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APRESENTAÇÃO 

 

Todo ambiente odontológico apresenta risco biológico ocupacional, 

gerenciar os riscos é muito importante para a instituição de condutas 

biosseguras, este protocolo visa orientar sobre essas condutas para todos 

que utilizam os espaços internos nas Clinicas Odontológicas da UEFS. 

Esse protocolo foi organizado com base no Protocolo Sanitário e 

Preventivo com propostas para enfrentamento da pandemia baseado nas 

pesquisas e orientações da comunidade científica nacional e 

internacional, elaborado pela Comissão de Biossegurança do Curso de 

Odontologia da UEFS, que é composta por professores do curso. 

As Clinicas Odontológicas da UEFS funcionam como um Programa 

Interdisciplinar inserido na estrutura do Curso de Odontologia, buscam a 

integração ensino-pesquisa-extensão como realidade objetiva do trabalho 

acadêmico.  

Atualmente a UEFS possui 04 (quatro)ambulatórios, um localizado 

no prédio do Centro Integrado de Odontologia Prof. Ms. José Sobreira 

Filho – CION, e 02 (dois) ambulatórios na Clínica Prof. Dr. Joildo 

Guimarães Santos estão instalados 02 ambulatórios. Possui ainda a 

Clínica Odontológica da Mangabeira que está localiza extra-campus, na 

Loja Maçônica Harmonia, Luz e Sigilo, situada na Rua Barra dos 

Bandeirantes nº 599, Bairro João Paulo. E todas estão sob a 

responsabilidade do Departamento de Saúde. 

  



EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

– EPIs  

 

A utilização de EPIs é indispensável para 

todos os frequentadores das Clinicas 

Odontológicas da UEFS, para evitar contaminação 

biológica, inclusive com a possibilidade de 

conivência com indivíduos assintomáticos, mas 

que pode ser um infectante.  

O jaleco/avental impermeável, touca, luvas, 

máscara cirúrgica e proteções de superfícies 

devem ser utilizados durante os atendimentos 

diretos junto ao paciente (desde o exame físico) retirados no momento 

administrativo da consulta (escrita, digitação em computador, por 

exemplo) e descartados após cada atendimento em lixeira de conteúdo 

infectante. 

Todos os frequentadores (servidores e estudantes) devem receber 

treinamento sobre a manipulação correta dos EPIs, inclusive os 

dispositivos de proteção respiratória (por exemplo, máscaras cirúrgicas, 

máscaras N95/PFF2 ou equivalente e respirador facial). A coordenação 

das Clinicas é responsável pelo treinamento dos funcionários. Os 

docentes que utilizam os espaços das clínicas para realizar as atividades 

práticas, devem se responsabilizar pelo treinamento aos estudantes e 

pacientes. 

 

USO DE MÁSCARAS  

Todos os frequentadores 

devem estar utilizando Máscaras 

ou um equipamento de proteção 

respiratória (EPR). Tanto a 

máscara cirúrgica quanto o EPR, 

devem ficar moldadas a face do 

usuário com o melhor selamento 

possível, devendo, para isso, 

estarem bem ajustadas e adaptadas sobre a ponte nasal e contorno facial 

capaz de prevenir a entrada de ar contaminado pelas laterais da máscara 



ou respirador. Ao usar um respirador com vedação facial, o usuário não 

pode apresentar pelos faciais (barba, cavanhaque, e até mesmo 

maquiagem) que interferem na selagem do respirador em seu rosto. 

 

AS MÁSCARAS DE TECIDO E TECIDO-NÃO TECIDO (TNT) 

Indicadas pelo Ministério da Saúde que fossem produzidas por 

métodos caseiros, são de uso exclusivo da população em geral e NÃO 

aptas para uso dos profissionais da saúde. 

 

MÁSCARAS CIRÚRGICAS 

A máscara cirúrgica NÃO protege adequadamente o usuário de 

patologias transmitidas por aerossóis, pois, independentemente de sua 

capacidade de filtração, a vedação no rosto é precária. Podem ser 

utilizadas, rotineiramente, pelos frequentadores das Clinicas 

Odontológicas da UEFS, desde que não sejam realizados procedimentos 

que gerem aerossóis, indicação do uso complementar de protetor facial 

(face shield).  

Para uso adequado: 

 Deve cobrir adequadamente a área do nariz e da boca do 

usuário 

 Possuir um clipe nasal constituído de material maleável que 

permita o ajuste adequado do contorno do nariz e das 

bochechas 

  

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPR) 

TESTE VEDAÇÃO POSITIVA 

Soprar moderadamente para produzir abaulamento da superfície 

do respirador em caso de selamento. A vedação será considerada 

satisfatória quando o usuário sentir ligeira pressão dentro da peça facial e 

não conseguir detectar nenhuma fuga de ar na zona de vedação entre a 

peça facial e o rosto. 

 

TESTE VEDAÇÃO NEGATIVO 

Inspirar profundamente e observar a deformação da peça facial 

filtrante sem escape de ar. Realizada a inspiração esta irá criar um vácuo 



no interior que deverá produzir ligeiro achatamento da superfície do 

respirador confirmando o selamento eficaz 

 

 

 

 

 Reutilizar em situações excepcionais, guardar por 04 dias 

acondicionado em recipiente arejado antes do reuso; 

 Não tocar na parte externa da máscara usando as tiras laterais com 

luvas de procedimento novas; 

 Não desinfetar ou esterilizar; 

 Não escrever o nome, ou colar adesivo no respirador, pois algumas 

canetas e colas podem alterar sua capacidade filtrante;  

 Não remover o respirador/máscara durante o atendimento junto ao 

paciente e nem dentro da sala imediatamente ao final do 

atendimento 

 Máscaras úmidas, sujas, rasgadas, amassadas ou com vincos, 

devem ser imediatamente descartadas. 

 O usuário NÃO deve usar a máscara cirúrgica sobreposta à 

máscara N95 ou equivalente, pois além de não garantir proteção 

de filtração ou de contaminação, também pode levar ao desperdício 

de mais um EPI, o que pode ser muito prejudicial em um cenário de 

escassez.  

 Excepcionalmente, poderão ser usadas por período maior ou por 

um número de vezes maior que o previsto pelo fabricante, desde 

que sejam utilizadas pelo mesmo profissional e que o usuário utilize 

um protetor facial (face shield), pois este equipamento protegerá a 

máscara de contato com as gotículas expelidas pelo paciente. 

 

FACE SHIELD (Protetor Facial)   

É um protetor facial altamente recomendado para 

uso odontológico, por ser uma área que realiza 

constantemente procedimentos geradores de 

aerossol. A utilização dos protetores faciais, portanto, 



não dispensa o uso de outros EPIs, exceto os óculos de proteção 

(opcional). O uso é individual e exclusivo. 

COMO DESINFETAR  

O material (acetato) não tolera exposição ao etanol (álcool) 

 Lavar em solução de detergente neutro (ou detergente de louça 

comum) a 0,5% por 10 min entre os atendimentos. 

 Enxaguar em água potável. 

 Imergir por 1 hora em solução de água sanitária a 1% (hipoclorito 

de sódio ao final do atendimento 

 Enxaguar em água potável e secar. 

 Armazenar em saco plástico limpo e individualizado. 

Após retirada dos EPIs, lembrar de lavar o rosto com água e sabão 

neutro, tendo cuidado com a área dos olhos. 

 

CAPOTE OU AVENTAL 

Deve ser de mangas longas, punho de elástico e abertura 

posterior, com fechamento traseiro 

 Retirar ainda dentro do ambiente clínico 

 Proceder lavagem das mãos após a retirada. 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO  

 Uso individual e exclusivo 

 Utilizar os óculos de proteção sobre os óculos de grau. 

 Deve ser usado pela equipe odontológica que trabalha direto com 

o paciente e pelos pacientes  

 Imediatamente após o uso realizar a limpeza e posterior 

desinfecção com álcool líquido a 70% (quando o material for 

compatível) ou hipoclorito de sódio, na concentração 

recomendada pelo fabricante 

GORRO/TOUCA 

 O gorro está indicado para cobrir todo cabelo e orelhas dos 

usuários em procedimentos que podem gerar aerossóis.  

 Deve ser de material descartável, impermeável e removido após o 

uso. 

 O seu descarte deve ser realizado como resíduo infectante 



EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPCs  

 

São equipamentos de controle para se evitar acidentes ou infecções 

cruzadas, sejam para a comunidade ou para equipe de saúde bucal e 

equipe técnica. Os EPCs são instalados nos postos de trabalho, podendo 

ser fixos ou móveis e, fornecem proteção à mais de um trabalhador ao 

mesmo tempo. 

A odontologia é a ocupação com maior risco de aerolizar sangue, 

saliva e outras secreções, por meio de peças de alta rotação e ultrassom.  

 Esses instrumentos devem ser evitados ao máximo 

 Utilizar sempre sugadores de alta potência ou bombas a vácuo para 

diminuir aerossóis no ambiente  

  



 

 

 

EPCs NAS CLINICAS 

ODONTOLÓGICAS DA UEFS   
 

 

 

 Estimulo a lavagem de mãos  

o Pias/lavabos – torneiras de acionamento com botão ou de 

pedal e de cabo longo que pode ser acionada com cotovelos 

o Disponibilidade de sabão e papel toalha nos sanitários  

o Afixados instruções de como efetuar lavagem de mãos de 

forma mais eficiente  

o Pias/Lavabos em sanitários, em todos os box de 

atendimento odontológico 

 Afixados dispositivos para álcool em gel 70% 

 Coletor de Material Perfuro Cortante – Descarpack nos box de 

atendimento odontológico 

o Descarte os resíduos perfurocortantes como: seringas 

hipodérmicas, agulhas de sutura, bisturis, dentre outros.  

 Avental de Chumbo para uso no ato da tomada radiológica 

 Autoclaves, para esterilização dos instrumentais e materiais 

 Kit de primeiros socorros 

o  Com itens básicos necessários em caso de acidente  

 Kit para limpeza em caso de derramamento biológico ou químico 

 Qualificação do ar com ventilação: ar condicionado e janelas 

abertas, proporcionando controle de temperatura do local 

 Extintores de incêndio 

 Chuveiros de emergência, lava-olhos 

 Sinalização - Marcação de posição para manutenção do 

distanciamento social 

 Termômetro digital 

 Película de PVC para proteção dos aparelhos de raios X. 

 Escalonamento de pessoas planejado, rotinas que permitam a 

melhor desinfecção 



 

CONDUTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE 

 

USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)  

 Pijama cirúrgico  

 Avental cirúrgico de mangas longas descartável, impermeável e 

com gramatura de 40g/m2  

 Respirador (N95/PFF2 ou similar sem válvula):  

o Adaptar o respirador e efetuar o teste de ajuste ou 

vedação 

1. Cobrindo o máximo que puder do respirador com as 

mãos  

2. Exale e inspire algumas vezes 

3. Se a colocação estiver correta, a máscara deve se 

movimentar, ceder levemente, mas sem saída de ar 

pelas laterais 

 Óculos de proteção, com fechamento lateral  

o Sobre óculos corretor de visão, se aplicável  

 Gorro em polipropileno 30g/m2, de tamanho adequado, 

acomodando todo o cabelo e orelhas no seu interior  

 Protetor facial (face shield) 

 Luvas de procedimentos, devem ser utilizadas em qualquer contato 

com o paciente ou seu entorno 

 Sapatos emborrachados fechados 

 

TODO VESTIÁRIO É DE RESPONSABILIDADE 

INDIVIDUAL, BEM COMO SUA 

LAVAGEM/LIMPEZA/DESINFECÇÃO 



PROTOCOLO PARA DESINFECÇÃO DAS SUPERFÍCIES  

 

1º. da área menos contaminada para a mais contaminada 

2º. de cima para baixo 

3º. de dentro para fora. 

Para a limpeza do biofilme das mangueiras de ar e água utilizado 

Hipoclorito de sódio  

 

HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES 

1. A higienização do ambiente consiste:  

a. Na limpeza, para remoção de sujidade e impurezas das 

superfícies 

b. Na desinfecção, para eliminação dos micro-organismos 

2. Nos ambientes não há adornos decorativos, apenas os objetos 

necessários ao seu funcionamento e cartazes educativos 

3. Uso de luvas em todo o processo de limpeza e desinfecção 

4. Lavar as mãos com água e sabão antes e após o uso das luvas 

5. Realizada primeiro a limpeza e em seguida a desinfecção 

6. A limpeza das superfícies do ambiente será feita com água e sabão 

ou outra substância detergente 

7. A desinfecção das superfícies do ambiente será feita com substância 

saneante (álcool etílico em solução a 70%, hipoclorito de sódio 0,1%, 

álcool isopropílico 70%) 

8. Para evitar suspensão de partículas contaminadas não usar 

vassouras, esfregões secos, nebulizadores ou termonebulizadores  

 

HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS  

1. Recomendada a limpeza prévia de sujidade visível  

a. Higienizar os equipamentos eletrônicos conforme as 

orientações estabelecidas pelo fabricante e desligando-os da 

fonte de energia, sempre que possível 

2. Computadores, telefones fixos e celulares, teclados, mouses, 

impressoras, controles remotos, projetores geralmente têm indicação 

do fabricante de higienização com álcool isopropílico 70% e devem 

ser higienizados antes e após cada utilização, evitar utilizar o álcool 

etílico 70% na limpeza dos equipamentos eletrônicos 



HIGIENIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO  

1. Higienizado com solução de álcool etílico 70% ou desinfetantes de uso 

doméstico certificados pela ANVISA.  

a. Mesas e cadeiras ao término de cada aula ou reunião 

b. Armários, balcões e estantes de forma periódica 

 

HIGIENIZAÇÃO DOS BOX ODONTOLÓGICOS 

2. Cadeira odontológica 

3. Equipo 

4. Sistema de sucção 

5. Cuspideira 

6. Mocho  

7. Bancada de granito 

 

HIGIENIZAÇÃO ANTES DE CADA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 

1. O estudante deverá realizar a limpeza por fricção com álcool a 70% 

nas superfícies da cadeira odontológica, equipo, refletor, mocho e 

bancada; 

2. Instalação de barreira de proteção com filme de PVC nas alças do 

refletor, equipo, braço da cadeira, suporte da cabeça e isolamento da 

cuspideira. 

 

HIGIENIZAÇÃO APÓS O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 

1. O estudante deverá remover as barreiras de filme de PVC e realizar a 

limpeza por fricção com álcool a 70% nas superfícies da cadeira 

odontológica, equipo, refletor, mocho e bancada; 

2. A limpeza das mangueiras que compõem o sistema de sucção será 

realizada no momento da limpeza geral da clínica, com desinfetantes 

a base de cloro, pelos funcionários da limpeza. 

 

RENOVAÇÃO DO AR DURANTE OS ATENDIMENTOS 

 

 Como medida em busca de melhores condições de renovação do 

ar durante os atendimentos odontológicos será orientado para que 



as janelas e portas sejam mantidas abertas e os aparelhos de ar 

condicionados ligados; 

 Deve-se respeitar um intervalo de 30 minutos entre o término de 

uma atividade e o início de outra, para que as partículas em 

suspensão se assentem nas superfícies, reduzindo a possibilidade 

de contaminação e garantindo uma limpeza mais eficiente. 

 Priorizar a manutenção de uma turma no mesmo ambiente de 

atividade, evitando o contato com outros espaços 

 Indicado a utilização de sucção/aspiração contínua de alta 

potência para reduzir a dispersão de gotículas e aerossóis 

 Sempre que possível utilizar dispositivos manuais (curetas ou 

outros instrumentais), a fim de se evitar canetas de alta e baixa 

rotação e aparelhos que gerem aerossóis como jato de 

bicarbonato e ultrassom 

 O uso de seringa tríplice deverá ser evitado, especialmente na 

combinação ar/água (spray), dando preferência quando 

necessário ao uso de seringas descartáveis com soro para lavar a 

cavidade bucal e, para secar, uso de alta sucção e/ou compressas 

de gaze estéril, sempre que possível, para secagem de regiões 

intrabucais. 

  



GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 1 

Procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de 

bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de 

minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, 

um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos 

trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e 

do meio ambiente.  

 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS  

GRUPO A / SUBGRUPO A4 

o Resíduos com possível presença de agentes biológicos que, 

por suas características, podem apresentar risco de infecção. 

o Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência 

à saúde, que não contenha sangue ou líquidos corpóreos na 

forma livre. 

o Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos 

provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos 

anátomo-patológicos ou de confirmação diagnóstica.  

 GRUPO B - Resíduos químicos.  

o Resíduos contendo substâncias químicas que podem 

apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente; 

o Resíduos contendo metais pesados (Chumbo contido na 

embalagem do filme radiográfico). 

o Efluentes de processadores de imagem (reveladores e 

fixadores). 

o Restos de amálgama  

 GRUPO C - Rejeitos radioativos 

o Não são produzidos no Consultório Odontológico. 

 GRUPO D - Resíduos comuns.  

                                                 
1 Baseado no Regulamento Técnico para o Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde - RDC - 222/2018 – ANVISA e Resolução CONAMA 358.  

 

http://e-legis.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=13554&word=


o Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou 

radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser 

equiparados aos resíduos domiciliares. 

o Papel de uso sanitário, absorventes higiênicos, sobras de 

alimentos e do preparo de alimentos, resíduos provenientes das 

áreas administrativas, peças descartáveis de vestuário, resíduo 

de gesso, caixas de luva ou outros.  

 GRUPO E - Materiais perfurocortantes. 

o Agulhas descartáveis, brocas, limas endodônticas, pontas 

diamantadas, lâminas de bisturi, instrumentais quebrados, etc. 

  



MEMORIAL DESCRITIVO 

 

As Clínicas Odontológicas da UEFS gerados os seguintes tipos de 

resíduos por ambiente: 

 GRUPOS 

AMBIENTES 
Grupo 

A 

Grupo 

B 

Grupo 

D 

Grupo 

E 

Ambulatórios Odontológicos X X X X 

Laboratórios X X X X 
Salas Radiográficas X X X  

Vestiários X  X  

Recepção   X  

Espaços administrativos   X  

Sanitários   X  

Copa   X  

 

IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

CÓDIGO 

DOS 

RESÍDUOS 

DESCRIÇÃO 
PESO  

(Kg/coleta) 

FREQUÊNCIA 

(Recolhiment

o) 

DESTINO FINAL 

A 

Resíduo 

Infectante ou 

Biológico 

200 
03 (vezes) 

semanais 

Vala especial do 

Aterro Sanitário 

Responsabilidade 

da Empresa TRRR 

SANEAMENTO E 

GESTÃO 

AMBIENTAL LTDA 

B 

Resíduo 

Químico 

Farmacêutico 

150 
03 (vezes) 

semanais 

Aterro Sanitário 

Classe I  

Responsabilidade 

da Empresa TRRR 

SANEAMENTO E 

GESTÃO 

AMBIENTAL LTDA 

D 
Resíduo 

Comum 
200 

03 (vezes) 

semanais 

Aterro Sanitário 

Municipal 

Responsabilidade 

da Empresa TRRR 

SANEAMENTO E 

GESTÃO 

AMBIENTAL LTDA 



E 
Materiais 

Perfurocortantes 
70 

03 (vezes) 

semanais 

Vala especial do 

Aterro Sanitário 

Responsabilidade 

da Empresa TRRR 

SANEAMENTO E 

GESTÃO 

AMBIENTAL LTDA 

 

GRUPO 
SÍMBOLO DE 

IDENTIFICAÇÃO 
COR DA EMBALAGEM 

Grupo A 
 

Resíduo Infectante 

Saco Branco Leitoso 

Grupo B 

 

Embalagem original ou 
embalagem resistente a 

ruptura 

Grupo D 

 

Saco Azul ou preto 

Grupo E  

Resíduo 
Perfurocortante 

Embalagem rígida, 
resistente à punctura, 

ruptura e vazamento, com 
tampa e identificada. 

OBS: Os ambulatórios Odontológicos da UEFS não produzem resíduos do Grupo C. 

 

MANEJO 

O Manejo dos Resíduos de Serviços de Saúde é entendido como a 

ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos intra e extra 

estabelecimento, desde a geração até a disposição final. 

  

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.transportec.com.br/imagens/simbolos/reciclagem.jpg&imgrefurl=http://www.transportec.com.br/ger_residuos_saude.htm&h=52&w=60&sz=1&hl=pt-BR&start=2&tbnid=q7lk69XcmQyAgM:&tbnh=52&tbnw=60&prev=/images%3Fq%3Dsimbolos%2Bde%2Bres%25C3%25ADduos%26svnum%3D10%26hl%3Dpt-BR%26lr%3D%26cr%3DcountryBR%26sa%3DG


ROTINAS ADOTADAS  

SALA CLÍNICA 

o Container 250l para material descartável/EPI 

o Lixeira (20L) com tampa e pedal com saco branco leitoso 

para recolhimento do lixo do Grupo A  

 Recolhimento do material utilizado no paciente em 

atendimento e descartado imediatamente após sua 

saída, na lixeira do Grupo A. 

o Lixeira(20L) com tampa, acionada a pedal com saco preto 

para recolhimento do lixo do Grupo D  

o Caixa rígida (Descarpack), resistente à punctura, ruptura e 

vazamento, com tampa, devidamente identificada para 

recolhimento do lixo do Grupo E – Perfurocortante. 

o Pote de plástico rígido, resistente, com tampa rosqueada 

para recolhimento do revelador radiográfico (Embalagem 

original).  

o Pote de plástico rígido, resistente, com tampa rosqueada 

para recolhimento do fixador radiográfico (Embalagem 

original). 

o Vasilhame para recolhimento da placas de chumbo contidas 

no filme radiográfico. 

 

LIXO CONTAMINADO: Após atingir 2/3 do volume, é retirado, vedado 

e colocado no armazenamento temporário. 

 

OUTROS AMBIENTES  

o Lixeiras(20L) com tampas acionadas a pedal com saco 

preto para recolhimento do lixo do Grupo D – Lixo comum. 

 

TRANSPORTE INTERNO 

Consiste no traslado dos resíduos dos pontos de geração até local 

destinado ao armazenamento temporário ou armazenamento externo com 

a finalidade de apresentação para a coleta. 



 O transporte interno é realizado em horários pré-estabelecidos 

podendo ser alterados em caso de mudanças nos horários e rotinas 

de atendimento  

a. Após o término do atendimento matutino (12:30h) 

b. Após o término do atendimento vespertino (18:30h). 

 Os recipientes contendo restos de fixadores e reveladores 

radiográficos são armazenados em armário fechado, devidamente 

identificados para descarte até receberem o tratamento adequado. 

 Devido ao pequeno volume gerado, não é realizado o 

armazenamento temporário do lixo do grupo E. 

 Os resíduos do grupo A são armazenados temporariamente em 

uma bombona com tampa, até a coleta pela empresa contratada 

TRRR SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL LTDA 

 Os resíduos do grupo D são levados ao armazenamento externo 

diariamente e recolhidos pela Prefeitura Municipal de Feira de 

Santana 

 O lixo é transportado diretamente aos abrigos externos: abrigo 

fechado identificado para o lixo hospitalar (contaminado) e abrigo 

aberto para o lixo comum. 

 

TRANSPORTE EXTERNO 

 

GRUPO A e E: Resíduos Infectantes / Perfurocortantes 

 Responsável pelo transporte:  Empresa TRRR SANEAMENTO E 

GESTÃO AMBIENTAL LTDA  

 Veículo utilizado: Caminhão coletor tipo baú. 

 Frequência de coleta: 3x por semana – Segunda/Quarta/Sexta - 

15:00 h 

GRUPO D: Resíduos Comuns  

 Responsável pelo transporte: Prefeitura Municipal de Feira de 

Santana 

 Veículo utilizado: Caminhão coletor compactador. 

 Frequência de coleta: 3x por semana - Segunda/Quarta/Sexta. 

 

GRUPO B: Resíduos Químicos  



 Responsável pelo transporte: Empresa TRRR SANEAMENTO 

E GESTÃO AMBIENTAL LTDA  

 Veículo utilizado: Caminhão coletor tipo baú. 

 Frequência de coleta: 3x por semana – Segunda/Quarta/Sexta - 

15:00 h 

 

OUTROS PROCEDIMENTOS 

1. Controle integrado de insetos e roedores  

2. Qualidade da água 

a. Água de poço artesiano, com controle de qualidade 

realizado pela UEFS. 

b. Limpeza da caixa d’água regularmente. 

3. Esgoto: Fossa Séptica. 

 

 

EXPOSIÇÃO AOS MATERIAIS BIOLÓGICOS  

IMPORTANTE MANTER A CALMA! 

 

PRINCIPAIS TIPOS DE EXPOSIÇÕES POSSÍVEIS DURANTE O 

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO  

 • Exposições percutâneas – lesões provocadas por instrumentos perfurantes e 

cortantes (p.ex. agulhas, bisturi);  

• Exposições em mucosas – p.ex. quando há respingos na face envolvendo olho, 

nariz, boca;  

• Mordeduras humanas – consideradas como exposição de risco quando 

envolverem a presença de sangue, devendo ser avaliadas tanto para o indivíduo 

que provocou a lesão quanto àquele que tenha sido exposto. 

Materiais biológicos e risco de contaminação durante os atendimentos 

Odontológicos 

 Sangue, outros materiais contendo sangue como vômitos, secreções 

nasais e saliva 

 

PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS NOS CASOS DECUIDADOS 

IMEDIATOS COM A ÁREA DE EXPOSIÇÃO 



 Recomenda-se como primeira conduta, após a exposição a material 

biológico, os cuidados imediatos com a área atingida.  

 Lavagem exaustiva do local exposto com água e sabão nos casos de 

exposições percutâneas ou cutâneas, se possível, utilização de soluções 

anti-sépticas degermantes.  

 Em caso de exposições de mucosas, deve-se lavar exaustivamente com 

água ou com solução salina fisiológica.  

2.  ACOMPANHAR O ALUNO E PACIENTE ATE O CENTRO DE 

REFERÊNCIA 

 Todas as pessoas/profissionais que se acidentam com materiais perfuro 

cortantes, podem e devem se dirigir ao CTA (Centro de Testagem e 

Aconselhamento) onde será aberto protocolo de Profilaxia Pós Exposição 

(PEP) conforme Ministério da Saúde (MS). 

 Acidentes acontecidos com profissionais de saúde, classificamos como 

acidente ocupacional. Nos estudantes, como estarão em atendimento, 

serão também classificados assim.  

 O atendimento pós acidente ocupacional deve ser realizado em até 72hs 

(Protocolo do Ministério da Saúde), tempo máximo para a realização de 

testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites, para então o acidentado ser 

submetido a PEP).  

 A PEP é o uso de medicamentos antirretrovirais para evitar que os 

profissionais se contaminem principalmente com HIV e Hepatites. 

 Para livrar que o profissional faça uso da PEP, é necessário a presença do 

paciente fonte (a pessoa que foi atendida pelo profissional de saúde) para 

também serem submetidos a realização dos testes rápidos.  

 No Serviço de Saúde, será realizado o atendimento, avaliação de risco, 

testes rápidos, caso indicado a PEP e a notificação compulsória do 

acidente de trabalho.  

 

 

 

Equipe do CRM/IST/HIV/AIDS - Feira de Santana-BA 

Centro de Testagem e Aconselhamento e Profilaxia Pós-Exposição (PEP)Rua: Germiniano 

Costa, SN - Centro da Cidade. 

Tel.: 75-3624-5931 

E-mail: dst.sms@pmfs.ba.gov.br 

http://www.aids.gov.br/pt-br/tags/enderecos/centro-de-testagem-e-aconselhamento
http://www.aids.gov.br/pt-br/tags/enderecos/profilaxia-pos-exposicao-pep
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