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Apresentação

Caro Estudante,
Inicialmente, parabéns pela escolha deste curso. Se eu fosse você, também o teria
escolhido: primeiro porque você vai aprender coisas novas, que envolvem assuntos relacionados à saúde bucal. O segundo motivo muito especial é que você vai
estudar a distância, fazendo parte de um grupo de centenas de jovens espalhados
por todo o Brasil.
Você já pensou como vai ser isso?
Eu lhe respondo: vai ser sensacional, é verdade, acredite!
Temos várias experiências dessas espalhadas pelo mundo.
Você sabe que estudar exige disciplina. Saiba que na educação à distância você
precisa ser um estudante disciplinado.
Você sabe também que não se faz um Campeão Olímpico sem disciplina; portanto, leia, estude, faça todos os exercícios com a dedicação de um Campeão
Olímpico!
Então, prezado estudante, organize-se, faça leituras individuais dos conteúdos
das disciplinas. Aprenda a ter autonomia para aprender a aprender cada vez mais
e durante toda a sua vida profissional.
Aproveite ao máximo o seu Tutor Presencial – Dentista. Ele tem experiência profissional e escolheu você para ensinar todos os conhecimentos que ele possui e
que estão em sintonia com o nosso curso.
Prepare-se para um mercado de trabalho que exige competência, disposição para
vencer desafios, iniciativa, autonomia para decidir qual o melhor caminho para
resolver o problema no seu futuro trabalho.
Aproveitamos para convidar você a participar de nossas redes sociais, onde você
fará parte da nossa turma. Nosso orkut e facebook é: Turma do bem.
A jornada é longa e confiamos na sua capacidade de aprender sempre.
Conte conosco neste novo desafio.

Núcleo de Educação - Coordenação Ensino a Distância
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Nossos documentários

Assistente do Bem

5

Gostaríamos de conhecê-lo(a) um pouco mais.
Para isto,pedimos que ,após ter assistido a estes vídeos ,responda:
O que mudou na sua vida depois de você ter entrado no Projeto
Dentista do Bem e receber tratamento odontológico?
Quais eram as maiores dificuldades na sua vida antes de receber
tratamento odontológico?
Por que você decidiu fazer o curso de Assistente de Saúde Bucal?
O que mudará na sua vida quando você terminar este curso?
Quais são seus sonhos?
Alguém na sua família fez curso técnico ou faculdade? Qual?
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Introdução
A Odontologia a quatro mãos estabelece
que o cirurgião-dentista (CD) deve trabalhar
com um auxiliar bem treinado e preparado
para suas tarefas.

DEFINIÇÃO DE ASSISTENTE DE SAÚDE BUCAL
É o profissional qualificado ao nível de 1º grau que, sob supervisão do Cirurgião-dentista (CD) ou do Técnico em Saúde Bucal (TSB), executa tarefas
auxiliares no tratamento odontológico.
OBJETIVOS DA UTILIZAÇÃO DO ASSISTENTE ODONTOLÓGICO
Os objetivos que justificam a contratação de um Assistente de Saúde Bucal
(ASB) podem ser, entre outros, exemplificados da seguinte maneira:
Permitir que a equipe CD e ASB realize o maior número de procedimentos na
prática clínica diária.
Otimizar o trabalho do CD e TSB condições de realizar o trabalho confortavelmente e sem gastar maiores esforços.
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Normatização da Profissão
LEI Nº 11.889, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008.

{

A lei acima regulamenta o exercício das profissões de
Técnico em Saúde Bucal - (TSB) e de Auxiliar em Saúde
Bucal (ASB).
O artigo 3o afirma que: ”O Técnico em Saúde Bucal
e o Auxiliar em Saúde Bucal estão obrigados a se registrar no Conselho Federal de Odontologia e a se inscrever no Conselho Regional de Odontologia em cuja
jurisdição exerçam suas atividades”.
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Capítulo-1
Anatomiageral

Disciplina: Apoio ao Diagnóstico
Componente curricular: Anatomia, Citologia, Histologia e Fisiologia,
Assunto: Anatomia e fisiologia dos sistemas
Objetivo: Conhecer os sistemas que compõem o corpo humano e compreender como eles funcionam
Orientação e contexto:
• Esse assunto fará uma abordagem geral sobre anatomia e fisiologia humana
• Mecanismo de funcionamento do corpo humano
• Função dos órgãos, tecidos e células
•
•
Introdução: Caro aluno, nessa semana, estudaremos anatomia e fisiologia humana e abordaremos
os seguintes pontos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Histórico;
Conceitos importantes;
Sistema Respiratório
Sistema Excretor
Sistema Circulatório
Sistema Digestório
Sistema Endócrino
Sistema Muscular
Sistema Nervoso
Sistema Sensorial
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Aula 1:
Aula 1:
Anatomia é a ciência que estuda macro e microscopicamente,
a constituição e o desenvolvimento dos seres vivos. (Dangelo e
Fattine, 1998).
Anatomia (do grego antigo ἀνατομή [anatome], “seccionar”), é
o ramo da biologia no qual se estudam a estrutura e organização
dos seres vivos, tanto externa quanto internamente. Anatomia
igualmente o estudo das funções vitais (respiração, digestão,
circulação sanguínea, etc) para que o organismo viva em equilíbrio
com o meio ambiente.
Segundo esta definição, mais lata, a anatomia é de certa forma
o equivalente à morfofisiológica (do grego morphe, forma +
logos, razão, funcionamento).
Anatomia topográfica
Consiste no conhecimento da forma exata, posição exata,
tamanho e relação entre as várias estruturas do corpo humano,
enquanto características relacionadas à saúde. Esse tipo de
estudo é chamado anatomia descritiva ou topográfica; às vezes
é chamada também de antropometria.
Do ponto de vista morfológico, a anatomia humana é um estudo
científico que tem por objetivo descobrir as causas que levaram
as estruturas do corpo humano a serem tais como são, e para
tanto solicita ajuda às ciências conhecidas como embriologia,
biologia evolutiva, filogenia e histologia.
Histórico
Em termos mais restritos e clássicos, a anatomia confunde-se
com a morfologia interna, isto é, com o estudo da organização
interna dos seres vivos, o que implicava uma vertente
predominantemente prática que se concretizava através de
métodos precisos de corte e dissecação (ou dissecção) de seres
vivos (cadáveres, pelo menos no ser humano), com o intuito de
revelar a sua organização estrutural.
O mais antigo relato conhecido de uma dissecação pertence
ao grego Teofrasto (287 A. C.), discípulo de Aristóteles.

O clima geral do Renascimento favoreceu o progresso dos estudos anatômicos. A
descoberta de textos gregos sobre o assunto, e a influência dos pensadores humanistas,
levou a Igreja a ser mais condescendente com a dissecação de cadáveres. Artistas
como Michelangelo, Leonardo da Vinci e Rafael mostraram grande interesse sobre a
estrutura do corpo humano.
Hoje em dia há a possibilidade de estudar anatomia mesmo em pessoas vivas, através
de técnicas de imagem como a radiografia, a endoscopia, a angiografia, a tomografia,
a imagem de ressonância magnética nuclear.
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Conteúdo
Célula
É a menor unidade estrutural básica do ser vivo. É descoberta em 1667
pelo inglês Robert Hooke, que observa uma célula de cortiça (tecido vegetal
morto) usando o microscópio. A partir daí, as técnicas de observação
microscópicas avançam em função de novas técnicas e aparelhos mais
possantes. O uso de corantes, por exemplo, permite a identificação do
núcleo celular e dos cromossomos, suportes materiais do gene (unidade
genética que determina as características de um indivíduo). Pouco
depois, comprova-se que todas as células de um mesmo organismo têm
o mesmo número de cromossomos. Este número é característico de cada
espécie animal ou vegetal e responsável pela transmissão dos caracteres
hereditários. O corpo humano tem cerca de 100 trilhões de células.
Tecidos
É um conjunto de células semelhantes que tem as mesmas funções e
realizam a mesma atividade no organismo. Existem diferentes tipos de
tecido. Por ex:Tecido nervoso, tecido sanguíneo, tecido cartilaginoso,tecido
epitelial, tecido muscular.
Órgão
É um conjunto de tecidos que tem a finalidade de executar determinadas
funções.
Sistemas
É um conjunto de órgãos constituídos por tecidos do mesmo tipo e que
possuem funções especificas no organismo.

Sistema Respiratório

A respiração é um processo fisiológico pelo
qual os organismos vivos inalam oxigênio do
meio circulante e soltam dióxido de carbono. A
respiração (ou troca de substâncias gasosas O2 e CO2), entre o ar e a corrente sanguínea,
é feita pelo aparelho respiratório que
compreende: nariz, cavidade nasal dividida em
duas fossas nasais, faringe, laringe, traquéia,
brônquios e pulmões com bronquíolos e
alvéolos. Nos alvéolos pulmonares, o oxigênio
(O2) passa para o sangue (glóbulos vermelhos),
enquanto o gás carbônico (CO2) o abandona.
Este intercâmbio de gases ocorre obedecendo
às leis físicas da difusão.
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Narinas: São os dois orifícios no nariz, é por
lá que o ar entra. Os pelos no nariz são o
primeiro filtro. Eles vão reter (segurar) as
sujeiras maiores como outros pelos flocos
de poeira, etc.
Cavidade nasal: A cavidade nasal fica logo
depois das narinas. Lá está o segundo
filtro: um muco que vai reter as sujeiras
que passaram no primeiro filtro. Também
ocorrem na cavidade nasal, outros
dois processos: o umedecimento e o
aquecimento do ar que entra para facilitar a
troca gasosa (passagem de oxigênio e gás
carbônico pelos alvéolos e capilares). Os dois
processos (umedecimento e aquecimento)
são facilitados pela quantidade de vasos
sanguíneos presentes nas cavidades nasais.
Esses vasos trazem umidade e calor do
corpo.
Faringe: A faringe é um local comum para
o sistema digestório e respiratório, ou seja,
é um local por onde passa o ar e o alimento.
Laringe: Como então o alimento não entra
no pulmão? Isso é por conta da laringe e
de sua “tampa” chamada epiglote. Apesar
de seu nome esquisito, essa tampa é muito
importante, é ela que não deixa o alimento
entrar na própria laringe e na traquéia. É
na laringe que também se encontram as
cordas vocais, responsáveis pelos sons.
A laringe mede aproximadamente 5 cm no
homem e é um pouco menor na mulher
Traquéia: A traquéia é basicamente um
tubo que liga a laringe aos brônquios. A
traquéia não se fecha graças à anéis de
cartilagem em forma de C. Estes anéis
estão presentes na traquéia, nos brônquios
e nos bronquíolos. Também estão presentes
na traquéia os cílios e um muco. Possíveis
sujeiras grudam nesse muco e são levadas
pelos cílios para a laringe onde são engolidos
(passam para o esôfago).
Brônquios: Já bem perto do pulmão, a
traquéia se divide e se transforma em
brônquios. Os brônquios têm a mesma
função da traquéia: cílios, muco, anéis...
Eles dividem o ar entre os dois pulmões.
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Bronquíolos: Como o nome diz, são pequenos brônquios, eles também possuem cílios,
muco e anéis. Sua função é levar o ar até os alvéolos.
Finalmente chegamos ao local onde ocorre a HEMATOSE. A hematose é a troca de
gases entre os alvéolos e o sangue. Assim, o oxigênio sai dos alvéolos e entra no
sangue e o gás carbônico sai do sangue e entra nos alvéolos.
O alvéolo é mais ou menos como uma bola circulada de vasos sanguíneos bem
pequenos: os capilares.Dentro do alvéolo existe o terceiro filtro: macro células chamadas
macrófagos. Esses macrófagos ficam rondando os alvéolos e “capturando” sujeiras que
conseguiram passar pelo primeiro e segundo filtro. Essa captura ocorre por fagocitose...
Os pulmões se localizam no interior do tórax. As costelas, que formam a caixa torácica,
inclinam-se para frente pela ação do músculo intercostal, provocando um aumento do
volume da cavidade torácica. O volume do tórax também aumenta pela contração para
baixo dos músculos do diafragma. Quando o tórax se expande, os pulmões começam
a encher-se de ar durante a inspiração. O relaxamento dos músculos do tórax permite
que estes voltem ao seu estado natural, forçando o ar a sair dos pulmões. Os principais
centros nervosos que controlam o ritmo e a intensidade da respiração estão no bulbo
raquiano e na protuberância ou ponte.

Aula 2:

Sistema Excretor
O Sistema excretor é composto na verdade de um órgão importante: os rins.Eles vão
filtrar o sangue e retirar substâncias nocivas dele. Além dos rins, também existem as
glândulas sudoríparas, que, como o nome diz, vão produzir o suor, que também contém
substâncias tóxicas ao nosso corpo.Essas substâncias nocivas ao corpo e que são
liberadas no ambiente são chamadas de excretas. Desse modo é mantido o equilíbrio
no corpo, chamado de homeostase

Ao contrário do que muita gente pensa, as fezes não são excretas, são apenas fezes,
ou seja, restos não aproveitáveis da digestão. Dentro do grupo das excretas temos
basicamente o suor e a urina.
Nós temos dois rins, com aparência de feijões. Eles vão filtrar o sangue e produzir a
urina, um composto rico em ácido úrico e uréia, além de outras substâncias diluídas
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em água, é claro. Essas substâncias vão
sair do rim e chegar à bexiga, através
dos ureteres (um pra cada rim). A bexiga
é um local de armazenamento, porque a
produção de urina é constante.
Da bexiga, sai um canal (tanto no homem
quanto na mulher) que leva a urina pra
fora do corpo. É a uretra.
O sangue entra nele pela artéria renal e
sai pela veia renal.
O rim é composto por uma camada mais
externa, o chamado córtex renal e uma
mais interna, a medula renal.
A filtragem acontece no córtex, ou
melhor, na unidade funcional do rim, que
está presente no córtex e que se chama
néfron.
Cada rim (são dois) possui mais de 1
milhão de néfrons!

O néfron é um longo tubo cheio de voltas. No início dele
podemos observar uma estrutura chamada de cápsula
de Bowmann. Apesar do nome complicado, ela é muito
importante, pois é nela que vai acontecer a retirada de
água e substâncias do sangue (boas e ruins).Todas as
substâncias que são pequenas o suficiente para passar pela parede dos vasos sanguíneos.Essas substâncias incluem vitaminas, sais minerais, glicose e outras
substâncias (capazes de passar pela parede dos vasos),
além das tóxicas.
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Sistema Circulatório

Em anatomia e fisiologia, o sistema
circulatório é percorrido pelo
sangue através das artérias, dos
capilares e das veias. Este trajeto
começa e termina no coração. O
aparelho circulatório é responsável
pelo fornecimento de oxigênio,
substâncias nutritivas e hormônios
aos tecidos; além disso, também
exerce a função de transportar os
produtos finais do metabolismo
(excretas como CO2 e uréia) até
os órgãos responsáveis por sua
eliminação. A circulação inicia-se
no princípio da vida fetal. Calculase que uma porção determinada de
sangue complete seu trajeto e um
período aproximado de um minuto.

Coração (o centro funcional)
O aparelho circulatório é formado por um sistema fechado
de vasos sanguíneos, cujo centro funcional é o coração.
O coração bombeia sangue para todo o corpo através
de uma rede de vasos. O sangue transporta oxigênio e
substâncias essenciais para todos os tecidos e remove
produtos residuais desses tecidos.
O coração é formado por quatro cavidades; as aurículas
direita e esquerda e os ventrículos direito e esquerdo.
O lado direito do coração bombeia sangue carente de
oxigênio, procedente dos tecidos, para os pulmões, onde
este é oxigenado. O lado esquerdo do coração recebe
o sangue oxigenado dos pulmões, impulsionando-os,
através das artérias, para todos os tecidos do organismo.
Circulação pulmonar
O sangue procedente de todo o organismo chega à aurícula direita através de duas
veias principais; a veia cava superior e a veia cava inferior. Quando a aurícula direita se
contrai, impulsiona o sangue através de um orifício até o ventrículo direito. A contração
deste ventrículo conduz o sangue para os pulmões, onde é oxigenado. Depois, ele
regressa ao coração na aurícula esquerda. Quando esta cavidade se contrai, o sangue
passa para o ventrículo esquerdo e dali, para a aorta, graças à contração ventricular.
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Ramificações

As artérias menores dividem-se em uma fina rede de
vasos ainda menores, os chamados capilares. Deste
modo, o sangue entra em contato estreito com os
líquidos e os tecidos do organismo. Nos vasos capilares,
o sangue desempenha três funções; libera o oxigênio
para os tecidos, proporciona os nutrientes às células
do organismo, e capta os produtos residuais dos
tecidos. Depois, os capilares se unem para formar veias
pequenas. Por sua vez, as veias se unem para formar
veias maiores, até que por último, o sangue se reúne
na veia cava superior e inferior e conflui para o coração,
completando o circuito.

Circulação portal
A circulação portal é um sistema auxiliar do sistema nervoso. Um certo volume de
sangue procedente do intestino é transportado para o fígado, onde ocorrem mudanças
importantes no sangue, incorporando-o à circulação geral até a aurícula direita.
Aula 3:

Sistema Digestório
O tubo digestivo apresenta as seguintes regiões; boca, faringe, esôfago, estômago,
intestino delgado, intestino grosso e ânus. A parede do tubo digestivo tem a mesma
estrutura da boca ao ânus, sendo formada por quatro camadas: mucosa, submucosa,
muscular e adventícia.
Os dentes e a língua preparam o alimento para a digestão, por meio da mastigação,
os dentes reduzem os alimentos em pequenos pedaços, misturando-os à saliva, o que
irá facilitar a futura ação das enzimas. A língua movimenta o alimento empurrando-o
em direção a garganta, para que seja engolido. Na superfície da língua existem dezenas
de papilas gustativas, cujas células sensoriais percebem os quatro sabores primários:
doce, azedo, salgado e amargo.
A presença de alimento na boca, como sua visão e cheiro, estimula as glândulas
salivares a secretar saliva, que contém a enzima amilase salivar ou ptialina, além de
sais e outras substâncias.

Saliva e peristaltismo
A amilase salivar digere o amido e outros polissacarídeos (como o glicogênio), reduzindoos em moléculas de maltose (dissacarídeo). O sais, na saliva, neutralizam substâncias
ácidas e mantêm, na boca, um pH levemente ácido (6, 7), ideal para a ação da ptialina.
O alimento, que se transforma em bolo alimentar, é empurrado pela língua para o fundo
da faringe, sendo encaminhado para o esôfago, impulsionado pelas ondas peristálticas
(como mostra a figura a seguir), levando entre 5 e 10 segundos para percorrer o
esôfago. Através dos peristaltismo, você pode ficar de cabeça para baixo e, mesmo
assim, seu alimento chegará ao intestino. Entra em ação um mecanismo para fechar a
laringe, evitando que o alimento penetre nas vias respiratórias.

16

Quando a cárdia (anel muscular, esfíncter) se relaxa, permite a passagem do alimento
para o interior do estômago.

Estômago e suco gástrico
No estômago, o alimento é misturado com a secreção estomacal, o suco gástrico
(solução rica em ácido clorídrico e em enzimas (pepsina e renina).
A pepsina decompõe as proteínas em peptídeos pequenos. A renina, produzida em
grande quantidade no estômago de recém-nascidos, separa o leite em frações líquidas
e sólidas.
Apesar de estarem protegidas por uma densa camada de muco, as células da mucosa
estomacal são continuamente lesadas e mortas pela ação do suco gástrico. Por isso,
a mucosa está sempre sendo regenerada. Estima-se que nossa superfície estomacal
seja totalmente reconstituída a cada três dias. O estômago produz cerca de três litros
de suco gástrico por dia. O alimento pode permanecer no estômago por até quatro
horas ou mais e se mistura ao suco gástrico auxiliado pelas contrações da musculatura
estomacal. O bolo alimentar transforma-se em uma massa acidificada e semi-líquida,
o quimo.

Intestino delgado, suco pancreático e bile

O intestino delgado é dividido em três regiões: duodeno, jejuno e íleo. A digestão
do quimo ocorre predominantemente no duodeno e nas primeiras porções do jejuno.
No duodeno atua também o suco pancreático, produzido pelo pâncreas, que contêm
diversas enzimas digestivas. Outra secreção que atua no duodeno é a bile, produzida
no fígado, que apesar de não conter enzimas, tem a importante função, entre outras,
de transformar gorduras em gotículas microscópicas.
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Durante a digestão, ocorre a formação de certos hormônios.
Veja na tabela abaixo, os principais hormônios relacionados à digestão:

Hormônio

Local de
produção

Gastrina
Secretina

Órgão-alvo

Função

Estômago

Estômago

Estimula a
produção de
suco gástrico

Intestino

Pâncreas

Estimula a
liberação de
bicarbonato

Pâncreas e
vesícula
biliar

Estimula a
liberação de bile
pela vesícula e
a liberação de
enzimas pelo
pâncreas.

Estômago

Inibe o
peristaltismo
estomacal

Colecistoquinina Intestino

Enterogastrona

Intestino

O álcool etílico, alguns sais e a água, podem ser absorvidos diretamente no estômago.
A maioria dos nutrientes são absorvidos pela mucosa do intestino delgado, de onde
passa para a corrente sanguínea.
Aminoácidos e açúcares atravessam as células do revestimento intestinal e passam
para o sangue, que se encarrega de distribuí-los a todas as células do corpo. O glicerol
e os ácidos graxos resultantes da digestão de lipídios são absorvidos pelas células
intestinais, onde são convertidos em lipídios e agrupados, formando pequenos grãos,
que são secretados nos vasos linfáticos das vilosidades intestinais, atingindo a corrente
sanguínea
Depois de uma refeição rica em gorduras, o sangue fica com aparência leitosa, devido ao
grande número de gotículas de lipídios. Após uma refeição rica em açúcares, a glicose
em excesso presente no sangue é absorvida pelas células hepáticas e transformada em
glicogênio e sendo convertida em glicose novamente assim que a taxa de glicose no
sangue cai

Absorção de água e de sais

Os restos de uma refeição levam cerca de nove horas para chegar ao intestino grosso,
onde permanece por três dias aproximadamente. Durante este período, parte da água
e sais é absorvida. Na região final do cólon, a massa fecal (ou de resíduos), se solidifica,
transformando-se em fezes. Cerca de 30% da parte sólida das fezes é constituída por
bactérias vivas e mortas e os 70% são constituídos por sais, muco, fibras, celulose e
outros não digeridos. A cor e estrutura das fezes são devidas à presença de pigmentos
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provenientes da bile.

Flora intestinal

No intestino grosso proliferam diversos tipos de bactérias, muitas mantendo relações
amistosas, produzindo as vitaminas K e B12, riboflavina, tiamina, em troca do abrigo
e alimento de nosso intestino. Essas bactérias úteis constituem nossa flora intestinal e
evitam a proliferação de bactérias patogênicas que poderiam causar doenças.

O reto, parte final do intestino grosso, fica geralmente vazio, enchendo-se de fezes
pouco antes da defecação. A distensão provocada pela presença de fezes estimula
terminações nervosas do reto, permitindo a expulsão de fezes, processo denominado
defecação.

Sistema Endócrino
Glândulas e hormônios
O sistema endócrino é formado pelo conjunto de glândulas endócrinas, as quais são
responsáveis pela secreção de substância denominadas hormônios. As glândulas
endócrinas (do grego endos, dentro, e krynos, secreção) são assim chamados por
que lançam sua secreção (hormônios) diretamente no sangue, por onde eles atingem
todas as células do corpo. Cada hormônio atua apenas sobre alguns tipos de células,
denominadas células-alvo.
As células alvo de determinado hormônio possuem, na membrana ou no citoplasma,
proteínas denominadas receptores hormonais, capazes de se combinar especificamente
com as moléculas do hormônio. É apenas quando a combinação correta ocorre que as
células-alvo exibem as respostas características da ação hormonal.
A espécie humana possui diversas glândulas endócrinas, algumas delas responsáveis
pela produção de mais de um tipo de hormônio:

Hipotálamo
                                                                   
Se localiza na base do encéfalo, sob uma região encefálica denominada tálamo.
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A função endócrina do hipotálamo está a cargo das células neurossecretoras, que são
neurônios especializados na produção e na liberação de hormônios.
A figura abaixo mostra o hipotálamo (acima) e a hipófise (abaixo)

Hipófise (ou glândula Pituitária)

A hipófise é dividida em três partes, denominadas lobos anterior, posterior e intermédio,
esse último pouco desenvolvido no homem. O lobo anterior (maior) é designado adenohipófise e o lobo posterior, neuro-hipófise.

Hormônios produzidos no lobo anterior da hipófise

Samatotrofina (GH) - Hormônio do crescimento.
Hormônio tireotrófico (TSH) - Estimula a glândula tireóide.
Hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) - Age sobre o córtex das glândulas supra-renais.
Hormônio folículo-estimulante (FSH) - Age sobre a maturação dos folículos ovarianos e
dos espermatozóides.
Hormônio luteinizante (LH) - Estimulante das células intersticiais do ovário e do testículo;
provoca a ovulação e formação do corpo amarelo.
Hormônio lactogênico (LTH) ou prolactina - Interfere no desenvolvimento das mamas,
na mulher e na produção de leite.
Os hormônios designados pelas siglas FSH e LH podem ser reunidos sob a designação
geral de gonadotrofinas.

Hormônios produzidos pelo lobo posterior da hipófise
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Oxitocina
Age particularmente na musculatura lisa da parede do útero, facilitando, assim, a
expulsão do feto e da placenta.

Hormônio antidiurético (ADH) ou vasopressina - Constitui-se em um mecanismo
importante para a regulação do equilíbrio hídrico do organismo.

Tireóide
Situada na porção anterior do pescoço, a tireóide consta dos lobos direito, esquerdo
e piramidal. Os lobos direito e esquerdo são unidos na linha mediana por uma porção
estreitada - o istmo.
A tireóide é regulada pelo hormônio tireotrófico (TSH) da adeno-hipófise. Seus hormônios
- tiroxina e triiodotironina - requerem iodo para sua elaboração.

Paratireóides
Constituídas geralmente por quatro massas celulares, as paratireóides medem, em
média, cerca de 6 mm de altura por 3 a 4 mm de largura e apresentam o aspecto de
discos ovais achatados. Localizam-se junto à tireóide.
Seu hormônio - o paratormônio - é necessário para o metabolismo do cálcio

Supra-Renais ou Adrenais
Em cada glândula supra-renal há duas partes distintas; o córtex e a medula. Cada parte
tem função diferente.
Os vários hormônios produzidos pelo córtex - as Corticosteronas - controlam o
metabolismo do sódio e do potássio e o aproveitamento dos açúcares, lipídios, sais e
águas, entre outras funções.
A medula produz adrenalina (epinefrina) e noradrenalina (norepinefrina). Esses
hormônios são importantes na ativação dos mecanismos de defesa do organismo diante
de condições de emergência, tais como emoções fortes, “stress”, choque entre outros;
preparam o organismo para a fuga ou luta.

Hormônios produzidos pelas Ilhotas de Langerhans (no Pâncreas)
Insulina
Facilita a penetração da glicose, presente no sangue circulante, nas células, em particular
nas do fígado, onde é convertida em glicogênio (reserva de glicose).
Glucagon (glucagônio)
Responsável pelo desdobramento do glicogênio em glicose e pela elevação de taxa
desse açúcar no sangue circulante
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Ovários
Na puberdade, a adeno-hipófise passa a produzir quantidades crescentes do hormônio
folículo-estimulante (FSH). Sob a ação do FSH, os folículos imaturos do ovário continuam
seu desenvolvimento, o mesmo acontecendo com os óvulos neles contidos. O folículo
em desenvolvimento secreta hormônios denominados estrógenos, responsáveis pelo
aparecimento das características sexuais secundárias femininas.
Outro hormônio produzido pela adeno-hipófise - hormônio luteinizante (LH) - atua
sobre o ovário, determinando o rompimento do folículo maduro, com a expulsão do
óvulo (ovulação).
O corpo amarelo (corpo lúteo) continua a produzir estrógenos e inicia a produção de
outro hormônio - a progesterona - que atuará sobre o útero, preparando-o para receber
o embrião caso tenha ocorrido a fecundação

Testículos (Células de Leydig)
Entre os túbulos seminíferos encontra-se um tecido intersticial, constituído principalmente
pelas células de Leydig, onde se dá a formação dos hormônios andrógenos (hormônios
sexuais masculinos), em especial a testosterona.
Os hormônios andrógenos desenvolvem e mantém os caracteres sexuais masculinos.

Outras funções endócrinas
Além das glândulas endócrinas, a mucosa gástrica (que reveste internamente o
estômago) e a mucosa duodenal (que reveste internamente o duodeno), têm células
com função endócrina. As células com função endócrina da mucosa gástrica produzem
o hormônio gastrina; e as da mucosa duodenal produzem os hormônios secretina e
colecistoquinina.
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Aula 4:

Sistema Esquelético
A sustentação do corpo está a cargo do esqueleto, que também fornece, em certos
casos, proteção aos órgãos internos e ponto de apoio para a fixação dos músculos.
O endo esqueleto é um tipo básico de esqueleto e consiste em inúmeras peças cartilaginosas e ósseas articuladas. Essas peças formam um sistema de alavancas que se
movem sob a ação dos músculos
Função do esqueleto
O esqueleto ósseo, além de sustentação corporal, apresenta duas importantes
funções:Reservas de sais minerais, principalmente de cálcio e fósforo, que são fundamentais para o funcionamento das células e devem estar presentes no sangue. Quando
o nível de cálcio diminui no sangue, sais de cálcio são mobilizados dos ossos para suprir
a deficiência.
Determinados ossos ainda possuem medula amarela (ou tutano), como mostra a figura
ao lado. Essa medula é constituída principalmente por células adiposas, que acumulam
gorduras como material de reserva.No interior de alguns ossos (como o crânio, coluna,
bacia, esterno, costelas e as cabeças dos ossos do braço e coxa), há cavidades preenchidas por um tecido macio, a medula óssea vermelha, onde são produzidas as células
do sangue: hemácias, leucócitos e plaquetas.
Articulação
Articulação é o local onde dois ossos se tocam. Algumas são fixas (ex.: crânio), onde
os ossos estão firmemente unidos entre si. Em outras juntas (ex.: articulações), os
ossos são móveis, permitindo ao esqueleto realizar movimentos. Há vários tipos de
articulações:Tipo “bola-e-soquete” - Nos ombros, possibilitando movimentos giratórios
dos braços.Tipo “dobradiça” - Nos joelhos e cotovelos, permitindo dobrar.
Os ossos de uma articulação têm de deslizar um sobre o outro suavemente e sem
atrito, ou se gastariam. Os ossos de uma articulação são mantidos em seus devidos
lugares por meio de cordões resistentes, constituídos por tecido conjuntivo fibroso: os
ligamentos, que estão firmemente aderidos às membranas que revestem os ossos.
Divisão do esqueleto
O esqueleto humano pode ser dividido em três partes principais:
Cabeça, tronco e membros
Cabeça
O crânio é uma estrutura óssea que protege o cérebro e forma a face. Ele é formado
por 22 ossos separados, o que permite seu crescimento e a manutenção da sua forma.
Tronco
Formado pela coluna vertebral, pelas costelas e pelo osso esterno. O tronco e a cabeça
formam o esqueleto axial.
Coluna Vertebral
Ou espinha dorsal, é constituída por 33 ossos (as vértebras). A sobreposição dos orifícios presentes nas vértebras forma um tubo interno ao longo da coluna vertebral, onde
se localiza a medula nervosa.
Costela e Osso Esterno
A costela e o osso esterno protege o coração, os pulmões e os principais vasos sanguíneos. A musculatura da caixa torácica é responsável, juntamente ao diafragma, pelos

23

movimentos respiratórios.
A caixa torácica é formada pelas costelas, que são ossos achatados e curvos que se
unem dorsalmente à coluna vertebral e ventralmente ao esterno.
A maioria das pessoas possui 12 pares de costelas. Algumas tem uma extra (mais comum em homens do que mulheres). Os dois últimos pares de costelas são ligados à
coluna vertebral, não se ligam ao esterno (as costelas flutuantes).
Membros Superiores e Inferiores
Os ossos dos membros superiores e inferiores ligam-se ao esqueleto axial por meio das
cinturas articulares.
Membros Superiores
Composto por braço, antebraço, pulso e mão.
O braço só tem um osso: o úmero, que é um osso do membro superior.
O antebraço é composto por dois ossos: o rádio que é um osso longo e que forma
com o cúbito (ulna) o esqueleto do antebraço. O cúbito também é um osso longo que
se localiza na parte interna do antebraço.
A mão é composta pelos seguintes ossos: ossos do carpo, ossos do metacarpo e
os ossos do dedo. Os ossos do carpo (constituída por oito ossos dispostos em duas
fileiras), são uma porção do esqueleto que se localiza entre o antebraço e a mão. O
metacarpo é a porção de ossos que se localiza entre o carpo e os dedos
Membros Inferiores
São maiores e mais compactos, adaptados para sustentar o peso do corpo e para
caminhar e correr. Composto por coxa, perna, tornozelo e pé
Cintura Pélvica
Ou bacia, conecta os membros inferiores ao tronco. Podem distinguir o homem da
mulher. Nas mulheres é mais larga, o que representa adaptação ao parto.
A coxa só tem um osso - o fêmur - que se articula com a bacia pela cavidade catilóide. O fêmur tem volumosa cabeça arredondada, presa a diáfise por uma porção
estreitada - o colo anatômico. A extremidade inferior do fêmur apresenta para diante
uma porção articular - a tróclea - que trás dois côndilos separados pela chanfradura
inter-condiliana. O fêmur é o maior de todos os ossos do esqueleto.
A perna e composta por dois ossos: a tíbia e a fíbula (perônio). A tíbia é o osso mais
interno e a fíbula é o osso situado ao lado da tíbia.
Os dedos são prolongamentos articulados que terminam nos pés. O pé é composto
pelos ossos tarso, metatarso e os ossos dos dedos. O metatarso é a parte do pé
situada entre o tarso e os dedos. O tarso é a porção de ossos posterior do esqueleto
do pé.

Sistema Muscular
Os músculos são órgãos constituídos principalmente por tecido muscular, especializado
em contrair e realizar movimentos, geralmente em resposta a um estímulo nervoso.
Os músculos podem ser formados por três tipos básicos de tecido muscular:
Tecido Muscular Estriado Esquelético
Apresenta, sob observação microscópica, faixas alternadas transversais, claras e
escuras. Essa estriação resulta do arranjo regular de microfilamentos formados pelas
proteínas actina e miosina, responsáveis pela contração muscular. A célula muscular
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estriada chamada fibra muscular, possui inúmeros núcleos e pode atingir comprimentos
que vão de 1 mm a 60 cm
Tecido Muscular Liso
Está presente em diversos órgãos internos (tubo digestivo, bexiga, útero etc.) e
também na parede dos vasos sanguíneos. As células musculares lisas são uninucleadas
e os filamentos de actina e miosina se dispõem em hélice em seu interior, sem formar
padrão estriado como o tecido muscular esquelético.
A contração dos músculos lisos é geralmente involuntária, ao contrário da contração
dos músculos esqueléticos.
Tecido Muscular Estriado Cardíaco
Está presente no coração. Ao microscópio, apresenta estriação transversal. Suas células
são uninucleadas e têm contração involuntária.

Sarcômeros
As fibras musculares esqueléticas têm o citoplasma repleto de filamentos longitudinais
muito finos, (as miofibrilas) constituídas por microfilamentos das proteínas actina e
miosina. A disposição regular dessas proteínas ao longo da fibra produz o padrão de
faixas claras e escuras alternadas, típicas do músculo estriado.
As unidades de actina e miosina que se repetem ao longo da miofibrila são chamadas
sarcômeros. As faixas mais extremas do sarcômero, claras, são denominadas banda I e
contém filamentos de actina. A faixa central mais escura é a banda A, as extremidades
desta são formadas por filamentos de actina e miosina sobrepostos, enquanto sua
região mediana mais clara, (a banda H), contém miosina

Tônus muscular
Os músculos mantêm-se normalmente em um estado de contração parcial, o tônus
muscular, que é causado pela estimulação nervosa, e é um processo inconsciente que
mantém os músculos preparados para entrar em ação. Quando o nervo que estimula
um músculo é cortado, este perde tônus e se torna flácido. Estados de tensão emocional
podem aumentar o tônus muscular, causando a sensação física de tensão muscular.
Nesta condição, gasta mais energia que o normal e isso causa a fadiga.
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Aula 5:

Sistema Nervoso
Sistemas nervoso central e periférico

Os componentes básicos do sistema nervosos
central

O nosso sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central, constituído
pelo encéfalo e pela medula espinhal e pelo sistema nervoso periférico
(nervos cranianos e raquidianos). O encéfalo é formado pelo cérebro, cerebelo,
bulbo, elementos importantes na constituição nervosa do nosso organismo.
O sistema nervoso central comanda várias funções em nosso corpo, sendo primordial
para o seu bom funcionamento. O cérebro é responsável pela percepção dos diferentes
estímulos externos através dos sentidos, da inteligência e da memória.
Cerebelo e bulbo
O cerebelo é responsável pelo equilíbrio (por isso, quando uma pessoa bebe demais não
consegue andar em linha reta, pois o excesso de álcool interfere nas ligações entre as células
nervosas desse órgão). E o bulbo tem uma região denominada nó vital que responde pelos
movimentos respiratórios, os batimentos cardíacos, o sistema digestório e o sistema excretor.
Uma pancada nesta região pode ocasionar
se momentaneamente as nossas funções
o golpe pode levar a pessoa à morte

o desmaio, pois interrompemvitais. Se for muito forte,
por parada cárdio-respiratória.

Quando um grupo de pessoas é exposto a uma situação de perigo, como em um
assalto, por exemplo, as reações são as mais diversas. Portanto, se o sistema nervoso
é responsável pela percepção do que ocorre no meio ambiente, por que nossa reação
nem sempre é previsível?
Sistema nervoso autônomo
Em uma situação desta também ocorre a atuação do sistema nervoso
autônomo, que independe de nossa vontade. Este é subdividido em
sistema nervoso simpático e sistema nervoso parassimpático. O simpático
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é

responsável

por
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de
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diante

do
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Ele gera as reações mais variadas do organismo, entre as quais, podem-se citar:
o estímulo à secreção de adrenalina e noradrenalina, a aceleração do coração, o
relaxamento da bexiga urinária, a estimulação e a liberação de glicose pelo fígado, a
inibição do estômago, do pâncreas e da salivação, o relaxamento dos brônquios e a
dilatação das pupilas.
Reações ao perigo
Tudo isto nos dá condições de reagir: dá energia para sair correndo, por exemplo, pois
a glicose está sendo liberada, ao mesmo tempo em que atividades como a digestão
param, a fim de evitar o gasto de energia de forma desnecessária àquela situação. A
reação ao perigo nem sempre é algo desagradável, como se comprova quando estamos
em um brinquedo “perigoso”, como uma montanha russa, num parque de diversões.
De volta ao normal
Passada a situação de tensão, o organismo precisa voltar ao normal e aí se inicia
o trabalho do sistema nervoso parassimpático, que desacelera as batidas do
coração para este voltar ao seu ritmo normal. Ele também estimula a vesícula
biliar, o pâncreas, a salivação, faz se contraírem os brônquios e as pupilas.
Por quê? Como se liberou glicose no organismo anteriormente, o pâncreas
tem a função de produzir insulina a fim de controlar o excesso de açúcar.
As pupilas e os brônquios se contraem, pois não é necessária a entrada excessiva de
luz para se “enxergar melhor”, afinal a tensão já passou. Quanto aos brônquios, não é
mais necessário que se tenha grande quantidade de oxigênio para uma possível reação.
Em relação a vesícula biliar, vale dizer que, na situação de risco, a digestão parou. Com
a volta ao normal, a bile (líquido esverdeado liberado pela vesícula) tem de ajudar no
processo digestivo dissolvendo gorduras.
O sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente.
Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as
condições reinantes dentro do próprio corpo e elaborar respostas que adaptem a essas
condições.
A unidade básica do sistema nervoso é a célula nervosa, denominada neurônio, que
é uma célula extremamente estimulável; é capaz de perceber as mínimas variações
que ocorrem em torno de si, reagindo com uma alteração elétrica que percorre sua
membrana. Essa alteração elétrica é o impulso nervoso.
As células nervosas estabelecem conexões entre si de tal maneira que um neurônio
pode transmitir a outros os estímulos recebidos do ambiente, gerando uma reação em
cadeia.
Neurônios: células nervosas
Um neurônio típico apresenta três partes distintas: corpo celular, dentritos e axônio.
No corpo celular, a parte mais volumosa da célula nervosa, se localiza o núcleo e a
maioria das estruturas citoplasmáticas.
Os dentritos (do grego dendron, árvore) são prolongamentos finos e geralmente
ramificados que conduzem os estímulos captados do ambiente ou de outras células em
direção ao corpo celular.

27

O axônio é um prolongamento fino, geralmente mais longo que os dentritos, cuja função
é transmitir para outras células os impulsos nervosos provenientes do corpo celular.
Os corpos celulares dos neurônios estão concentrados no sistema nervoso central e
também em pequenas estruturas globosas espalhadas pelo corpo, os gânglios nervosos.
Os dentritos e o axônio, genericamente chamados fibras nervosas, estendem-se por todo
o corpo, conectando os corpos celulares dos neurônios entre si e às células sensoriais,
musculares e glandulares.

Células Glia
Além dos neurônios, o sistema nervoso apresenta-se constituído pelas células glia, ou
células gliais, cuja função é dar sustentação aos neurônios e auxiliar o seu funcionamento.
As células da glia constituem cerca de metade do volume do nosso encéfalo. Há diversos
tipos de células gliais. Os astrócitos, por exemplo, dispõem-se ao longo dos capilares
sanguíneos do encéfalo, controlando a passagem de substâncias do sangue para as
células do sistema nervoso. Os oligodendrócitos e as células de Schwann enrolam-se
sobre os axônios de certos neurônios, formando envoltórios isolantes.

Sistema Nervoso

Divisão

Partes

Funções gerais

Sistema nervoso

Avaliação do Estágio

Processamento e integração de
informações

Sistema nervoso

Nervos Gânglios

Condução de informações entre
órgãos receptores de estímulos,
o SNC e órgãos efetuadores
(músculos, glândulas...)
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Sinapses:

transmissão do
impulso nervoso
entre células.
Um impulso é transmitido de uma célula a outra através das sinapses (do grego synapsis,
ação de juntar). A sinapse é uma região de contato muito próximo entre a extremidade
do axônio de um neurônio e a superfície de outras células. Estas células podem ser
tanto outros neurônios como células sensoriais, musculares ou glandulares.

Sistema Sensorial
As terminações sensitivas do sistema nervoso periférico são encontradas nos órgãos
dos sentidos: pele, ouvido, olhos, língua e fossas nasais. Esses órgãos têm a capacidade
de transformar os diversos estímulos do ambiente em impulsos nervosos. Estes são
transmitidos ao sistema nervoso central, de onde partem as “ordens” que determinam
as diferentes reações do nosso organismo.
De acordo com a natureza do estímulo que são capazes de captar, os receptores
sensoriais podem ser classificados em:
Quimiorreceptores- Detectam substâncias químicas. Exemplo: na língua e no nariz,
responsáveis pelos sentidos do paladar e olfato;
Termorreceptores - Capta estímulos de natureza térmica, distribuídos por toda pele
e mais concentrado em regiões da face, pés e das mãos;
Mecanorreceptores - Capta estímulos mecânicos. Nos ouvidos, por exemplo, capazes
de captar ondas sonoras, e como órgãos de equilíbrio;
Fotorreceptores - Capta estímulos luminosos, como nos olhos.
De acordo com o local onde captam estímulos, os receptores sensoriais podem ser
classificados em:
Exterorreceptores - Localizadas na superfície do corpo, especializadas em captar
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estímulos provenientes do ambiente, como a luz, calor, sons e pressão. Exemplo: os
órgãos de tato, visão, audição, olfato e paladar;
Propriorreceptores - Localizadas nos músculos, tendões, juntas e órgãos internos.
Captam estímulos do interior do corpo;
Interorreceptores - Percebem as condições internas do corpo (pH, pressão osmótica,
temperatura e composição química do sangue).

Paladar
Os receptores de paladar estão localizados na língua, agrupados em pequenas saliências
chamadas papilas gustativas (cerca de 10.000), visíveis com lente de aumento. Existem
quatro tipos de receptores gustativos, capazes de reconhecer os quatro sabores básicos:
doce, azedo, salgado e amargo. Esses receptores estão localizados em diferentes regiões
da língua. No desenho abaixo, os receptores estão representados pelas cores:

O sabor dos alimentos não é produzido apenas pela estimulação das células gustativas,
mas também pelas células olfativas. É por isso que quando o sentido do olfato é
prejudicado por um forte resfriado, por exemplo, a percepção do paladar diminui.
Olfato
O sentido de olfato é produzido pela estimulação do epitélio olfativo, localizado no
teto das cavidades nasais. O olfato humano é pouco desenvolvido em relação ao
de outros mamíferos. O epitélio olfativo humano contém cerca de 20 milhões de
células sensoriais, cada qual com seis pêlos sensoriais; um cachorro tem mais de
100 milhões de células sensoriais, cada uma com pelo menos 100 pêlos sensoriais.
O epitélio olfativo é tão sensível que poucas moléculas são suficientes para estimulá-lo,
produzindo a sensação de odor.
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Audição
As estruturas responsáveis pela audição são o ouvido externo, o ouvido médio e a
cóclea. Os canais semicirculares, o sáculo e o utrículo são responsáveis pelo equilíbrio.
O ouvido externo é um canal que se abre para um meio exterior na orelha, que é
uma projeção da pele de tecido cartilaginoso. O epitélio que reveste o canal auditivo
externo é rico em células secretadoras de cera, que retém partículas de poeira e
microorganismos. O ouvido médio, separado do ouvido externo pelo tímpano, é um
canal estreito e cheio de ar.Em seu interior, existem três pequenos ossos (martelo,
bigorna e estribo), alinhados do tímpano ao ouvido interno.

Como ouvimos os sons
A orelha capta os sons e os direciona para o canal auditivo, que faz vibrar e é transmitida
ao tímpano. A membrana timpânica vibra, movendo o osso martelo, que faz vibrar o
osso bigorna que, por sua vez, faz vibrar o osso estribo, onde sua base se conecta a
uma região da membrana da cóclea (a janela oval), que faz vibrar, comunicando a
vibração ao líquido coclear. O movimento desse líquido faz vibrar a membrana basilar
e as células sensoriais. Os pêlos dessas células, ao encostar-se à membrana tectórica,
geram impulsos nervosos que são transmitidos pelo nervo auditivo ao centro de audição
do córtex cerebral

31

Sistema linfático
Composição do sistema linfático

 Capilares linfáticos;
 Sistema de vasos linfáticos;
 Linfonodos ou gânglios linfáticos;
 Baço.

O fluído (linfa) dos tecidos que não volta aos vasos sanguíneos é drenado para os
capilares linfáticos existentes entre as células. Estes se ligam para formar vasos maiores
que desembocam em veias que chegam ao coração.

Capilares Linfáticos

Eles coletam a linfa (um líquido transparente, levemente amarelado ou incolor - 99%
dos glóbulos brancos presentes na linfa são linfócitos) nos vários órgãos e tecidos.
Existem em maior quantidade na derme da pele.

Vasos Linfáticos

Esses vasos conduzem a linfa dos capilares linfáticos para a corrente sanguínea. Há
vasos linfáticos superficiais e vasos linfáticos profundos. Os superficiais estão colocados
imediatamente sob a pele e acompanham as veias superficiais. Os profundos, em
menor número, porém maiores que os superficiais, acompanham os vasos sanguíneos
profundos.
Todos os vasos linfáticos têm válvulas unidirecionadas que impedem o refluxo, como no
sistema venoso da circulação sanguínea.

Gânglio Linfático

Em diversos pontos da rede linfática existem gânglios (ou nodos) linfáticos (pequenos
órgãos perfurados por canais). A linfa, em seu caminho para o coração, circula pelo
interior desses gânglios, onde é filtrada. Partículas como vírus, bactérias e resíduos
celulares são fagocitadas.
Os gânglios linfáticos são órgãos de defesa do organismo humano e produzem anticorpos. Quando este é invadido por microorganismos, por exemplo, os glóbulos
brancos dos gânglios linfáticos, próximos ao local da invasão, começam a se multiplicar
ativamente para dar combate aos invasores. Com isso, os gânglios incham, formando
as ínguas. É possível, muitas vezes, detectar um processo infeccioso pela existência de
gânglios linfáticos inchados pelos linfócitos existentes nos gânglios linfáticos.
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Baço
O baço está situado na região do hipocôndrio esquerdo,
entre o fundo do estômago e o músculo diafragma. É
mole e esponjoso, fragmenta-se facilmente, e sua cor
é vermelho-violácea escura. No adulto, mede cerca de
13 cm de comprimento e 8 a 10 cm de largura. O baço
reconhecido como órgão linfático porque contém nódulo
linfáticos repletos de linfócitos.
REFERÊNCIAS:
Cristina Faganelli Braun Seixas - Especial para a Página 3 Pedagogia &Comunicação
link: educacao.uol.com.br/biologia/ult1698u48.jhtm

ACD Auxiliar de Consultório Dentário
Edição: 1ª/2004
Willian Nívio dos SantosMarcio Braga Lauretti

THD e ACD Odontologia de Qualidade
Técnico em Higiene Dental e Auxiliar de Consultório Dentário
Cristiane F. Saes Lobas
Edição: 1ª/2004

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/corpo-humano/
www.afh.bio.br/
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Capítulo-2
Anatomiadacabeçaepescoço

Disciplina: Apoio ao Diagnóstico
COMPONENTE CURRICULAR: Anatomia, Citologia, Histologia e Fisiologia
Assunto: Anatomia da Cabeça e Pescoço
Objetivo:
Conhecer as estruturas anatômicas da cabeça, pescoço e cavidade oral e situar o
aluno sobre a área de atuação do cirurgião dentista.
Orientação e Contexto:
Nessa aula você irá estudar um pouco sobre a anatomia da cabeça e do pescoço.
Conhecerá os ossos, músculos e demais estruturas anatômicas da região do corpo
humano, onde o cirurgião dentista atua.
Não é seu objetivo decorar os nomes das estruturas, mas sim compreender como
é complexo o que parece simples como o ato de mastigar e sorrir.
Introdução:
Caro aluno, nessa aula estudaremos os seguintes pontos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ossos que compõem o crânio humano
Ossos que compõem a face humana
Diferença entre um crânio humano adulto e de um recém nascido
Cavidade bucal e suas estruturas
Vascularização da cabeça e pescoço
Seios da face
Cavidade nasal
Músculos da expressão facial
Músculos da Mastigação
Músculos do pescoço
Músculos do assoalho bucal
Língua
Musculatura da língua
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Conteúdo:
 O crânio é constituído por 8 ossos, sendo que dois são pares e quatro são ímpares.
Parietal 2 ,Temporal 2 ,Frontal,Occipital, Esfenóide,Etmóide.
 A face é constituída por 14 ossos, sendo que seis são pares e dois são ímpares. Maxila
2 ,Zigomático 2 ,Lacrimal 2 ,Nasal 2,Corneto Inferior 2,Palatino 2 ,Vomer (o vómer é o
osso que separa as duas narinas) ,Mandíbula
 Vestíbulo bucal, Pálato duro e Pálato mole, Ducto Parotídeo, Carúncula sublingual,
Freios sublingual e labial
 Músculos envolvidos na mastigação: Temporal, Masséter, Pterigóideo Lateral,
Pterigóideo Medial, Supra e Infra- Hióideos
 Glândulas salivares maiores: parótidas, submandibular e sublingual
 Glândulas salivares menores
 Seios paranasais: frontal, maxilar

Aula 1:
Anatomia da Cabeça e Pescoço
Ossos do crânio
O crânio é constituído por 8 ossos, sendo que dois são pares e quatro são ímpares
Parietal 2
Temporal 2
Frontal
Occipital
Esfenóide
Etmóide
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Ossos da Face

A face é constituída por 14 ossos, sendo que seis são pares e dois são ímpares.
Maxila 2
Zigomático 2
Lacrimal 2
Nasal 2
Corneto Inferior 2
Palatino 2
Vomer (o vómer é o osso que separa as duas narinas)
Mandíbula
Compare o crânio de um adulto e de um recém nascido e discuta as diferenças que você
percebeu com seu tutor.

Assista esse vídeo no YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=FwaBRqZldto&feature=fvwrel
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Observe a vascularização da cabeça e pescoço
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Olhe no espelho e tente identificar as estruturas mostradas na
figura a seguir

O palato (ou céu da boca) é o teto da boca dos animais vertebrados, incluindo os
humanos. Ele separa a cavidade oral da cavidade nasal. O palato é dividido em duas
partes, a parte óssea anterior (“palato duro”) e a parte mole posterior (“palato mole”
).O palato mole é a parte posterior do palato que é importante para a fonação.
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Glândulas salivares menores
Constituem pequenos corpúsculos ou nódulos disseminados nas paredes da boca, como
as glândulas labiais, palatinas linguais e molares.
Glândulas salivares maiores
São representadas por 3 pares que são:
•

parótidas

•

submandibulares

•

sublinguais

Glândula Parótida
A maior das três e situa-se na parte lateral da face, abaixo e adiante do pavilhão da orelha.
Irrigada por ramos da artéria carótida externa. Inervada pelo nervo auriculotemporal,
glossofaríngeo e facial.

Glândula Submandibular
É arredondada e situa-se no triângulo submandibular. É irrigada por ramos da artéria
facial e lingual. Os nervos secretomotores derivam de fibras parassimpáticas craniais
do facial; as fibras simpáticas provêm do gânglio cervical superior.
Glândula Sublingual
É a menor das três e localiza-se abaixo da mucosa do assoalho da boca. É irrigada pelas
artérias sublinguais e submentonianas. Os nervos derivam de maneira idêntica aos da
glândula submandibular.
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Seios paranasais
Observe os seios paranasais, que são cavidades ósseas presentes nos ossos da
face que possuem várias funções, como auxiliar na formação da voz, aquecimento do
ar inspirado e diminuição do peso do crânio.

Sua função ainda é uma questão intrigante da evolução e inúmeras críticas têm
sido feitas às hipóteses sobre o significado e a função dos seios paranasais. Porém
algumas funções já foram propostas:
•

Diminuir o peso da parte frontal do crânio, em especial os ossos da face. A
forma do osso facial é importante, como um ponto de origem e de inserção para
os músculos da expressão facial.

•

Aumentar a ressonância da voz.

•

Proteger as estruturas intra-orbitais e intracranianas na eventualidade de
traumas, absorvendo parte do impacto
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•

Contribui para a secreção de mucos

•

Umidifica e aquece o ar inalado

•

Equilibram a pressão na cavidade nasal durante as variações barométricas
(espirros e mudanças bruscas de altitude)

Observe a cavidade nasal
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Aula 2:
Músculos da Mastigação
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Músculo

Função

Masseter (é um mm de grande espessura, forte, quadrilátero e é composto
por dois feixes)

Levanta (com força) a mandíbula

Temporal (é o mais potente dos mm
da mastigação; estende-se em forma
de leque desde a parede lateral do
crânio até a mandíbula)

Levanta a mandíbula (mais
velocidade do que potência)

Pterigóideo Medial (trata-se de um
mm quadrangular de certa espessura)

Eleva a mandíbula, age como
sinergista do masseter

Pterigóideo Lateral (é um mm curto,
de forma prismática)

Retrai a mandíbula com a porção
posterior

Protrai (e junto com os digástricos
abaixa) a mandíbula pela contração
bilateral simultânea
Movimenta para um dos lados pela
contração unilateral
Estabiliza o disco articular
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Os músculos da expressão facial apesar de serem designados sob esta denominação
de caráter funcional, as suas funções mais importantes na verdade se relacionam com
a alimentação, mastigação, fonação e piscar de olhos.
Músculo

Função

Orbicular da boca (é o esfíncter
da boca e está contido nos lábios,
formando a maior parte de sua
substância)

Comprime os lábios contra os dentes
Fecha a boca
Protrai os lábios

Levantador do lábio superior

Levanta o lábio superior

Levantador do lábio superior e
da asa do nariz (longo, delgado)

Levanta o lábio superior e a asa do nariz
(dilata a narina)

Zigomático menor (mm delgado
Levanta o lábio superior
que se situa al lado do levantador do
lábio superior)
Levantador do ângulo da boca
(bem desenvolvido, porém mais
curto que os três mm precedentes)

Levanta o ângulo da boca

Zigomático maior

Levanta e retrai o ângulo da boca
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Risório

Retrai o ângulo da boca

Bucinador (é o mm da bochecha
situado entre a pele e a mucosa)

Distende a bochecha e a comprime
de encontro aos dentes
Retrai o ângulo da boca

Depressor do ângulo da boca

Abaixa o ângulo da boca

Depressor do lábio inferior

Abaixa o lábio inferior

Mentoniano

Enruga a pele do mento

Platisma

Everte o lábio inferior
Enruga a pele do pescoço

Orbicular do olho (colocado em
torno do olho, excede grandemente
os limites da órbita)

Fecha as pálpebras e as comprime
contra o olho

Occipitofrontal (é o mm do couro
cabeludo)

Puxa a pele da fronte para cima

Prócero (pequeno e vertical e é
vizinho do orbicular do olho o do
frontal)

Puxa a pele da glabela para baixo

Corrugador do supercílio

Puxa o supercílio medialmente

Nasal

Comprime a narina (parte transversal)
Dilata a narina (parte alar)
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Observe a língua e as papilas
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Referências

Fonte: www.auladeanatomia.com
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/corpo-humano-sistema-digestivo/
glandulas-salivares-3.php
www.afh.bio.br/
www.brasilescola.com
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Capítulo3
Anatomiadental

Disciplina: Anatomia, Citologia, Histologia e Fisiologia
Componente Curricular: Anatomia Dental
Assunto: Anatomia Dental
Objetivo: Conhecer o elemento dental, classificação anatômica e morfológica.
Orientação/Contexto:
Esse assunto demonstrará a constituição do aparelho mastigatório.
Introdução: caro aluno, nas próximas aulas, estudaremos:

Aparelho mastigatório: composição
Órgão dentário: composição
Dentes: conceito
Classificação anatômica
Classificação morfológica
Diferença morfológica dos dentes anteriores e posteriores
Nomenclatura dos dentes
Função dos dentes
Articulação têmporo mandibular
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Anatomia Dental
Conceito:
 Estuda o substrato anatomo-funcional do aparelho mastigatório, ou seja, o dente e o periodonto.
Você

sabia?

 O ser humano possui duas dentições (difiodonte) e seus dentes apresentam tamanhos e formas diferentes (heterodonte).

Aparelho Mastigatório:

composição:

•

Órgão dentário

•

Maxila

•

Mandibula

•

Articulação temporomandibular

•

Músculos da mastigação

•

Músculos cutâneos

•

Língua

•

Glândulas salivares

•

Vasos e nervos

Órgão

dentário:

composição:

 Dentes
 Periodonto
 Gengiva
 Ligamento periodontal
 Cemento
 Osso alveolar
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Aula 1:		

Dentes:

conceito:

•

São órgãos altamente mineralizados, que se encontram implantados em osso
próprio, ossos alveolares, dispostos em fileiras (superior e inferior) formando,
assim, as arcadas.

•

Em seu interior, contem polpa, constituída de nervos, vasos sanguíneos e linfáticos, células e fibras.
O dente anatomicamente se divide em:

Coroa
Colo
Raiz

Classificação Anatômica

 Coroa Dentária: É a porção visível e atuante na mastigação; permanece acima do osso de suporte
e da gengiva, sofre desgaste fisiológico e/ou patológico e está recoberta totalmente pelo esmalte, que
apresenta espessura diferente em toda sua extensão.
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 Colo: É uma região do dente que está marcada por um estrangulamento. É a
zona em que se une o esmalte ao cemento, separação entre a coroa e raíz.

 Raiz:

É a porção fixadora do elemento dental no osso alveolar, podem ser únicas, duplas,
triplas.
Suportam o impacto das forças mastigatórias, relacionando-se com o alvéolo através
das fibras do ligamento periodontal.
É formada por dentina e recoberta por cemento,
���������������������������������������������
abriga internamente a porção radicular da polpa dental.
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Ligame

nto Per
iod

ontal

O ligamento periodontal é uma estrutura fibrosa do tecido conjuntivo, com componentes nervosos e vasculares, que une o cemento da raiz ao osso alveolar

Aula 2:
O

dente morfologicamente se divide em:

Classificação Morfológica
 Esmalte:

-É a substância mais dura do corpo humano.
- Composição: cerca de 96% de substâncias minerais e 4% de água.

54

-É formado por prismas, depositado em camadas durante o processo de calcificação.
Esmalte

 Dentina:

-Não é tão mineralizada quanto o esmalte.
-É o “esqueleto” do dente, sendo contínua entre a coroa e a raiz.
-Constituída por canalículos dentinários e abriga a cavidade pulpar.

Dentina

 Polpa dental:

-Ocupa a cavidade pulpar e possui forma idêntica à coroa na sua porção mais
externa.
-Inicia no ápice radicular pelo forame apical e preenche todo o canal radicular
e a câmara coronária.
-Formada por uma massa de vasos sanguíneos, linfáticos e tecido nervoso.
-Constitui-se no elemento renovador da dentina através das células chamadas
odontoblastos
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câmara coronária

ápice radicular

 Cemento:

-Elemento osteóide que recobre a dentina na sua porção radicular.
-Recebe a inserção das fibras do ligamento periodontal que na outra extremidade inserem-se no osso alveolar.

Cem

ent
o
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Observe a diferença entre os dentes anteriores (da frente) e posteriores (de trás)

Aula 3: Nomenclatura dos Dentes

maxila
molares
canino

incisivos

canino
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maxila
pré-molares
incisivos
canino

molares

mandíbula
canino

molares

pré-molares

incisivos

mandíbula
canino

molares

incisivos
pré-molares

58

Função

dos dentes:

 Incisivos: dentes situados na parte da frente da boca e que servem para cortar
os alimentos.

 Caninos: possuem formato agudo e pontiagudo e servem para rasgar os alimentos.

 Pré-molares e molares: possuem a função de triturar os alimentos e localizam-se no fundo da boca.

Dentição Decídua e Permanente

 Os seres humanos possuem, na sua primeira dentição (dentição decídua), 20
dentes (10 na parte superior e 10 na inferior).

 Após os 6 anos, os dentes decíduos ou de leite começam a cair e surge a dentição
permanente. Esta é formada por 32 dentes (16 superiores e 16 inferiores).



Desta forma, o ser humano possui 4 incisivos, 2 caninos, 4 pré-molares e 6 molares na parte superior e a mesma quantidade na inferior.
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Articulação Têmporo Mandibular (ATM)

A articulação têmporo-mandibular (ATM), responsável pelo movimento de fechar
a boca, chamado de oclusão,é uma das articulações mais complexas do corpo humano. Além do movimento do tipo dobradiça, existem também movimentos para frente, para trás e para
os lados. O interior da articulação também contém um menisco, que permite um maior
deslizamento e um movimento mais suave.

Assista esse vídeo no You Tube sobre ATM

http://www.youtube.com/watch?v=-3pASqISO4s
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Aula 3:
Atividade complementar - ver SiteEscola

Referências:
Tsb e Asb - Técnico em Saúde Bucal e Auxiliar em Saúde Bucal Odontologia de Qualidade - Cristiane F. Sales Lobas / Cols.-2ª Edição-2008.

Interactive Atlas of Human Anatomy – Frank H.Netter. MD
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Patologia
Aula 1:
Introdução
A Patologia é o estudo (logos) do sofrimento (pathos), envolve a ciência básica e a
prática clínica, que dedica-se ao estudo das alterações estruturais e funcionais nas células, tecidos e órgãos que levam as doenças. O pai da Patologia Moderna é RUDOLF
VIRCHOW. A Patologia tenta explicar os porquês e as causa dos sinais e sintomas
manifestados por pacientes e também fornecer fundamentos sólidos para a assistência clínica e o tratamento.

A patologia divide-se em:
Geral = aborda as reações básicas das células e tecidos a
estímulo
anormais que geram as doenças,
A sistêmica examina as respostas específicas de órgãos e
tecidos
especializados.
Os Aspectos Básicos do Processo Mórbido:
1.ETIOLOGIA- > Causa
2.PATOGENIA- >Os mecanismos de seu desenvolvimento
3.ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS- >Alterações estruturais
induzidas nas células e órgãos do corpo
4.IMPORTÂNCIA CLÍNICA->As conseqüências Funcionais
destas alterações .

Etiologia:
No passado, por volta de (2500 A.C.) se alguém adoecesse a culpa era do próprio paciente, por vários motivos, entre eles, por exemplo, por ter pecado, ou por obra de
efeitos externos, trovão, raio, chuva e outros, também por ação de maus espíritos.
Hoje em dia o conhecimento ou descoberta da causa primária, do agente biológico, é a
base pelo qual se definem um diagnóstico ou estabelece-se um tratamento.
Os fatores genéticos também estão claramente envolvidos em afecções comuns induzidas por ambientes como o câncer por exemplo.
Os processos patológicos aparecem, clinicamente, por alterações morfológicas denominadas de lesões fundamentais ou elementares.
È importante que observemos os sinais e sintomas na maniofestação das doenças e
lesões.
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 Sinais: Manifestações clínicas da doença que podem ser percebidas pelos
sentidos naturais do homem.

 Sintomas: São os desvios do normal que somente são sentidos pelo paciente,
que irá nos informar.
O primeiro passo para delinearmos estas maifestações é tentarmos estabelecer um
nexo causal entre o homem e estas manifestações não usuais.Sendo assim o exame
clinico se apresenta como fator primordial e de extrema importância para que se
chegue á hipótese diagnostica e possibilidades dos diferentes tratamentos.

O registro das informações, sinais e imagens registradas,deverão constar da ficha do
paciente.
Iniciando-se pelo exame clinico que se faz em 2 etapas:

1.Anamnese é que a coleta de dados do paciente:

•

Identificação do paciente;

• Queixa principal;
• História da doença atual;
• História buco-dental;
• História médica;
• Antecedentes familiares;
• Hábitos nocivos e higiênicos

2. Exame físico do paciente

• Aspecto geral do paciente ou primeira impressão;
• Exame loco-regional : extra e intra-oral

Os processos patológicos aparecem, clinicamente, por alterações
morfológicas denominadas de lesões fundamentais ou elementares e tumores
benignos e malignos
Importante observar feridas que não cicatrizam em 2 semanas,manchas brancas,
vermelhas ou negras,hiperplasias,caroços,bolinhas duras e inchaço na boca;
dificuldade para movimentar a língua, sensação de dormência na língua e dificuldade
para engolir.
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Aula 2:
Lesões Fundamentais:
São elas:
Manchas ou Máculas;
Placa;
Erosão;
Úlcera ou Ulceração;
Vesícula;
Bolha;
Pápula;
Nódulo;
Mancha ou Macula
São modificações na coloração normal da mucosa bucal sem que
ocorra elevação ou depressão tecidual.
Exemplos:
Vitiligo;
Pigmentação por deposição de metais pesados como o chumbo,
mercúrio, prata, etc.;
Pigmentação melânica natural em indivíduos de etnia negra
Placas
São lesões bem características, fundamentalmente elevadas em
relação ao tecido normal. Lesões mais extensas do que altas e de
superfície rugosa ou lisa à palpação.
Exemplos:
Leucoplasia;
Líquem plano;
Candidíase;
Carcinoma epidermóide;
Erosão
São lesões que apresentam perda parcial do epitélio sem a exposição
do tecido conjuntivo.
Quando há uma lesão do tipo erosão, esta sempre será patológica, ao
contrário das manchas e placas
Exemplos:Língua geográfica
Glossite migratória
Úlceras ou Ulcerações
São lesões em que ocorrem solução de continuidade do epitélio com a
exposição do tecido conjuntivo.
Exemplos:
Tumores malígnos
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Afta
Lesões traumáticas
Pênfigo vulgar
Sífilis secundária
Aula 3:
Vesículas
São lesões que causam elevação do epitélio com conteúdo líquido
em seu interior.São vesículas as lesões que não excedem 3mm em
seu maior diâmetro.
Em geral, ao aparecer, a vesícula o faz em mais que uma única
lesão.
Exemplos:
Herpes simples;
Pênfigo vulgar;
Varicosidade da língua.
Bolha
São lesões que causam elevação do epitélio com conteúdo líquido
em seu interior.São bolhas as lesões que tem 3 mm ou mais em
seu maior diâmetro.
Em geral, ao aparecerem, as bolhas o faz em uma única lesão.
Exemplo:
Mucocele;
Rânulas;
Queimaduras;
Pênfigo Foliáceo
Papúla
São lesões pequenas – não ultrapassam 5 mm em seu maior
diâmetro,são sólidas, circunscritas e elevadas;
Podem ser únicas ou múltiplas apresentando superfície lisa ou
rugosa.
Exemplos:
Grânulos de Fordyce;
Verruga vulgar,
Papiloma
Nódulos
São lesões grandes –ultrapassam 5 mm em seu maior diâmetro;
São sólidas, circunscritas e elevadas.Podem ser únicas ou múltiplas;
Superfície lisa ou rugosa.Sua base pode ser pediculada ou séssil.
Exemplos:
Hiperplasia;
Fibroma;
Lupus;
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Aula 4:

Tumores
Quais os sinais indicativos de alguma “anormalidade” na boca?
Feridas que não cicatrizam em 2 semanas
Manchas brancas, vermelhas ou negras
Hiperplasias
Caroços
bolinhas duras e inchaço na boca; dificuldade para movimentar
a língua
sensação de dormência na língua
dificuldade para engolir.
Tumor maligno
O câncer bucal é um tumor maligno que se desenvolve a partir de
uma célula que sofre uma série de alterações genéticas.
Essas alterações influenciam a diferenciação, o crescimento e a
morte celular.
A célula “defeituosa”, diferentemente das outras, passa a se
multiplicar desordenadamente, transformando-se num corpo
estranho ao organismo.
O carcinoma espinocelular (CEC) ou epidermoide de boca
corresponde entre 90% a 95% dos casos de câncer na boca.
Por esse aspecto, para muitos autores, o termo câncer bucal
refere-se especificamente ao carcinoma
Fatores de Risco
tabaco,
bebidas alcoólicas
exposição excessiva à radiação solar.
má higiene bucal
dentes quebrados
próteses removíveis parciais ou totais mal adaptadas, com
conseqüentes irritantes locais
dieta pobre em vitaminas A, C, E
vírus HPV (papilomavírus humano)
uso de chimarrão
consumo de carne grelhada (churrasco)
fumaça do fogão de lenha.
Tumor Benigno
Ameloblastoma
O ameloblastoma é o segundo tumor odontogênico benigno mais
frequente; é localmente destrutivo e apresenta alta porcentagem de
recidivas (Nevilleetal. 2004).
Quanto à localização, pode ocorrer em qualquer área da mandíbula
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ou maxila, com predominância na mandíbula.
Nesta, prevalecem às regiões dos dentes molares, do ângulo e do ramo mandibulares.
Na maxila, são mais comumente afetadas as regiões dos dentes molares. Segue uma
distribuição equivalente entre os gêneros e as raças (Tamme et al. 2004). Quanto à
idade, é considerada uma lesão de idades adultas, com média de 37 anos, sendo raro
em crianças (Freitas 1992).
Aspectos Clínicos:
• massa dura
• expansão óssea
• mucosa adjacente, geralmente, um aspecto normal, sem
ulceração
Sintomas:
• em geral é indolor, sendo dificilmente percebido pelo paciente,
nos estágios iniciais.
À medida que a cortical é reabsorvida e expandida, torna-se
palpável.
• Devido ao crescimento lento, geralmente é diagnosticado ao
acaso, quando ainda de pequenas dimensões, através de
exame radiográfico (Neville et al. 2004).

Aula 5:

Atividade complementar - ver SiteEscola
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Capítulo5

Proteçãoeprevenção

Disciplina: Proteção e Prevenção
Componente Curricular: Promoção da Saúde e Segurança no Trabalho
Assunto: Doenças Ocupacionais em Odontologia
Objetivo: Conhecer as doenças ocupacionais que podem ser adquiridas na execução
do trabalho no consultório odontológico
Orientação/Contexto:
Esse assunto abordará os riscos envolvidos na atividade odontológica;
As doenças ocupacionais mais freqüentes nos profissionais da área odontológica;
Medidas de prevenção das doenças ocupacionais
Introdução: Caro aluno, nas próximas aulas, estudaremos:
o
riscos ocupacionais
o
doenças ocupacionais
o
ambiente de trabalho, características que podem melhorar o desempenho das
funções
o
ergonomia, postura correta de trabalho
o
medidas que melhoram a qualidade de vida
Conteúdo:
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Aula 1:
O que é doença Ocupacional?
Doença ocupacional é designação de várias doenças que causam alterações na saúde
do trabalhador, provocadas por fatores relacionados com o ambiente de trabalho. São
doenças que você adquire no trabalho
Uma doença ocupacional normalmente é adquirida quando um trabalhador é exposto
acima do limite permitido por lei a agentes químicos, físicos, biológicos ou radioativos,
sem proteção compatível com o risco envolvido. Essa proteção pode ser na forma de
equipamento de proteção coletiva (EPC) ou equipamento de proteção individual (EPI).
Existem também medidas administrativas/organizacionais capazes de reduzir os riscos. As principais vias de absorção de agentes nocivos são a pele e os pulmões.
Que é Segurança do Trabalho?
Segurança do trabalho pode ser entendida como os conjuntos de medidas que são
adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem
como proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador.
Para que se cumpram essas exigências, existem as Normas Regulamentadoras (NR).
As Normas Regulamentadoras, também conhecidas como NR, regulamentam e fornecem orientações sobre procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e medicina do trabalho no Brasil. São as Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título
II, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), relativas à Segurança e Medicina do
Trabalho, foram aprovadas pela Portaria N.° 3.214, 08 de junho de 1978. São de observância obrigatória por todas as empresas brasileiras regidas pela (CLT).
Especificamente para a área da saúde, existe a NR-32, que contempla as instruções
para a segurança e proteção do trabalhador.
NR 32- Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde
Esta Norma Regulamentadora tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas
para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.
Para fins de aplicação desta NR, entende-se como serviços de saúde qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população, e todas as ações de
promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível
de complexidade.
A responsabilidade é solidária entre contratante e contratado quanto ao cumprimento
da NR 32. A conscientização e colaboração de todos é muito importante para prevenção de acidentes na área da saúde.
As atividades relacionadas aos serviços de saúde são aquelas que, no entendimento
do legislador, apresentam maior risco devido à possibilidade de contato com microorganismos encontrados nos ambientes e equipamentos utilizados no exercício do trabalho, com potencial de provocar doenças nos trabalhadores.
Os trabalhadores diretamente envolvidos com estes agentes são: médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, atendentes de ambulatórios e hospitais,
dentistas,limpeza e manutenção de equipamentos hospitalar, motoristas de ambulância, entre outros envolvidos em serviços de saúde.
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DOENÇAS OCUPACIONAIS RELACIONADAS À ODONTOLOGIA
Doença profissional é qualquer manifestação mórbida que surge em decorrência das
atividades ocupacionais do indivíduo.
A Odontologia, como as demais profissões, apresenta riscos operacionais que podem
levar a doenças, à invalidez e, mesmo, à morte. Esses riscos podem e devem ser evitados através da observância das normas técnicas de biossegurança.
É importante oferecer ao profissional condições adequadas de trabalho que possibilitem o seu melhor desempenho, que, como seu estado físico e mental, sofre influência
direta do ambiente e da postura adotada para a execução do trabalho.
Os fatores ocupacionais são aqueles relacionados ao uso do corpo do trabalhador. O
trabalho odontológico requer dos seus executores ações que exigem coordenação motora, raciocínio, discernimento, paciência, segurança, habilidade, delicadeza, firmeza,
objetividade, etc., ações essas que, em conjunto, exigem muito do profissional.
Aula 2:
RISCOS OCUPACIONAIS EM ODONTOLOGIA
Os profissionais da área odontológica estão sujeitos a riscos físicos, químicos, ergonômicos e biológicos que podem acarretar perdas ou danos a sua saúde. Daí a necessidade de conhecê-los e pôr em prática procedimentos para minimizar os mesmos.
OS RISCOS FÍSICOS estão associados a ruídos, vibração, radiação, diferença de temperatura, iluminação deficiente, dentre outros. A utilização correta de equipamentos
de proteção e a manutenção do ambiente em perfeitas condições de acústica, iluminação e ventilação podem minimizar os mesmos;
Os seguintes procedimentos devem ser adotados a fim de minimizar os riscos físicos a
que estão submetidos os profissionais de Odontologia:
PROCEDIMENTOS PARA MINIMIZAR RISCOS
a) Utilizar protetores auriculares.
b) Usar óculos de proteção para os procedimentos odontológicos, o manuseio de equipamentos que possuem luz alógena e o laser.
c) Utilizar equipamentos de proteção radiológica, inclusive para os pacientes.
d) Manter o ambiente de trabalho com iluminação eficiente.
e) Proteger o compressor de ar com caixa acústica.
f) Tomar cuidado ao manusear os instrumentais com temperatura elevada.
g) Manter o ambiente arejado e ventilado, proporcionando bem-estar
RUÍDO
A preocupação com a perda de audição surgiu com o uso de motores de alta rotação
no final da década de 50. É difícil definir com precisão o ruído. Qualquer som pode
molestar ser desagradável ou irritante se o ouvinte se encontrar mal preparado física
ou mentalmente.
Ruído: sons que colocam em perigo ou realmente afetam a saúde de quem o ouve.
O ambiente odontológico possui vários agentes sonoros agressores, tais como a caneta de alta rotação, o micromotor, o compressor, os sugadores, os condicionadores
de ar, os ruídos externos e outros. Pesquisas realizadas com cirurgiões-dentistas que
trabalham com alta rotação demonstram perda moderada da audição. A agressão é
gradual, progressiva e indolor, e não é percebida nos estágios iniciais do distúrbio.
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Com a exposição continuada, a percepção e compreensão de, por exemplo, uma conversação, pode ser comprometida.
UNIDADE DE MEDIDAS PARA O SOM:
As perdas auditivas são expressas em decibéis (dB) - unidade de intensidade sonora
padronizada em relação à audição humana normal. O limiar de audibilidade é zero
decibel.
NÍVEL DE RUÍDO x CONSEQÜÊNCIAS
60/70 Nível tolerável
70/90 Aumento da sensação de desconforto
Exposição acima de 80dB: s Alterações nervosas
90/140 Alto risco para a acuidade auditiva
Exposição acima de 120 dBs: Estressantes Estimula a produção de adrenalinas
Distúrbios nervosos Enfartes Úlcera gástricas Gestantes: aceleração cardíaca da gestante e do feto
CRITÉRIOS E RISCOS DE TRAUMATISMO AUDITIVO POR EFEITOS SONOROS:
Segundo regulamentações do The Occupational Safety And Health Act (Osha), os ruídos de 80db são os limites toleráveis para uma salvaguarda da audição do cirurgiãodentista.
Existem, entretanto, variáveis que podem alterar esse limite como: freqüência da
vibração, intensidade, duração da exposição, intervalos entre uma e outra exposição,
susceptibilidade individual.
Canetas de alta rotação podem emitir sons de intensidade entre 74 e 84 dB, podendo
chegar acima de 90 dB, dependendo do modelo, da idade, da conservação da turbina,
da distância do ouvido do operador e da circunstância da broca odontológica estar ou
não cortando material duro ou mole.
As brocas pequenas produzem ruídos na freqüência média de 5.000 a 6.000hz. Brocas gastas podem registrar freqüências de até 12.500hz e, brocas de diâmetro maior,
até 25.000hz.
A partir de 4.000 a 9.600hz já são consideradas freqüências perigosas para o ouvido
humano. Equipamentos odontológicos são potencialmente perigosos pela possibilidade de provocar uma eventual redução da audição.
PROCEDIMENTOS PARA MINIMIZAR RISCOS
a)
A obtenção de um audiograma inicial para estabelecer seu perfil audiométrico e
compará-lo com outros que seriam obtidos periodicamente. O primeiro no início das
atividades odontológicas; o segundo, após seis meses e, daí, anualmente.
b)
Reavaliação audiológica completa e periódica para monitorar a acuidade auditiva do profissional.
c)
Uso de protetores auriculares de inserção, no caso de o ruído ser demasiadamente intenso.
d)
O equipamento de alta rotação deve ser mantido em ótimas condições de uso, a
fim de minimizar os perigos dos ruídos das turbinas.
e)
Instalação do compressor fora do ambiente clínico, em local construído para o
fim, onde haja circulação do ar e proteção contra chuva, sol, etc.
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TEMPERATURA
A temperatura ambiente de um consultório odontológico deve prover conforto tanto
ao profissional como ao paciente; influenciar diretamente na conservação dos materiais; barrar ruídos; renovar o ar saturado por substâncias químicas volatilizadas, poeiras e microrganismos em suspensão.
TEMPERATURA IDEAL:
A sensação de conforto térmico tem relação direta com idade, roupas, hábitos sociais,
características individuais, etc. A temperatura ideal para a maioria das pessoas é de
25 graus para esforço mental e de 20 graus para esforço físico, sob umidade de 50 a
60%.
Uma temperatura muito alta aumenta o número de acidentes de trabalho e de
desconfortos como cãibras, palpitações, desmaios, febres, náuseas, dores de cabeça,
doenças de pele, desidratação e hiperexia pelo calor como exaustão e choque.

ILUMINAÇÃO
Na odontologia, a acuidade visual (capacidade de perceber os detalhes) é extremamente importante, pois permite uma ação rápida, precisa e eficiente, uma vez que o
cirurgião dentista trabalha dentro de uma cavidade repleta de estruturas anatômicas
que fazem sombras umas sobre as outras dificultando, muitas vezes, a exata avaliação de cor, forma profundidade. Para uma mesma eficácia de visão, o nível de iluminação teria de ser duplicado a cada 13 anos. Assim, uma pessoa de 60 anos necessita
3 a 4 vezes mais de luz que outra de 20 anos.
A iluminação no consultório odontológico deve permitir que o profissional execute, de
maneira eficaz, a sua tarefa visual; melhorar a capacidade e o rendimento do trabalho; transmitir sensação de bem-estar ao paciente.
O aparelho visual é um sistema de funcionamento complexo. A partir de estímulos
físicos identificáveis, ele permite a detecção e a integração de um número considerável de informações variáveis, como a forma, dimensões e cor de um objeto e seu
posicionamento no ambiente e movimento no espaço.
ILUMINAÇÃO INCORRETA: uma iluminação incorreta provoca ou pode provocar, além
da diminuição da eficiência visual, dores de cabeça, visão dupla, fadiga e problema
nos músculos oculares, acidentes, posição incorreta para se obter uma melhor acuidade visual, baixa produtividade.
ILUMINAÇÃO NATURAL: a melhor posição da janela de luz natural é a que oferece a
iluminação proveniente da direção Norte, que permite excelente qualidade de luminosidade, evita a incidência direta dos raios solares e, ainda, é a mais adequada quando
da seleção de cores de dentes artificiais. A iluminação natural num ambiente age
beneficamente sobre o emocional dos seus ocupantes. O sol se constitui em elemento
psicológico fundamental para toda a equipe e pacientes. As janelas, à noite, não devem parecer como áreas escuras, devem ser aclaradas pelo uso de persianas.
ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL: pode completar a natural ou pode ser a única do ambiente.
A luz natural do dia varia de 2.000 a 100.000 luxes. A luz artificial é, geralmente, de
50 a 1.000 luxes. O tempo de uso das lâmpadas baixa consideravelmente o nível de
iluminação. Se não puder dispor da luz natural, convém idealizar um recanto ou nicho
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no qual as luzes se achem dispostas de tal maneira que pareçam o mais possível com
os raios diretos do sol.
SALA DE TRATAMENTO:
A sala de tratamento deve apresentar três diferentes intensidades de iluminação:
ÁREA PERIFÉRICA: situada nos limites da sala. Intensidade: aproximadamente 500
luxes - lâmpadas fluorescentes de luz natural branca/ luz do dia.
ÁREA DE AÇÃO: espaço onde se situam os elementos de trabalho do profissional e
assistente. Intensidade: aproximadamente 800 e 1.000 luxes. A luminosidade deve
estar instalada na cobertura, por sobre e em frente ao paciente, para que se consiga
uma direção de luz apropriada para providências terapêuticas em pacientes deitados
ou sentados.
ÁREA DE OPERAÇÃO: corresponde ao campo de trabalho, ou seja, à boca do paciente.
O nível mínimo de iluminação deve ser da ordem de 8.000 luxes, através dos refletores, numa distância de 80cm da cabeça do paciente, refletindo na cavidade bucal.
O campo de iluminação deve ter uma altura de 10cm e largura de 20cm, medidos a
80cm do foco.
Apenas alguns refletores de luminosidade fria, com lâmpadas de tungstênio halogênio e dispositivo absorvente de radiação infravermelho são capazes de oferecer esse nível de luminosidade. Devido ao "pico" elevado de nível de iluminação que
ocorre quando se aciona o interruptor, não se deve ligar e desligar o aparelho a todo
momento, para o mesmo paciente, durante os breves instantes em que se deixar de
iluminar o campo. O foco luminoso deve ser desligado no final do tratamento.
Aula 3:
RISCOS OCUPACIONAIS EM ODONTOLOGIA
RISCOS QUÍMICOS
Exposição dos profissionais a agentes químicos (poeiras, névoas, vapores, gases,
mercúrio, produtos químicos em geral e outros).
Os principais causadores desse risco são: amalgamadores, desinfetantes químicos (álcool, glutaraldeído, hipoclorito de sódio, ácido peracético, clorexidina, entre outros) e
os gases medicinais (óxido nitroso e outros).
PROCEDIMENTOS PARA MINIMIZAR RISCOS
O risco químico pode ser minimizado utilizando-se dos seguintes procedimentos:
a) Limpar a sujidade do chão, utilizando pano umedecido para evitar poeiras.
b) Utilizar Equipamentos de Proteção Individual – EPIs (luvas, máscaras, óculos e
avental impermeável) adequados para o manuseio de produtos químicos desinfetantes.
c) Usar EPI completo durante o atendimento ao paciente e disponibilizar óculos de
proteção ao mesmo para evitar acidentes com produtos químicos.
d) Utilizar somente amalgamador de cápsulas.
e) Acondicionar os resíduos de amálgama em recipiente inquebrável, de paredes rígidas, contendo água suficiente para cobri-los, e encaminhá-los para coleta especial de
resíduos contaminados.
f) Armazenar os produtos químicos de maneira correta e segura, conforme instruções
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do fabricante, para evitar acidentes.
g) Fazer manutenção preventiva das válvulas dos recipientes contendo gases medicinais.
RISCOS ERGONÔMICOS
Causado por agentes ergonômicos como postura incorreta, ausência do profissional
auxiliar e/ou técnico, falta de capacitação do pessoal auxiliar, atenção e responsabilidade constantes, ausência de planejamento, ritmo excessivo, atos repetitivos, entre
outros.
PROCEDIMENTOS PARA MINIMIZAR RISCOS
Para minimizar o risco ergonômico, devem ser observadas as seguintes recomendações:
a) Organizar o ambiente de trabalho.
b) Realizar planejamento do atendimento diário.
c) Trabalhar preferencialmente em equipe.
d) Proporcionar à equipe de trabalho capacitações permanentes.
e) Incluir atividades físicas diárias em sua rotina.
f) Realizar exercícios de alongamento entre os atendimentos, com a orientação de
profissional da área.
g) Valorizar momentos de lazer com a equipe.
DISTÚRBIOS POSTURAIS:
Dos problemas ocupacionais, a postura de trabalho é a mais preocupante, pois dela
derivam situações graves como: dores musculares na região dorsal, lombar, pernas,
braços e pés; cefaléias; perturbações circulatórias e varizes; bursite dos ombros e
cotovelos; inflamações de tendões; problemas de coluna com alterações cervicais,
dorsais e lombares; fadiga dos olhos; desigualdade da altura dos ombros (artrite cervical).
As dores nas costas, decorrentes de má postura ocupacional, atormentam um grande
número de cirurgiões-dentistas em todo o mundo. Pesquisas informam que um entre
dois cirurgiões-dentistas apresenta patologias na coluna lombar relacionadas à postura profissional.
O CD movimenta a coluna no sentido de inclinações para frente, laterais, flexões e
extensões. O uso abusivo de uma dessas posições leva a defeitos de origem postural
como escoliose, cifose e lordose.
Postura sentada ergonomicamente correta: é aquela que permite a altura poplítea, ou
seja, a que vai do plano do piso à dobra posterior do joelho, de forma a que o longo
eixo do fêmur esteja paralelo ao piso, formando um ângulo de 90° na relação coxaperna.
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Posicionamento das pernas da auxiliar (90 graus)
Conseqüências da postura sentada inadequada: complicações cardiovasculares, respiratórias e do aparelho digestivo; dores lombares e nas costas; perturbações na coluna
vertebral e na circulação sanguínea das pernas; varizes.
Conseqüências da postura de pé: cãibras; complicações nas veias e artérias; varizes
nas pernas e pés; flebite; dores e deformações nos pés.
VARIZES:
As varicosidades nos membros inferiores resultam da dificuldade de circulação do
sangue venoso em decorrência do tempo demasiadamente prolongado em que o profissional fica sentado ou em pé sem mudar de posição.
OUTROS DISTÚRBIOS DOS MEMBROS INFERIORES:
São eles: espessamento das unhas; formação de joanetes e calosidades; hálix vago,
decorrente da negligência aos pés pelo uso de sapatos mal dimensionados ou feitos
de tecidos ou materiais inadequados.
DOENÇA ÓSSEA RELACIONADA AO TRABALHO / DORT:
A DORT, também conhecida como lesão por trauma cumulativo, é a denominação
dada a um quadro doloroso que acomete tendões, bainhas sinoviais, músculos, nervos e ligamentos e ocorre principalmente nos membros superiores, região escapular e
pescoço.
Vem apresentando grande incidência em todo o mundo moderno.
As recentes pesquisas a relacionam à organização moderna do trabalho, face à sua
exigência de automação e sofrimento psíquico. Inúmeros fatores existentes nos ambientes e processos de trabalho contribuem para causar a DORT, como por exemplo:
necessidade de execução de movimentos repetitivos e finos; exigência de velocidade
de movimentos; equipamentos inadequados; ritmo acelerado de trabalho; ausência
de pausas durante a jornada de trabalho; pressão de chefias; exigência de produção;
pagamento por produção; estímulo à competitividade; jornadas de trabalho prolongadas.
Em geral, os fatores acima citados apresentam-se associados e não de maneira isolada, não sendo somente a velocidade de movimentos, ou só a pressão de chefias, ou
apenas o estímulo à competitividade, mas todo o conjunto concorre para a sua ocorrência.
A DORT é uma síndrome dolorosa caracterizada por processo inflamatório associado à
organização do trabalho e às tecnologias utilizadas. A doença, que não é psicológica,
quando não tratada é de característica evolutiva e incapacitante. Esse perfil tem preocupado os estudiosos em saúde do trabalhador, porque ocorre na idade mais produtiva do profissional.
De acordo com a doença de base da DORT, o quadro clínico é específico a cada uma
dessas afecções, como, por exemplo, tendinite, bursite, sinusite etc. Os casos não
específicos são enquadrados nos seguintes estágios:
GRAU I: sensação de peso e desconforto nos membros afetados; dor espontânea, às
vezes com pontadas, que aparece durante o trabalho e não interfere na produtividade; melhora com repouso; sinais clínicos ausentes.
GRAU II: dor persistente e intensa; dor tolerável, mas com redução da produtividade;
sensação de formigamento, calor e distúrbio de sensibilidade; pode haver irradiação;
sinais clínicos ausentes.
GRAU III: dor persistente; irradiação mais definida; perda de força e parestesia;
queda da produtividade; sinais clínicos: edema, hipertonia muscular constante; alteração da sensibilidade; dor na mobilização da musculatura e nervo; repouso só atenua
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a intensidade da dor; prognóstico reservado.
GRAU IV: dor forte, contínua e insuportável; perda de força e do controle dos movimentos; capacidade de trabalho anulada; invalidez pela impossibilidade de trabalho
produtivo regular; sinais clínicos: edema persistente, podendo aparecer deformidades, alterações psicológicas como depressão, ansiedade e angústia; prognóstico
sombrio.
Em 1987, a Previdência Social publicou uma Portaria (MPAS/GM nº 4062) reconhecendo a "tenossinovite dos digitadores" como doença ocupacional. Embora tenha
sido um avanço, tal denominação era inadequada, pois a DORT pode expressar-se na
forma de
tenossinovite, mas não obrigatoriamente, e pode ocorrer em qualquer categoria de
trabalhadores e não só nos digitadores.
Finalmente, em 1993, a Previdência Social, com base na resolução SS-197 e em
Norma Técnica Estadual de Minas Gerais, aprovou as normas técnicas da LER (hoje
DORT) do INSS, mantendo os mesmos princípios daqueles textos.
A escolha do tipo de tratamento deve ser cuidadosa, analisando-se cada paciente,
observando-se resultados de tratamentos anteriores, tempo de evolução e extensão do quadro. Poderá ser: imobilização por tempo determinado; fisioterapia; uso de
medicamentos; bloqueios; acupuntura; cirurgias.
Os tratamentos que incluem uma visão integral do paciente e que envolvem técnicas de relaxamento corporal têm apresentado resultados positivos no que se refere à
redução da intensidade e freqüência da dor e da ansiedade relacionada às limitações
impostas pela doença. Técnicas consagradas e outras menos conhecidas pela com
unidade incluem: reeducação potencial global (RPG); Do-In; exercícios de bioenergética; método de Feldenkvais; técnica de Jacobson; método de William; calatomia;
biodança.
Aula 4:
RISCOS OCUPACIONAIS EM ODONTOLOGIA
OS RISCOS BIOLÓGICOS estão associados à presença de um agente biológico em
acidentes que envolvam principalmente sangue e outros fluídos orgânicos, e os procedimentos para diminuir os mesmos estão diretamente relacionados com as vias de
transmissão: como a via aérea, fluídos orgânicos, contato direto e indireto com pacientes. Sendo o uso de EPI (equipamento de proteção individual) indispensável para
todos.
RISCOS EMOCIONAIS: a equipe odontológica sofre com pressões emocionais que podem desencadear doenças.
PSICOPATOLOGIA DO TRABALHO
O trabalho odontológico envolve altos níveis de tensão e stress, cujas fontes estão associadas ao paciente, ao próprio profissional e, principalmente, à prática odontológica
em si.
FATORES DETERMINANTES DE TENSÃO E STRESS
o
o
o
o

Lidar com o medo, ansiedade e nervosismo dos pacientes;
O manejo de instrumentos cortantes, com risco para o profissional e paciente;
Quebra de equipamentos;
Eventuais precariedades nas condições de trabalho;
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o
o
o
o
o

Isolamento do profissional no consultório;
Ausência de pessoal auxiliar (ACD e/ou THD)
Trabalho repetitivo;
Carga de trabalho além do normatizado - 5 a 8 atendimentos/turno;
A competição constante entre profissionais.

CONSEQUÊNCIAS
Esses fatores debilitam o organismo, predispondo-o a contrair doenças, além de determinar a insatisfação e a fadiga mental que se manifestam como:
o
Irritabilidade; dificuldade de concentração e de relacionamento;
o
Lapsos de memória; perturbação da libido;
o
Insônia ou hipersônia; sentimento de culpa e de solidão;
o
Ansiedade e depressão;
RISCO MECÂNICO OU DE ACIDENTE
Exposição da equipe odontológica a agentes mecânicos ou que propiciem acidentes.
Entre os mais freqüentes, podemos citar: espaço físico subdimensionado; arranjo
físico inadequado; instrumental com defeito ou impróprio para o procedimento; perigo de incêndio ou explosão; edificação com defeitos; improvisações na instalação da
rede hidráulica e elétrica; ausência de EPI e outros
PROCEDIMENTOS PARA MINIMIZAR RISCOS
a) Adquirir equipamentos com registro no MS, preferencialmente modernos, com desenhos respeitando a ergonomia.
b) Instalar os equipamentos em área física adequada, de acordo com a RDC 50/2002
da Anvisa.
c) Utilizar somente materiais, medicamentos e produtos registrados na Anvisa.
d) Manter instrumentais em número suficiente e com qualidade para o atendimento
aos pacientes.
e) Instalar extintores de incêndio obedecendo ao preconizado pela NR-23 e capacitar
a equipe para sua utilização.
f) Realizar manutenção preventiva e corretiva da estrutura física, incluindo instalações
hidráulicas e elétricas.
g) Em clínicas odontológicas com aporte maior de funcionários, implantar o
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, de acordo com a NR-9.
RISCO PELA FALTA DE CONFORTO E HIGIENE
Exposição do profissional a riscos por ausência de conforto no ambiente de trabalho e
a riscos sanitários. Podemos citar alguns desses riscos: sanitário em número insuficiente e sem separação por sexo; falta de produtos de higiene pessoal, como sabonete
líquido e toalha descartável nos lavatórios; ausência de água potável para consumo;
não fornecimento de uniformes; ausência de ambientes arejados para lazer e confortáveis para descanso; ausência de vestiários com armários para a guarda de pertences; falta de local apropriado para lanches ou refeições; falta de proteção contra
chuva, entre outros.
PROCEDIMENTOS PARA MINIMIZAR RISCOS
Proporcionar à equipe condições de higiene, de conforto e de salubridade no ambiente
de trabalho, de acordo com a NR-24.
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Aula 5:
MEDIDAS ORGANIZACIONAIS QUE PROTEGEM A SAÚDE DO PROFISSIONAL.
A Comissão de Ergonomia da FDI - Federação Dentária Internacional, citada por
Alexandre Barros - PUC-MG recomenda os seguintes critérios para construção e instalação do consultório e equipamentos que, resumidamente, devem:
o
Prevenir tensão e fadiga
o
Simplificar o trabalho e o manuseio dos equipamentos
o
Proporcionar conforto e segurança
o
A simplificação com racionalização do espaço físico constitui um elemento
importante na produtividade na medida em que, bem planejada, pode permitir a
redução de tempos e movimentos na execução de tarefas clínicas.
o
Ao se projetar o ambiente de atendimento odontológico, é fundamental que um
estudo do espaço físico, das redes hidráulica, elétrica, de ar comprimido e de esgoto e
da distribuição dos elementos de trabalho seja efetuado.
o
Os equipamentos não devem interferir na circulação dos pacientes e da equipe
de trabalho. A altura dos elementos de trabalho deve ser de aproximadamente 80cm
para a postura em pé e, de 67cm, se sentado, isto em relação ao cirurgião-dentista;
sendo de 95cm para a auxiliar. A área total do consultório deve ser de no mínimo
9m².
o
Instalação de consultório ergonômico.
o
Organização de caixas clínicas individualizadas, lacradas e rotuladas com o tipo
de atendimento (caixas endodônticas, odontopediátricas, de dentística, de periodontia, de exame clínico, prótese, implantes, ortodontia, urgência, etc.).
o
Gavetas e compartimentos pré-definidos e rotulados por ação, separando-se o
material de consumo, de limpeza, de caixas esterilizadas, de papéis, receituários e
fichas.
o
Definir e organizar arquivos e fichários.
o
Utilizar o potencial do pessoal auxiliar, delegando as atividades reversíveis e
administrativas.
o
A organização deve ser flexível, de modo que o profissional possa adaptá-la às
necessidades do seu corpo e às variações do seu estado de espírito, para que o trabalho torne-se francamente favorável à saúde física e mental.
o
Como medida de prevenção ao stress, além da organização do trabalho, também é importante a organização do repouso, que poderá ser da seguinte maneira:
o
Respeitar o intervalo de 2 a 3 minutos entre um atendimento e outro.
o
Respeitar as horas de sono - 6 a 8 horas por dia.
o
Planejar férias anuais, desenvolvendo atividades prazerosas.
o
Praticar atividades físicas constantes como: caminhar 4 vezes por semana; relaxamento e biofeedback; meditação; ioga;
Frente a tantos riscos que a equipe de saúde está exposta, é preciso conhecer como
nos proteger.
Existem equipamentos desenvolvidos para proteger o trabalhador durante o desenvolvimento das suas atividades e que são denominados de Equipamento de Proteção
Individual (EPI).
Também existem medidas de prevenção coletivas, como por exemplo, a filtragem do
ar de um determinado ambiente onde os trabalhadores se concentram.
Discutiremos os EPI mais utilizados na prática odontológica nas aulas de Biossegurança.
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Exercícios de alongamento para membros superiores:
Esses exercícios podem ser realizados no consultório, no intervalo entre as sessões,
obtendo flexibilidade das articulações, melhorando a circulação e soltando as áreas
tensas, preservando a saúde e otimizando a qualidade de vida de seus praticantes.
São indicados para a prevenção de tenossinovites, tendinites, sinovites, miosites, fascites, epicondilites, resfriamento nos dedos, paralisia dos membros superiores, dormências nas mãos.

EXERCíCIOS
Punhos: Para o aquecimento das articulações, comece pelos punhos. Dobre-os para
dentro (flexão palmar) a 90 º e mantenha esse alongamento durante 10 segundos;
repita três vezes esse exercício ( fig. 1A). Agora, dobre o punho para trás (dorsoflexão) a 70 º e mantenha esse alongamento durante 10 segundos; repita-o três
vezes (fig. 1B ). Finalmente, alongue os punhos, inclinando-os a 75 º na direção do
dedo mínimo. Permaneça na posição alongada por 10 segundos e depois repita o
movimento três vezes, alternando-o primeiro para o lado do polegar, depois em direção ao dedo mínimo (fig. 1C).

Figura 1 - A, B e C: Exercícios para punhos.
Dorso da mão: Neste exercício, alongue os dedos bem espalmados à direita e à esquerda do dedo médio (fig. 2). Sustente essa posição alongada por 10 segundos e
repita-a três vezes.
Palma da mão: Encoste os dedos, apertando-os com firmeza uns contra os outros, em
torno do médio (fig. 3). Não deve sobrar nenhum espaço entre os dedos. Mantenha
essa posição por 10 segundos e repita-a três vezes.

Alongamento das duas mãos para a região metacárpica: Agora una os cinco dedos
das duas mãos pela polpa, fazendo corresponder o dedo mínimo de uma ao dedo
mínimo da outra, e assim, consecutivamente; pressione depois uns contra os outros e
gradualmente vá espalmando-os até que os polegares e mínimos unidos formem uma
reta horizontal (fig. 4). É importante que os dedos só se toquem pela polpa. Mantenha esse alongamento por 10 segundos.
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Figura 4 - Exercício de alongamento das duas mãos para a região metacárpica.
Alongamento das duas mãos para os punhos: Fazendo pressão com os dedos e palma
de uma das mãos contra os dedos e palma da outra, estique os braços adiante (fig.
5A). Alongue, girando as duas mãos juntas, primeiro na direção do polegar (desvio
radial) e, depois, na direção do dedo mínimo (desvio cubital) ( fig. 5B). Mantenha
cada um dos alongamentos por 10 segundos e repita-os três vezes.
Depois, ainda na mesma posição, dobre os punhos, primeiro para a direita, depois
para a esquerda (fig. 5C). Sustente cada alongamento por 10 segundos e repita-os
três vezes. Esse exercício envolve as flexões palmar e dorsal de cada punho, alternadamente.

Figura 5 - A, B e C: Exercícios de alongamento das duas mãos para os punhos.
Alongamento do alinhamento dos dedos: para este exercício, mantenha-se de pé,
com os cotovelos ligeiramente flertidos, os dedos abertos e as mãos e uma distância
um pouco maior que a largura dos ombros (fig. 6A). Aproxime as mãos rapidamente,
alinhando os dedos de uma aos correspondentes da outra. Repita esses movimentos
três vezes ( fig. 6B).

Figura 6 - A e B: Exercício de alongamento do alinhamento dos dedos.
Antebraço: Inicie este exercício com a palma da mão voltada para baixo, estendendo
o antebraço esquerdo. Coloque o polegar direito sobre as bases dorsais dos dedos,
e os outros quatro sobre as bases palmares, para darem apoio; alongue o grupo do
músculo flexor virando os dedos para trás (dorsoflexão). Permaneça nessa posição
por 10 segundos e depois solte. Repita-a três vezes. (fig. 7A).
Agora, alongue a face externa do antebraço, deixe o braço na mesma posição, com
a palma voltada para baixo; coloque os quatro dedos da mão direita sobre a superfície dorsal do punho esquerdo e o polegar direito contra a superfície palmar, para dar
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apoio; dobre a mão inteiramente para dentro ( fig. 7B). esse movimento alonga o
grupo muscular extensor. Sustente a posição fletida por 10 segundos e repita o exercício três vezes.

Figura 7 - A e B: Exercícios para o antebraço.
Punhos e dedos: Para exercitar essas áreas, entrelace os dedos das duas mãos, estendendo os dois braços adiante. Gire as mãos entrelaçadas para a esquerda (figura 8),
tendo os punhos como fulcro do movimento. Isso provoca simultaneamente a pronação da mão direita e supinação da esquerda. Depois, gire-as para a direita, fazendo
assim a supinação da direita e pronação da esquerda. Cada rotação deve durar 5 segundos. Gire primeiro para esquerda e depois para direita, repetindo toda a série três
vezes.

Figura 8 - Exercício para punhos e dedos.
Exercícios para dedos, mãos, punhos e antebraços: Outro exercício progressivo que
pode ser feito em qualquer lugar é o de apertar uma bola (fig. 9), para fortalecer
dedos, mãos, punhos e antebraços. Você precisa de força nessas áreas para diversas
atividades profissionais, bem como para a execução de tarefas cotidianas. Pode-se
carregar uma bola de borracha (de mais ou menos 6 a 7 cm de diâmetro) no bolso ou
no carro e, em momentos geralmente ociosos, você poderá utilizá-la para fortalecer
músculos cuja existência a maioria das pessoas nem conhece.
Deve-se comprimir a bola usando todos os dedos, inclusive o polegar, até sentir a
mão cansada, repetindo esse procedimento mais algumas vezes (fig. 9A). Outra maneira é usar um dedo e o polegar. Comece apertando a bola com o dedo mínimo e o
polegar, depois com o anular, com o médio e com o indicador (fig. 9B). Faça de 8 a 10
movimentos com cada par de dedos.

Figura 9 - A e B: Exercício para dedos, mãos, punhos e antebraços.
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Esses exercícios desenvolvem músculos negligenciados que irão contribuir para o desenvolvimento geral do indivíduo e para a prevenção de lesões. Por isso, desenvolva a
força e a resistência apertando a bola muitas vezes. Fortaleça suas mãos e ajude a si
mesmo. Em seguida, para alongar as mãos após o exercício de apertar a bola, separe
e estique os dedos, permanecendo assim por 5 segundos; alongue também os antebraços, repetindo esses movimentos duas vezes (fig. 10).

Figura 10 - Exercício para alongar as mãos após o exercício de apertar a bola.
Ombros, costas, peito, braços e mãos: Para o alongamento dessas áreas, erga os
braços esticados bem acima da cabeça com as palmas voltadas para o alto e os dedos
das duas mãos entrelaçados; alongue-se para cima (fig.11A). Relaxe todo o corpo,
exceto os braços, e não o deixe participar desse alongamento. Cada movimento deve
durar 10 segundos, sendo repetido três vezes. Mantendo os dedos entrelaçados,
abaixe os braços até ficarem esticados na horizontal, à sua frente. Alongue-os para
diante (fig. 11B). mantenha o alongamento por 10 segundos e repita-o três vezes.
A seguir, leve os braços para trás e entrelace os dedos, virando-os para dentro; depois, estenda os braços, erguendo-os tanto quanto possível, na tentativa de tingir a
linha do horizonte. Mantenha esse alongamento por 10 segundos e repita- os três
vezes (fig. 11C).

Figura 11 - A, B e C: Exercícios para ombros, peitos, braços e mãos.
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Aula 6:
Atividade complementar - ver SiteEscola

Aula 7:
Atividade complementar - ver SiteEscola

Aula 8:
Atividade complementar - ver SiteEscola

Aula 9:
Atividade complementar - ver SiteEscola

Aula 10:
Atividade complementar - ver SiteEscola

Fonte: POI, W. R.; REIS, L. A. S.; POI, I. C. L. Cuide bem dos seus punhos e dedos.
Revista APCD, v.53, n.2, p.117-121, mar./abr., 1999.
Referências:
http://www.cro-rj.org.br/biosseguranca/BIOSSEGURAN%C7A%20EM%20ODONTOLOGIA%20%20-%20%20ANVISA.pdf
Manual de Ergonomia Odontológica – CROMG, 2000.
Legislação de segurança e saúde no trabalho
(NR 17) – Ministério do Trabalho e Emprego.
Ergonomia 2- O ambiente físico de trabalho, a produtividade e a qualidade de vida
em odontologia. Olavo Bergamaschi Barros, 1993.
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Capítulo6

Biossegurança

Disciplina: Biossegurança nas ações da Saúde
Componente curricular: Biossegurança
Assunto: Conceito, Medidas de Biossegurança,Doenças,Métodos de
Limpeza ,desinfeção e esterilização, Monitoramento, Descarte de lixo
contaminado e não contaminado ,Processamento de materiais
Objetivo: Conhecimento das boas práticas para o controle de Infecção no
consultorio
Orientação e contexto:
Esse assunto fará uma abordagem geral sobre as Ações Preventivas para
Manutenção da Saúde, implementação das normas preconizadas pelo
Ministério da Saúde-ANVISA, Centro de vigilância sanitária-CVS,
processamento dos materiais, padronização dos protocolos,
Introdução: Caro aluno, nessa semana, estudaremos Biossegurança e abordaremos
os seguintes pontos:
Conceitos importantes
Ações Preventivas para Manutenção da Saúde
Princípios básicos para o controle de Infecção no consultório
Cuidados com a equipe profissional
Doenças importantes
Higienização das mãos
Equipamento de Proteção Individual[EPI]
Barreiras de Superfície
Limpeza: conceito, método, materiais
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Aula 1:
Biossegurança
Conceito
o conjunto de normas e procedimentos considerados seguros e adequados à manutenção da saúde em atividades que oferecem riscos de adquirir doenças profissionais”.
Objetivos:
Reconhecer fontes de perigo.
Avaliar situações de risco.
Riscos
As clínicas odontológicas estão expostas a uma grande variedade de
microrganismos veiculados pelo sangue, saliva e outros meios.
Quanto maior o número de pacientes, quanto maior amanipulação de
sangue, de instrumentos rotatórios, ultra-som ou jatos de ar, maior será a
contaminação gerada.
Esta contaminação pode atingir além da equipe odontológica, outros
pacientes e até mesmo os próprios familiares.
Tipos de Riscos
Risco Físico: ruídos, radiação ionizante ou não, vibrações, materiais perfuro
cortantes, ultra-som, etc.
Risco Químico: ácidos, resinas, mercúrio, poeira,
Risco Biológico: secreções com bactérias, vírus, fungos,
Risco Ergonômico e Emocional: má postura, ritmo excessivo de trabalho,
monotonia, depressão, stress, etc.
Risco de Acidente: equipamento sem proteção, armazenamento inadequado,
falta de adoção das medidas de precaução padrão.

86

Aula 2:
Infecção Cruzada
O controle de infecção é constituído por recursos materiais e protocolos que agrupam as recomendações para prevenção e vigilância visando à segurança da equipe de
saúde e dos pacientes e da Infecção cruzada.
Infecção cruzada:
é a transmissão de microorganismos e bactérias de um local ou pessoas para outros
ambientes, materiais ou seres vivos
Doenças Transmissíveis na Clinica Odontológica:
Todos os pacientes devem ser considerados potencialmente infectantes pelo
fato de não poderem ser identificados, mesmo com um bom levantamento
da história médica e a realização de criterioso exame físico e de testes
laboratoriais.
Podem se apresentar:
Infectados em fase de incubação
Infectados em fase prodrômica
Infectados em fase aguda
Infectados em convalescença
Infectados inaparentes ou infecção subclínica
Portadores assintomáticos
Porta de entrada
via digestiva,pele,via respiratória,vias genital e urinária
Portas de saída
respiratória,fezes,lesões feridas abertas,contato sexual,urina
Doenças
No quadro a seguir encontram-se relacionadas as doenças mais freqüentes
de serem adquiridas na prática odontológica.
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DOENÇA

AGENTE
ETIOLÓGICO

CLASSE DE
RISCO

PERÍODO DE
INCUBAÇÃO

bacterianas

todos os
procedimentos

infeccção
estafilocócica

Stafiloccocos aureus

2

4-10 dias

tuberculose

Mycobacterium tuberculosis

3

acima de 6 meses

Infecção
estreptocócica

Streptoccocus pyogens

2

1-3 dias

Sífilis

Treponema palidum

2

1-3 semanas

Difteria

Corynebacterium
diphteriae

2

1-6 dias

Blenorragia

Neisseria gonorrhoeae

2

1-7 diasl

Herpes recorrente

Herpes simplex
tipos 1 e 2

2

Acima de 2
semanas

Rubéola

Rubella virus

2

9-11 dias

Sarampo

Paramyxovirus

2

7-18 dias

Hepatite A

HVA

2

2-7 semanas

Hepatite B

HVB

2

6 semanas a
6 meses

HVC

2

Semanas a
meses

HVD

2

Semanas a meses

Virais

Hepatite C
Hepatite D
(Delta)
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Mononucleose
infecciosa

Epstein-Barr vírus

2

4-7 semanas

AIDS

HIV

3

Meses a anos

Influenza
(gripe)

Ortomyxovirus

2

1-5 dias

Citomegalovirus-CMV

CitomegalovirusCMV

2

Desconhecida

Varicela
(catapora)
Herpes Zoster
(cobreiro)

Varicela(catapora)

2

10- 20 dias

caxumba

Paramyxovirus

2

12 - 25 dias

fúngicas

HVD

2

Semanas a meses

candidíase

candida albicans

2

dias a semanas
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Aula 3:

Ações Preventivas para Manutenção da Saúde:
Normas de Precaução Padrão contra Infecção Cruzada
Medidas de proteção de saúde para profissionais e sua equipe
exame médico periódico
imunização
degermação
Medidas que evitam contato direto com a matéria orgânica
uso de barreiras protetoras - EPI
Limitação da propagação de microorganismos
barreiras de superfícies
Limpeza, desinfecção dos artigos e superfícies
conceito: limpeza, desinfecção, esterilização, anti-sepsia
descarte de lixo contaminado e não contaminado.
Medidas de proteção de saúde para profissionais e sua equipe
Exame médico periódico dos Cirurgiões dentistas[CD]e Equipe auxiliar
auxiliar de saúde bucal[ASB]
Imunização
Todas as da carteira de imunização:pólio,sarampo,rubéola,tríplice, Catapora, 		
Hepatite B-3 doses e sorologia posterior Dupla T[difteria e tétano]-reforço a cada
10anos Gripe
Degermação -Higiene das mãos
Higienização das mãos : importante para a prevenção e o controle das infecções
em serviços de saúde
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Aula 4:
Medidas que evitam contato direto com a matéria orgânica
Uso de barreiras protetoras – EPI

EPI

Utilização

Troca

Tipo

máscara

todos os
procedimentos

a cada paciente

descartável

luva cirúrgica

procedimentos
críticos

a cada paciente

descartável

luva de
procedimento

procedimentos semi
críticos

a cada paciente

descartável

avental estéril

procedimentos
crtícos

a cada paciente

descartável

avental nãoestéril

procedimentos semi
críticos

diária ou após
contaminação
visível

descartável ou de
tecido lavável

gorro

todos os
procedimentos

a cada paciente

descartável

sapatilhaspropes

todos os
procedimentos

toda vez que sair
da área de trabalho

descartável

GORRO

PROPÉS

LUVAS

DENTISTA

MÁSCARAS
CIRURGICAS

ÓCULOS DE
PROTEÇÃO

AVENTAL
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EPI (Equipamentos de Proteção Individual)

luva de procedimento

sobreluva - luva de vinil

luva de limpeza

máscara

barreiras de superfície

óculos

epi completo
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Limitação da propagação de microorganismos
Barreiras de superfície
SUPERFÍCIES CRÍTICAS NO AMBIENTE ODONTOLÓGICO

Barreira de superfície

utilize em áreas de contato
durante o procedimento

campos de algodão, TNT,
plástico

alças do
refletor

botoneiras

peças de
mão

pontas de
sucção

periféricos

93

Aula 5:
Os procedimentos na clinica são classificados como:
• Procedimentos Críticos
– São aqueles em que há contato direto com sangue
• Procedimentos Semi-Críticos
– São aqueles que entram em contato com secreções orgânicas (saliva), mas não entram em contato com sangue
• Procedimentos Não-Críticos
– São aqueles que entram em contato com pele íntegra
– Na Odontologia não existe procedimento que possa ser classificado dentro desta
categoria

Diante disto os matérias também são classificados de acordo com
a invasibilidade dos procedimentos e a partir desta premissa saber o que se deve e quando fazer: posso só limpar? Posso limpar
e desinfetar ? ou posso e devo esterilizar????

Classificação dos materiais

Esterilização

Material crítico
entra em contato com
vasos sanguíneos ou
tecidos livres de microorganismos
Ex: instrumental de
cirurgia,periodontia,
endodontia

Desinfecção

Material semi-crítico
entra em contato com
mucosa ou pele não
íntegra.
Ex: cunha de plastico,
bracket, condensadores,
espátulas

Limpeza

Material não crítico
entra em contato com
pele íntegra.
Ex: arco de isolamento,
pote Dappen
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Aula 6:
Limpeza, desinfecção esterilização dos artigos e superfícies
Limpeza
Conceito:
É o processo de remoção de sujidades e/ou matéria orgânica de artigos
e/ou superfícies.
Método:
1.Limpeza manual: é realizada com água, sabão/detergente e ação
mecânica que consiste na fricção dos artigos e superfícies com escovas,
panos, dentre outros. Ressalta-se que a pia para a lavagem do
instrumental deve ser distinta da pia para a lavagem das mãos
Material:
detergente (enzimático)
escovas
jatos de água
água quente

Limpeza automatizada: realizada por máquina automatizadas específicas para este
fim. A remoção da sujeira ou matéria orgânica ocorre pela ação mecânica (ondas ultrassônicas e jatos d’água), térmica (calor) e química (detergentes)
Material:
equipamentos específicos (lavadoras)
detergente enzimático
temperatura
Lavadoras para consultórios

Lavadora Hospitalar

Lavadoras para consultórios
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Aula 7:

Desinfecção é o processo que elimina microorganismos na forma vegetativa,
excetuando-se os esporos bacterianos. Esse processo só deve ser indicado na impossibilidade de submeter o artigo ao processo de esterilização
Propriedades ideais para os desinfetantes:
Deverá ter a possibilidade de esterilizar e não somente desinfetar
Deverá ter largo espectro de ação e rápida atuação contra formas esporuladas de bactérias e contra vírus e fungos.
É importante que não seja inativado por sabões, detergentes, fluídos
e produtos orgânicos.
Tanto sua forma líquida como seus vapores, devem ser atóxicos e
anérgicos para os seres humanos.
Deve ser fácil de usar, ter boa durabilidade, ser inodoro e econômico.A
durabilidade ou tempo de validade devem sempre ser observadas
Não deve corroer ou danificar os objetos nele mergulhados, inclusive
tecidos, borrachas e plásticos.
Deve ter efeito residual.
Exemplos de desinfetantes:
Hipoclorito de Sódio- cuspideira , piso
Álcool Etílico 70%- para bancadas e superfícies
Ácido Peracético 0,2%- borrachas e plásticos o acido. Peracético
Esterilização
Conceito clássico: Esterilização é o processo que promove completa eliminação ou
destruição de todas as formas de microorganismos presentes
Atualmente : Diz-se que esterilização é o processo pelo qual os microorganismos vivos são removidos ou mortos a tal ponto que não seja mais possível detectá-lo no
meio de cultura padrão no qual previamente haviam proliferado”
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Aula 8:

Métodos de Esterilização
Método Fisico
Autoclaves:
Parâmetros essenciais: tempo /temperatura/ pressão
Tipos de autoclave: gravitacional e pré-vácuo
Autoclave:
T=121°C (15 a 20 min.)
T=135°C (3 a 5 min. )
Calor úmido sob pressão

Estufa:
Parâmetros:Tempo e Temperatura
T=160°C (2 horas)
T=170°C (1 hora )
Calor seco

OBS:-A autoclavação é o
método físico atual mais
recomendado por ser
mais seguro e de fácil
monitoramento.
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Métodos de Esterilização
rtantes:
o
p
m
I
s
e

ndaçõ

Recome

Método Fisico
Autoclaves:

Seguir as orientações do fabricante
Usar água destilada
Monitoramento deve ser feita em todas as embalagens
Parâmetros essenciais:
tempo /temperatura/
pressão
Não utilizar
embalagens inadequadas,
e não reutilizar embalagens
Monitoramento biológico: 7dias
Cuidado para não romper as embalagens na retirada da autoclave
Tipos de autoclave: gravitacional e pré-vácuo

Método químico : não é recomendado como método de esterilização por ser um processo aberto e difícil validação e monitoramento.
Soluções
glutaraldeído 2%
ácido peracético 0,2%
peróxido de hidrogênio 3- 6
Método Gasoso
Óxido de etileno - ETO
Plasma de peróxido de hidrogênio - SterradÒ
Autoclave de formaldeído
Aula 9:
EMBALAGENS
Permitir a esterilização do artigo odonto-médico-hospitalar e mantê-lo estéril durante
o transporte, armazenamento até o seu uso.
As embalagens devem permitir : visibilidade do conteúdo, indicador químico, selagem segura, indicação para abertura, lote de fabricação, tamanhos variados, registro
Ministério da Saúde.
“O prazo de validade de esterilização está diretamente relacionado à qualidade da
embalagem e condições de armazenagem.”
Armazenamento

O uso de papel manilha, papel kraft e papel toalha para embalagem de materiais deve ser, definitivamente, abandonado.
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Aula 10:

Monitoramento do Processo
Esta etapa do processamento é importante para os seguintes aspectos:
Testar a eficácia do equipamento na instalação e após manutenção
Verificar a eficácia após qualquer modificação proposta no processo de esterilização
Estabelecer a eficácia como rotina diária

Testes que comprovam o monitoramento
Teste físico: observar o desempenho do equipamento através de leitura da temperatura e pressão durante a fase de esterilização
Teste químico: utiliza tiras de papel impregnadas com tinta termocrômica que altera
a coloração quando exposta à temperatura por tempo suficiente ( indicador de ciclo)
Teste Biológico: São classificados em 1ª, 2ª e 3ª gerações de acordo com a ordem
crescente de velocidade e rapidez na revelação dos resultados
Indicador Biológico de 1ª geração:
Envelopes contendo tiras de papel com bacilos secos
B.Stearothermophillus- para autoclaves e
B.Subitilis -para estufa
Leva 2 a 7 dias para incubação
Em único pacote, no ponto mais frio preferencialmente na 1ª carga do dia.
Indicador Biológico de 2ª geração:
são ampolas com bacilos auto contidos
Leitura final em 48 horas
Feitas nas incubador
Indicador Biológico de 3ª geração :
Semelhante ao de 2ª geração, conta com adição de um substrato ao meio de cultura
gerando um produto fluorescente detectável sob luz UV
Eficácia na leitura: 3horas
OBS: só para autoclaves
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Aula 11:

Descarte do lixo e de resíduos da Clínica
O lixo contaminado da Clínica deve ser separado e acondicionado em sacos plásticos
brancos e recolhido pelo serviço público especializado, que o encaminhará à incineração.
Objetos pérfuro-cortantes devem ser descartados imediatamente após o uso em recipientes estanques, rígidos e com tampa e com o símbolo de infectante, de acordo com a
NBR 7500 da ABNT ( Associação Brasileira de Normas Técnicas) e com a transcrição das
expressões INFECTANTE e MA-TERIAL PÉRFURO-CORTANTE. Após o fechamento desse
coletor de material pérfuro-cortante, ele deve ser colocado em saco plástico branco
leitoso, padronizado (ABNT - NBR 9190 e NBR 9191 de 1993).
Nesse saco, deve constar o símbolo de material infectante. Em seguida, o saco deve
permanecer em local apropriado, aguardando a coleta especial.
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Conduta frente á acidentes ocupacionais:
Lavar rigorosamente com água e sabão, em
caso de exposição percutânea;
Recomenda-se o uso de solução anti-séptica
degermante (PVP-iodo ou clorexidina)
Após exposição em mucosas,é recomendada
a lavagem exaustiva com água ou solução
fisiológica
Reportar imediatamente o acidente ao responsável e dirigir-se a um serviço de saúde

Regras básicas:
Número de instrumental proporcional
número de pacientes agendados

ao

A limpeza correta dos artigos é fundamental para garantir a desinfecção ou esterilização. A sujeira impede o contato do agente
esterilizante ou desinfetante com o instrumental
Após a limpeza faça a inspeção minuciosa dos
instrumentais com uma lupa.
NÃO DESINFETAR quando SE PODE ESTERILIZAR.”
ESTERILIZAR sempre é A MELHOR CONDUTA.”
O protocolo deve ser seguido em todos os pacientes sem exceção, com determinação e disciplina
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Resumo do Processamento do Material

pré-lavagem
detergente enzimático
limpeza
mecânica
automatizada
secagem
inspeção
lupa
embalagem
certificado polo ms
adequada ao processo

esterelização
autoclave
armazenagem
monitoramento
teste biológico e indicador químico
registro
livro próprio
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PROCEDIMENTOS NO INÍCIO DO TRATAMENTO
1. Lavar as mãos
2. Colocar gorro, máscara, óculos de proteção e jaleco
3. Limpar e desinfetar as pontas de alta e baixa rotação, seringa tríplice, pontas
do aparelho fotopolimerizador, bem como todas as partes do equipo de toque
frequente
4. Colocar a caneta em movimento por 30 segundos
5. Enrolar as pontas e as áreas de toque frequente com coberturas descartáveis
6. Colocar um saco plástico (de sanduíche) individual no porta detrito
7. Colocar instrumentos estéreis na bandeja esterilizada
8. Instrumentos esterilizados devem ser mantidos em caixas fechadas ou nas
embalagens, até serem usados
9. Lavar novamente as mãos
10. Colocar luvas de látex descartáveis ou estéreis, escolhidas de acordo com o
procedimento a ser realizado
11. Durante o atendimento, evitar tocar outras superfícies com a luva
contaminada. Caso haja necessidade, usar sobreluvas de plástico descartáveis
PROCEDIMENTO ENTRE PACIENTES
1. Retirar e descartar as luvas
2. Lavar as mãos
3. Colocar a luva de limpeza
4. Colocar a caneta de alta rotação em movimento, por 15 segundos
5. Retirar as coberturas descartáveis
6. Retirar o saquinho de lixo do porta detritos
7. Remover os instrumentos cortantes e colocá-los em um recipiente próprio
8. Limpar e desinfetar a cuspideira – retirar o sugador e colocar substância
desinfetante no sistema de sucção
9. Desinfetar as superfícies – lavar e secar os instrumentos, colocá-los para
esterilizar, lavar e secar
10. Retirar as luvas de limpeza
11. Colocar novas coberturas – nova bandeja e instrumentos estéreis
12. Lavar as mãos e colocar novo par de luvas
PROCEDIMENTOS NO FINAL DO DIA
1. Repetir os procedimentos da etapa “ENTRE PACIENTES”
2. Colocar a caneta de alta rotação em movimento por 30 segundos
3. Desinfetar as pontas
4. Lavar as bandejas e instrumentais – colocar para esterilizar
5. Desinfetar a cuspideira e sugador
6. Retirar o avental
7. Retirar as luvas e descartá-las, sempre e logo após o procedimento
8. Lavar as mãos
9. Não preencher fichas, abrir portas ou tocar em qualquer superfície
contaminada estando de luvas
10. Lembrar que a máscara também está contaminada, após o atendimento. Não
tocar na parte frontal da máscara com as mãos desprotegidas, nem deixá-la
pendurada no pescoço após o atendimento, ou no final do dia
11. Colocar luvas grossas de borracha antes de iniciar os procedimentos de
limpeza e desinfecção
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