
Avaliação da dispersão dos aerossóis produzidos pela 
turbina dental utilizando o ejetor da equipe e/ou sucção 
extrabucal

Os aerossóis gerados durante os procedimentos dentais
constituem um risco para os profissionais da odontologia
devido aos seus potenciais efeitos adversos na saúde. Os
desafios dos tratamentos odontológicos em tempos de
pandemia de Covid- 19 tem obrigado reforçar as medidas
de controle da infecção dirigidas a diminuir a produção dos
aerossóis. Objetivo Avaliar a dispersão de aerossóis gerados
durante o uso da turbina dentária utilizando o ejetor da
equipe dental e /ou sucção extrabucal SAE-I. Matérias e
métodos Foi feito um desenho exploratório in vitro onde foi
simulado a atenção do paciente com um manequim
acomodado na cadeira odontológica. Foram realizados
movimentos aleatórios com a turbina simulando
procedimentos durante 15 minutos. Fluoresceína Sódica no
0,1% foi misturado com a reserva de água da turbina dental.
De modo a recolher os aerossóis foram colocados papeis de
filtro qualitativo da 12,5 centímetro do diâmetro, trocados
aos 30, 60 e 90 minutos. Foram formados quatro grupos: 1)
Controle, 2) ejetor 3) ejetor + SAE-I e 4) SAE-I. Os filtros foram
fotografados sob luz florescente ultravioleta e a
porcentagem da área colorida foi obtida por
processamento das imagens. Resultados Imediatamente
depois do uso da turbina no grupo controle e o grupo SAE-I
houve maior coloração nas distancias de 30 e 60 cm.
Enquanto para os grupos ejetor e SAE-I + ejetor houve
coloração da proporção similar, nas distancias 30 e 60 cm,
respectivamente. Conclusão O uso combinado da SAE-I +
ejetor dentária a reduzir a dispersão dos aerossóis gerados
pela turbina dental diminuindo a disseminação dos vírus e o
risco da contaminação.
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