmente perigosos; com menos 
exposições, empregados e empregadores terão menos estresse na 
espera de resultados de exames de sangue; os empregadores terão 
menos despesas e os trabalhadores terão menos dias de trabalho 
perdidos devido a menos avaliações médicas e acompanhamento 
pós-exposição; os empregadores podem se sentir bem em oferecer um 
lugar seguro para trabalhar e atender aos pacientes; e os pacientes se 
benefi ciam ao serem atendidos por uma equipe de saúde bucal que 
se esforça para proporcionar visitas odontológicas seguras. 

 O empregador deve apoiar abertamente uma cultura de segu-
rança: 
  •     fornecendo o suprimento de recursos adequados;  
  •     encorajando a participação dos trabalhadores em um plano de 

segurança;  
  •     disponibilizando dispositivos de segurança e equipamentos de 

proteção adequados; e  
  •     introduzindo os trabalhadores em uma cultura de segurança 

quando são admitidos.    
 Outros componentes de uma cultura de segurança incluem: 

  •     identifi car e remover riscos (criar um ambiente não punitivo para 
relatar acidentes e riscos com perfurocortantes);  

  •     desenvolver sistemas de feedback para comunicar a segurança 
(p. ex., boletins informativos, quadros de avisos, folhetos, agendas 
de reuniões, recompensas quando da identifi cação de situações 
perigosas, comemorações ao ocorrerem sucessos e melhorias);  

  •     promover o reconhecimento individual (p. ex., avaliar a con-
formidade com a segurança, fazer com que a equipe assine um 
compromisso de promover a segurança); e  

  •     medir melhorias na segurança (p. ex., levantamento antes e 
depois da percepção de segurança da equipe no consultório, 
relatórios de acidentes com objetos perfurocortantes).    
 A NIOSH, uma parte do CDC, desenvolveu uma pesquisa para 

avaliar o clima de segurança nas instalações de saúde ( Capítulo 9 , 
 Quadro 19.2   ).                

  Ato da OSHA para Prevenção no Uso de Agulhas 
 A estratégia da OSHA para ajudar a proteger os profi ssionais de 
saúde e outros trabalhadores contra a exposição a patógenos trans-
missíveis pelo sangue é a norma para patógenos transmissíveis 
pelo sangue que entrou em vigor no início de 1992 (  Capítulos 8, 24 
e 25                 e Apêndice G). A norma exige que os empregadores protej  am 

  QUADRO 19.1      Exemplos de 
Oportunidades para a Ocorrência 
de Acidentes com Objetos Perfurocortantes     

  Na Área Clínica 

    Ao preparar a seringa anestésica  
  Ao aplicar injeções  
  Quando são passados objetos perfurocortantes  
  Quando agulhas são reencapadas  
  Quando agulhas são descartadas  
  Quando objetos perfurocortantes expostos são apanhados  
  Ao usar instrumentos manuais perfurocortantes  
  Quando objetos perfurocortantes são descartados  
  Ao manipular bisturis e lâminas  
  Ao fazer incisões  
  Ao fazer suturas  
  Ao colocar/remover brocas das peças de mão  
  Ao entrar em contato com brocas pontiagudas em peças de mão ainda em 

seus suportes  
  Ao manipular fi os, bandas ortodônticas e aparelhos bucais  
  Ao recolher itens após o atendimento do paciente     

  Durante o Processamento de Instrumentos 

    Ao amolar instrumentos  
  Ao remover agulhas, lâminas de bisturi e itens quebrados deixados nas bandejas  
  Ao escovar e enxaguar objetos perfurocortantes manualmente  
  Ao colocar/retirar instrumentos perfurocortantes de soluções de limpeza  
  Ao embalar itens perfurocortantes para esterilização  
  Ao organizar bandejas  
  Ao manusear pacotes esterilizados com perfurocortantes     

  Em Outras Ocasiões 

    Ao manusear roupas com objetos perfurocortantes escondidos nos bolsos  
  Ao manusear e limpar aparelhos bucais com grampos  
  Ao manusear objetos perfurocortantes no laboratório de prótese       

 FIG. 19.2      Simulação de perfuração com instrumento.   

 FIG. 19.1      Exemplos de objetos perfurocortantes (lâmina de bis-
turi, agulha, agulha de sutura, fi o ortodôntico, lima endodôntica, 
banda, instrumento quebrado, broca, tubete anestésico [se 
estiver quebrado]).   
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seus trabalhadores da exposição a fl uidos corporais. Em 2001, a 
OSHA revisou a norma para patógenos transmissíveis pelo sangue 
para incluir os requisitos da Needlestick Safety and Prevention Act. 
As revisões modifi caram ou adicionaram novos termos na seção 
de defi nições da norma; fi zeram adições ao Plano de Controle de 
Exposição; exigiram que o empregador solicite contribuições dos 
trabalhadores durante a identificação, avaliação e seleção anual 
de controles de engenharia e práticas de trabalho que evitem a 
exposição; e exigiram a manutenção de um registro de acidentes com 
objetos perfurocortantes para alguns empregadores. Os formulários 
de triagem e avaliação de dispositivos estão disponíveis no CDC em 
 www.cdc.gov/oralhealth/infectioncontrol/forms.htm . 

  Mudanças nas Defi nições 
 A norma revisada adicionou o seguinte à seção de defi nições da 
norma: (1) “Objetos perfurocortantes projetados para proteção  
contra acidentes com objetos perfurocortantes: um objeto per-
furocortante sem agulha ou um dispositivo com agulha usado para 
retirar fl uidos corporais, acessar uma veia ou artéria ou administrar 
medicamentos ou outros fl uidos com um recurso ou mecanismo 
de segurança incorporado que efetivamente reduz o risco de um 
acidente com exposição.” (2) “Sistemas sem agulhas: um dis-
positivo que não usa agulhas para [A] a coleta de fl uidos corporais 
ou retirada de fluidos do corpo depois que o acesso venoso ou 
arterial inicial é estabelecido; [B] administração de medicação 
ou fl uidos; e [C] quaisquer outros procedimentos que envolvam 

o potencial de exposição ocupacional a patógenos transmissíveis 
pelo sangue devido a lesões percutâneas de objetos perfurocortantes 
contaminados”. A definição de “Controles de Engenharia” foi 
modifi cada para incluir, como exemplos, “dispositivos médicos 
mais seguros, como objetos perfurocortantes com proteção contra 
lesões e sistemas sem agulhas”.  

  Mudanças no Plano de Controle de Exposição 
 A revisão e atualização do Plano de Controle de Exposição é neces-
sária para “[A] refl etir mudanças na tecnologia que eliminam ou 
reduzem a exposição a patógenos transmissíveis pelo sangue; e 
[B] documentar anualmente a avaliação e a implementação de 
dispositivos médicos apropriados, disponíveis comercialmente e 
mais seguros, projetados para eliminar ou minimizar a exposição 
ocupacional”. Assim, o Plano de Controle de Exposição escrito 
deve incluir uma descrição de (1) como os dispositivos médicos 
mais novos, que podem reduzir a exposição, serão identificados 
e avaliados para adoção; (2) os métodos utilizados para avaliar os 
dispositivos e os resultados das avaliações; e (3) a justifi cativa de 
por que um dispositivo ou não selecionado para uso. Um exemplo 
de conformidade com essa mudança seria uma revisão anual e uma 
avaliação de dispositivos recentemente disponíveis, projetados para 
reduzir exposições percutâneas a patógenos transmissíveis pelo 
sangue. A informação adicionada ao Plano de Controle de Exposição 
deve ser atualizada pelo menos anualmente, como todas as outras 
partes do plano.    

  QUADRO 19.2      Exemplos de Segurança no Uso de Perfurocortantes     

    1.     Evite entortar, quebrar ou manipular agulhas antes do descarte.  
  2.     Não reencape a agulha com a tampa na mão ( Fig. 19.4 ).  
  3.     Reencape as agulhas usadas com segurança antes de remover as seringas 

não descartáveis.  
  4.     Reencape as agulhas usando um prendedor de tampa ou a técnica de pescar 

para reencapar usando uma das mãos.  
  5.     Evite remover as agulhas das seringas médicas descartáveis antes do descarte.  
  6.     Descarte agulhas usadas o mais rápido possível após seu uso (p. ex., ao lado 

da cadeira odontológica).  
  7.     Avalie o uso de dispositivos de segurança com agulha, quando estiverem 

disponíveis.  
  8.     Evite colocar outros em risco de lesão.  
  9.     Evite passar objetos perfurocortantes de mão em mão para outra pessoa; use 

uma zona neutra ( Fig. 19.5 ).  
  10.     Tenha cuidados adicionais ao dar uma segunda injeção anestésica no mesmo 

paciente.  
  11.     Use lâminas de bisturi com pontas arredondadas em vez de lâminas “pontia-

gudas”.  
  12.     Considere o uso de instrumentos em vez de dedos para retrair o tecido ao 

aplicar injeções ou realizar suturas.  
  13.     Use fórceps ou pinças de algodão (em vez dos dedos) para apanhar objetos 

perfurocortantes do chão ( Fig. 19.6 ).  
  14.     Considere a organização de seus instrumentos em cassetes de instrumentos; 

isso reduz bastante o manuseio direto dos instrumentos, pois permanecem 
nos cassetes durante a limpeza, embalagem, esterilização e distribuição para 
a mesa do equipamento odontológico.  

  15.     Organize os instrumentos com objetos perfurocortantes em bandejas/cassetes 
de modo que suas pontas não fi quem direcionadas para cima.  

  16.     Certifique-se de que as peças de mão em seus suportes tenham brocas 
apontando para o lado contrário do operador.  

  17.     Use cassetes de instrumentos com altura sufi ciente para evitar que objetos 
perfurocortantes saiam para fora do cassete.  

  18.     Coloque instrumentos perfurocortantes de volta em uma posição estável ao 
retorná-los para bandejas, cassetes ou mesa de suporte ( Fig. 19.7 ).  

  19.     Olhe bem antes de manusear um instrumento perfurocortante ou um pacote 
de instrumentos perfurocortantes.  

  20.     Verifi que cuidadosamente se não há instrumentos perfurando os pacotes de 
instrumentos antes do manuseio.  

  21.     Não manuseie cegamente um recipiente com objetos perfurocortantes.  
  22.     Vista luvas grossas de utilidade durante a limpeza do consultório e o proces-

samento de instrumentos.  
  23.     Não amole instrumentos contaminados.  
  24.     Reduza a necessidade de amolar instrumentos na área clínica, tendo dis-

ponibilidade de múltiplos de um mesmo instrumento.  
  25.     Se estiver descartando uma seringa descartável, descarte a unidade inteira, 

sem remover a agulha.  
  26.     Use coletores de perfurocortantes que sejam resistentes a punção, que 

possam ser fechados e rotulados para seu descarte ( Fig. 19.8 ).  
  27.     Feche os coletores de perfurocortantes antes de movê-los para evitar que os 

objetos se espalhem, caso o recipiente caia.  
  28.     Encha os coletores de perfurocortantes apenas com três quartos do volume 

para evitar que os objetos perfurocortantes se projetem acima do topo.  
  29.     Use coletores de perfurocortantes com bases largas o sufi ciente para que 

não tombem com facilidade.  
  30.     Não lave instrumentos perfurocortantes rotineiramente por meio de 

fricção manual (use cubas de lavagem ultrassônica ou lavadoras automáticas) 
( Fig. 19.9 ).  

  31.     Use um cesto ou suporte de cassetes para colocar os instrumentos/cassetes 
em uma cuba de ultrassom.  

  32.     Se um instrumento tiver que ser ocasionalmente submetido à lavagem 
manual, use escova com cabo longo.  

  33.     Considere o uso de pinças de algodão em vez dos dedos para remover brocas 
das canetas de alta rotação.      
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  Informações Fornecidas pelos Trabalhadores 
 As mudanças exigem que “um empregador, que precisa estabelecer um Pla-
no de Controle de Exposição, deve solicitar a contribuição de trabalhadores 
não gerenciais, responsáveis pelo atendimento direto ao paciente, e que 
estão potencialmente expostos a acidentes com objetos perfurocortantes 
contaminados, na identifi cação, avaliação e seleção de controles técnicos 
e práticas de trabalho efi cazes, e documentar essa solicitação no Plano 
de Controle de Exposição.” Isso pode envolver discussões documentadas 
com os trabalhadores ou procedimentos mais formais, como grupos 
para discussão de problemas, auditorias de segurança, inspeções, estudos 
piloto ou outros tipos de investigações. A evidência de participação dos 
trabalhadores pode incluir o tempo de reunião, cópias de pedidos por 
escrito para a participação de trabalhadores e relatórios assinados.  

  Registro de Acidentes 
 Esta alteração na norma se refere apenas aos empregadores que são obri-
gados a manter um registro na OSHA sobre lesões e doenças ocupacionais 
(aqueles com 11 ou mais trabalhadores cobertos pela norma para patógenos 
transmissíveis pelo sangue). A mudança indica que “o empregador deve 
estabelecer e manter um registro de acidentes com perfurocortantes para 
registrar lesões percutâneas com objetos perfurocortantes contaminados. 
As informações no registro de lesões com objetos perfurocortantes devem 
ser registradas e mantidas de forma a proteger a confi dencialidade do 
funcionário lesionado. O registro de acidente com objeto perfurocortante 
deve conter, no mínimo: [A] O tipo e a marca do dispositivo envolvido 
no incidente, [B] o departamento ou área de trabalho onde ocorreu a 
exposição e [C] uma explicação de como ocorreu o evento.” 

 Em 2005, a OSHA determinou que os consultórios e clínicas 
odontológicas são de baixo risco e   não   precisam manter um registro 
de lesões e doenças da OSHA, a menos que o governo o solicite. Mas 
todos os empregadores ainda têm que informar qualquer acidente no 
local de trabalho que resulte em uma fatalidade ou na hospitalização 
de três ou mais trabalhadores.  *     

  Abordagens Específi cas de Prevenção 
 Existem três abordagens básicas para prevenir acidentes com objetos 
perfurocortantes: 
  •     Eliminar o uso do objeto perfurocortante quando possível; isso 

raramente é viável na Odontologia.  
  •     Aplicar controles técnicos (um dispositivo que elimina o potencial 

de risco, por exemplo,   coletores de perfurocortantes  , dispositivos 
de segurança com características de prevenção de lesões, como 
um protetor de agulha).  

  •     Aplicar controles de práticas de trabalho (ações que alteram a 
maneira como uma tarefa é realizada, por exemplo, a técnica de 
reencapar uma agulha usada com uma das mãos).    
 O manuseio adequado de objetos perfurocortantes é essencial 

porque os equipamentos de proteção individual comuns, como as 
luvas de procedimento, na maioria das vezes não impedem perfurações 
ou cortes. O  Quadro 19.2  fornece alguns exemplos de segurança com 
objetos perfurocortantes. Para minimizar o potencial de acidentes com 
agulhas, use algum tipo de dispositivo de retenção da tampa protetora 
ou utilize a técnica de reencapar a agulha “pescando a tampa” usando 
apenas uma mão ( Fig. 19.3 ). O  Capítulo 18  descreve os procedimentos 
adequados para o descarte de objetos perfurocortantes contaminados.      PRÁTICAS SEGURAS PARA INJEÇÃO 

  Medicações Parenterais 
 O  Capítulo 16  inclui recomendações do CDC sobre técnicas assép-
ticas relacionadas com práticas seguras para injeção (preparação e 
administração de medicamentos parenterais). O CDC tem outras   

 *  Nota da Revisão Científi ca: No Brasil, todas as exposições ocupacionais 
são eventos de notifi cação compulsória de acordo com a Portaria nº 
204, de 17/2/2016. Todos os serviços de saúde devem manter registro e 
análise desses acidentes de acordo com a Portaria 1748 de 30/8/2011 do 
Ministério do Trabalho e Emprego. 

 FIG. 19.3      Esta fi gura mostra a técnica de reencapar a agulha 
com uma das mãos, uma forma segura de reencapar uma agulha.   

 FIG. 19.5      Esta fi gura mostra a passagem de uma agulha exposta. 
  Não faça isto.     

 FIG. 19.4      Esta fi gura mostra como reencapar uma agulha com 
as duas mãos.   Não faça isto.     
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recomendações nesta área, principalmente relacionadas com o uso 
de frascos para medicação de injeção. São as seguintes: 
  •     Sempre que possível, use frascos de dose única para medicamentos 

parenterais.  
  •     Não use agulhas ou seringas para mais de um paciente. Isso inclui 

seringas previamente cheias de fábrica, e outros dispositivos, 
como canetas de insulina.  

  •     Os recipientes de medicação (frascos de dose única e múltiplas, 
ampolas e bolsas) são inseridos com uma nova agulha e nova 
seringa, mesmo quando forem utilizados para o mesmo paciente.  

  •     Não use frascos, ampolas e bolsas de medicação de dose única 
(de uso único) ou frascos de solução intravenosa para mais de 
um paciente.  

  •     Não combine o conteúdo residual dos frascos de uso único 
para uso posterior. As instruções a seguir se aplicam se forem 
utilizados frascos multidose: 
  •     Sempre que possível, destine os frascos multidose a um único 

paciente.  
  •     Se forem utilizados frascos multidose para mais de um 

paciente, devem ser restritos a uma área de medicação cen-
tralizada e não devem entrar na área imediata de tratamento 
do paciente (p. ex., no consultório odontológico) para 
evitar a contaminação inadvertida do frasco com aerossóis 

e borrifos, ou contato direto ou indireto com superfícies ou 
equipamentos potencialmente contaminados. (Se um frasco 
de dose múltipla entrar na área imediata de tratamento do 
paciente, deve ser destinado para uso em um único paciente 
e descartado imediatamente após o uso.)  

  •     Indique a data dos frascos multidose quando abertos pela 
primeira vez e descarte dentro de 28 dias, a menos que o 
fabricante especifi que uma data mais curta ou mais longa 
para esse frasco aberto.     

  •     Não use conjuntos de infusão ou administração de fl uidos (p. ex., 
sacos IV, tubulações e conexões) para mais de um paciente.     

  Injeções Anestésicas Odontológicas 
 O CDC recomenda: ao usar uma seringa carpule para adminis-
trar anestesia local, não usar a agulha ou tubete anestésico para 
mais de um paciente. Certifique-se de que a seringa carpule 
esteja devidamente limpa e esterilizada antes de usar em outro 
paciente.  

 FIG. 19.6      Esta fi gura mostra alguém apanhando um objeto per-
furocortante com as mãos enluvadas.   Não faça isto.     

 FIG. 19.8      .Descarte correto de uma agulha encapada em um 
coletor de perfurocortantes.   

 FIG. 19.9      A fricção manual de instrumentos perfurocortantes 
contaminados é de risco.   Não faça isto.     

 FIG. 19.7      O instrumento perfurocortante foi colocado no cassete 
em uma posição instável.   Não faça isto.     
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    CENÁRIOS PARA ESTUDO DE CASO 

 Ferimento com Perfurocortantes 

 

   O Incidente:  Maria Alice foi a primeira paciente de endodontia do dia para 
Henrique, um estudante de Odontologia do quarto ano. Ela tinha cárie profunda 
no elemento 27 e estava sentindo dor. Henrique realizou anestesia por bloqueio 
mandibular e cuidadosamente encapou a agulha, antecipando uma injeção 
subsequente. Depois de alguns minutos, Henrique procedeu a exposição da 
câmara pulpar. Maria Alice se contorceu de dor, então Henrique parou e adminis-
trou mais anestesia local, reencapando a agulha com segurança depois disso. 

 A segunda injeção não ajudou, então Henrique informou ao seu instrutor 
(Dr. Guilherme) sobre a situação. O Dr. Guilherme inseriu um novo tubete na seringa, 
sem reencapar e dobrou a agulha usada para conseguir um melhor acesso ao dente 
e administrou o anestésico diretamente na câmara pulpar do elemento 27. Isso 
cessou a dor de Maria Alice. Dr. Guilherme, então, colocou a seringa/agulha no 
cassete de instrumentos. Henrique completou o procedimento em Maria Alice sem 
mais incidentes. Míriam, a auxiliar em saúde bucal encarregada da consulta de 
Henrique, veio para limpar o consultório e transportar os instrumentos para a área 
de esterilização. Ao fechar o cassete de instrumentos, ela sentiu uma dor aguda em 
seu dedo indicador. Ela foi atingida através de suas grossas de utilidade com a agulha 
dobrada que se projetava através das perfurações no cassete de instrumentos. 

 Identifi que oportunidades com potencial para transmissão de doenças nesse 
cenário. Quais medidas preventivas poderiam ter sido utilizadas?  

 De Miller CH: Special series on consequences: Are you exposing 
yourself, part I. Infect Control Pract 10(2):1–2, 2010. Este recurso foi 
reimpresso com permissão da Organization for Safety, Asepsis and 
Prevention (OSAP).  www.osap.org    

    CENÁRIOS PARA ESTUDO DE CASO 

 Segurança com Perfurocortantes     

    P E R G U N TAS  D E  R E V I S Ã O     

 Múltipla Escolha 
    1.     Qual das técnicas seguintes não é aceitável para o manuseio 

de objetos perfurocortantes? 
  a.     Reencapar uma agulha usando um prendedor de tampa  

  b.     Reencapar uma agulha usando uma “técnica de pescar a 
agulha com uma mão”  

  c.     Descartar uma agulha em um saco de lixo comum  
  d.     Descartar uma agulha em um coletor resistente a punção     

  2.     Onde os coletores de perfurocortantes devem ser colocados 
no consultório? 
  a.     Na sala de esterilização e na sala de armazenamento  
  b.     Na sala de armazenamento e na clínica  
  c.     Na clínica e no laboratório odontológico  
  d.     Onde quer que os objetos perfurocortantes descartáveis 

forem usados ou puderem ser encontrados     
  3.     Um plano se referindo aos fatores que infl uenciam as atitudes 

gerais e o comportamento no consultório com relação à 
segurança com objetos perfurocortantes é considerado: 
  a.     uma cultura de segurança  
  b.     a norma para patógenos transmissíveis pelo sangue  
  c.     um ato para prevenção no uso de agulha  
  d.     precauções universais     

  4.     Os procedimentos de segurança para objetos perfurocortan-
tes indicam que qual tipo de luva deve ser vestida durante a 
limpeza do consultório e processamento de instrumentos? 
  a.     Luvas de exame de látex  
  b.     Luvas de exame nitrílicas  
  c.     Luvas grossas de utilidade  
  d.     Luvas estéreis     

  5.     Lesões com objetos perfurocortantes estão associadas 
principalmente à transmissão ocupacional de quais das 
seguintes doenças? 
  a.     Hepatite B, hepatite C e doença do vírus da imunodefi -

ciência humana  
  b.     Infl uenza, herpes e tuberculose  
  c.     Doença dos legionários, hepatite B e o resfriado comum  
  d.     Meningite, catapora e a doença do vírus da imunodefi -

ciência humana                 
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   O Incidente:  Miguel estava em Boston para correr na famosa maratona. No dia 
em que voltaria para casa, teve dor de dente. Ligou para um cirurgião-dentista 
local (Dr. Bandeira) e conseguiu ser atendido imediatamente. O Dr. B (como ele era 
carinhosamente conhecido por sua equipe) teve que dar ao Miguel duas injeções anes-
tésicas. Após a primeira, colocou a seringa/agulha na mesa do suporte. Para a segunda 
injeção, Sara (a auxiliar em saúde bucal) removeu rapidamente a agulha original não 
encapada da seringa, colocou-a no coletor de perfurocortantes, colocou uma agulha 
nova, destampou-a e entregou a seringa ao Dr. B. Após a segunda injeção, o Dr. B 
passou imediatamente a seringa/agulha de volta para Sara. Segurando a seringa na 
mão esquerda, ela moveu com cuidado o polegar e o indicador da mão direita pelo 
corpo da seringa em direção à agulha. Ela segurou a base da agulha e a removeu da 
seringa. Enquanto ela colocava a agulha em um coletor de perfurocortantes, sentiu uma 
dor aguda no polegar. Ela olhou mais atentamente para o coletor de perfurocortantes e 
observou uma agulha anestésica descoberta que sobressaía da abertura do recipiente. 
O Dr. B não viu o que aconteceu. Sara não sabia o que fazer, então continuou a fazer 
seus deveres habituais e não informou o acontecido ao Dr. B até o fi nal do dia. O Dr. 
B levou-a para a pia, lavou a ferida com água e sabão, secou-a, aplicou uma atadura 
e disse: “Está tudo bem agora”. 

 Identifi que oportunidades com potencial para transmissão de doenças nesse 
cenário. Quais medidas preventivas poderiam ter sido utilizadas? 

 De Miller CH: Special series on consequences: Are you exposing yourself, part II. 
Infect Control Pract 9(3):1–2, 2010. Este recurso foi reimpresso com permissão da 
Organization for Safety, Asepsis and Prevention (OSAP).  www.osap.org   
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Este livro é a principal referência para a segurança do paciente e a prevenção de infecções em um consultório odontológico!
Enfatizando a segurança do paciente e a prevenção de doenças, Controle de Infecção e Gerenciamento de Produtos Perigosos 
para a Equipe de Saúde Bucal, 6ª Edição, é um recurso essencial para todos os profissionais de serviços odontológicos. 
Com discussões que variam desde conceitos de microbiologia até protocolos de assepsia clínica, este texto abrangente 
e altamente prático contém as recomendações legais mais atualizadas, além de novos capítulos sobre a preparação para 
a segurança do paciente e sobre as violações no controle de infecções. As instruções passo a passo facilitam para o leitor 
realizar os procedimentos de segurança e utilizar os suprimentos e equipamentos necessários para prevenir a transmissão de 
doenças infecciosas. Além disso, este livro apresenta novos cenários para estudo de casos, oferecendo oportunidades para o 
pensamento crítico e aplicação prática.

NOVO NESTA EDIÇÃO ℅  Conteúdo atualizado, com base no Resumo das Práticas de Prevenção de Infecção em Serviços 
Odontológicos proposto pelo CDC, que inclui tópicos e informações adicionais para complementar as 
Diretrizes de 2003 para o Controle de Infecção em Serviços Odontológicos. ℅  Dois novos capítulos abordam a preparação para a segurança do paciente (com foco no treinamento da 
equipe de saúde bocal) e as violações do controle de infecções nos serviços odontológicos. ℅  Imagens adicionais totalmente coloridas ilustram os estados de doença, a transmissão de doenças e a 
cultura de segurança, facilitando o ensino e a aprendizagem. ℅  Cenários para estudo de casos acrescentados a capítulos específicos, cada um examinando um incidente 
quanto ao controle de infecções, com suas potenciais consequências, possíveis medidas preventivas, 
recomendações e regulamentos relacionados.

E MAIS ℅  Cobertura abrangente aborda o controle e a prevenção de infecções do ponto de vista de todos os membros da 
equipe de saúde bucal. ℅  Procedimentos passo a passo, fáceis de seguir, para orientar as habilidades que os membros das equipes de 
saúde bucal precisam dominar, cada um com objetivos, materiais, etapas cronológicas e motivo para o desempenho 
de cada etapa. ℅  Perguntas de múltipla escolha para revisão em todos os capítulos fornecem prática para testar os conhecimentos 
adquiridos. ℅  Vocabulário-chave destacado ao longo do texto e definido em um glossário no final do livro. ℅  Dr. Chris Miller, reconhecido especialista em controle de infecções e biologia oral, 
fornece o conteúdo mais atualizado e necessário para garantir a segurança do paciente e a 
competência clínica no consultório odontológico.

 ℅  Apêndices práticos oferecem fácil acesso à regras mais importantes e às recomendações 
para o controle de infecções.
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