
*Fluidos corporais potencialmente infectantes como sangue 
ou saliva no contexto odontológico.

O que fazer em caso de
envolvendo exposição a

Acidente Ocupacional
material biológico

Ambiente Odontológico?em

*

Interrompa
imediatamente
o que estiver
fazendo.

Retire os EPI 
(equipamentos de
proteção individual).

Veja como realizar os 
Primeiros Socorros 
na Área Exposta:

PARE

Informe 
ao paciente
que haverá uma 
pausa em seu 
atendimento.

Transformando a Odontologia do Brasi l .

Atenção9
Certifique-se da realização das notificações obrigatórias do acidente:
 Ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN). Leve todos os dados necessários para o seu preenchimento,
 como CNPJ da empresa e informações sobre o acidente.
 Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), se for o caso.

Em até duas horas
você terá o melhor
benefício.

Dirija-se com o
paciente à unidade 
de referência para
avaliação e conduta.

Comunique
o ocorrido à
chefia do
serviço (se 
for o caso).

Explique 
para o 
paciente
o ocorrido 
e solicite sua 
colaboração

Utilize o Texto de Esclarecimento** 
para auxiliá-lo nessa tarefa.

Se exposição em pele 

Faça um curativo oclusivo.

Ferimentos resultantes de 
lesões em pele provocados 
por instrumento perfurocortante 
ou mordedura, ou ainda 
exposição de pele não íntegra.

Lave abundantemente 
o local com água e sabonete
líquido comum ou com 
antissépticos.

Se exposição 
em mucosa 
(ocular, nasal 
ou bucal):

Irrigue
abundantemente 
com soro fisiológico 
ou, na sua falta,  
água potável.

1 - Cubra o olho não 
afetado com gaze.
2 - Vire a cabeça para 
o lado afetado e 
proceda a irrigação. 

No caso de 
exposição em 
um único olho:

Utilize duas luvas no caso de perfuração. 

Atenção:

NÃO esfregue;

NÃO aperte;

NÃO  sugue;

NÃO use substâncias irritantes para 
pele ou mucosas como hipoclorito 
de sódio ou glutaraldeído;

NÃO injete qualquer 
substância no local afetado.

http://e-qr.me/8a674a

Grupo GerAção
Biossegurança

**Texto de
Esclarecimento

http://e-qr.me/5896�
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Mantenha
a calma!
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Caso não haja outro profissional 
para substituí-lo, coloque novos 
EPI e finalize o procedimento 
no menor tempo possível.
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Biossegurança é um
compromisso de todos nós.


