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Editorial

Na travessia da pandemia
Biossegurança é um tema rotineiro na prática da Odontologia. No
entanto, a chegada da Covid-19 estabeleceu um novo patamar de risco
de contaminação, exigindo medidas adicionais de segurança que
precisam ser seguidas de forma rígida, a fim de proteger a saúde dos
pacientes, além do próprio profissional e sua equipe.
Por isso, a ImplantNews preparou este suplemento especial de
biossegurança em Odontologia, com informações e recomendações
para você aprimorar seus protocolos e evitar as contaminações
cruzadas enquanto durar a pandemia.
Para compor esse conteúdo, além de consultar a literatura disponível
e os principais manuais de biossegurança publicados nos últimos
meses, tivemos o privilégio de contar com a participação especial de
convidados que são referência em seus segmentos.
O primeiro deles é o professor Victor Montalli, que acabou de estrear
sua nova coluna fixa sobre biossegurança na ImplantNews. Neste
suplemento, ele falou sobre o risco de contaminação por gotículas
e aerossóis na Odontologia, e apresentou os testes que fez com um
dispositivo batizado como Bibo.
Outra importante contribuição para essa edição veio pelas mãos da
equipe da Turma do Bem, que compartilhou generosamente uma série
de recomendações para o cirurgião-dentista conduzir seu negócio em
meio à pandemia. O conteúdo faz parte do curso preparado pela ONG
que aborda importantes orientações no campo da biossegurança,
finanças, liderança e marketing.
Por fim, nosso terceiro convidado é o professor Aldo Brugnera Júnior,
um prestigiado pesquisador brasileiro no uso de LED e laser, além de
parceiro da ImplantNews de longa data. Em seu artigo, ele fala sobre
suas impressões a respeito da luz ultravioleta (UV) na descontaminação
do ar e de superfícies.
Esperamos que o conteúdo desse suplemento seja útil em sua travessia
pela pandemia e que você, sua família, sua equipe e seus pacientes
permaneçam saudáveis nesse período. Boa leitura!

Paulo H. O. Rossetti
Editor científico de Implantodontia.
Orcid: 0000-0002-0868-6022
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Antônio Wilson Sallum
Editor científico de Periodontia.
Orcid: 0000-0002-7158-984X

Marco Antonio Bottino
Editor científico de Prótese Dentária.
Orcid: 0000-0003-0077-3161
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Matéria de capa

BIOSSEGURANÇA

A nova cara da Odontologia
pós-quarentena
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Biossegurança sempre foi uma palavra importante no vocabulário do
cirurgião-dentista, desde as primeiras semanas do curso de graduação.
Quando um jovem ingressa na profissão, os rituais de limpeza, desinfecção
e proteção passam a fazer parte permanente de sua rotina, devendo ser
realizados repetidamente por diversas vezes ao longo do dia. É assim que
acontece a cada paciente atendido, até o dia de sua aposentadoria.
De forma geral, os protocolos básicos de biossegurança já estão bem
assimilados pela Odontologia brasileira, lembrando que podem existir diferenças
dependendo da especialidade praticada. Cirurgiões bucomaxilofaciais e
implantodontistas, por exemplo, costumam adotar um controle microbiológico
mais rígido do outras especialidades cujos procedimentos são menos invasivos.
Ou, pelo menos, era assim até a chegada da Covid-19.
A pandemia subiu o sarrafo de exigências para todos os profissionais de Saúde,
principalmente para aqueles que atuam na Odontologia. Afinal, estamos
falando de uma doença respiratória altamente contagiosa, algumas vezes letal,
e de um profissional que trabalha diretamente dentro da boca de pacientes
potencialmente contaminados, ficando totalmente exposto a gotículas e
aerossóis transmissores da doença.
Mesmo estando em uma situação difícil perante a Covid-19, os cirurgiões-dentistas
tem um trunfo a seu favor: a experiência com biossegurança.
ImplantNews Reab Oral 2020;5(3a):6-10
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Rede de proteção
Até 2019, no saudoso período pré-Covid-19, os vírus mais preocupantes à
prática odontológica eram os das hepatites B, C e D, mas a lista de ameaças
é bem maior (veja na página 12). Com a chegada do SARS-CoV-2 e todas
as novas necessidades impostas tipicamente pelas doenças respiratórias,
a biossegurança voltou a estar entre os temas mais discutidos pelos
profissionais de Odontologia.
Esta não é a primeira epidemia enfrentada pelos cirurgiões-dentistas –
e, provavelmente, não será a última. Mesmo que hoje em dia existam
procedimentos rotineiros para evitar a contaminação cruzada do vírus HIV,
os cirurgiões-dentistas mais jovens não experimentaram o medo de contrair
Aids nas décadas de 1980 e 1990, quando a doença era encarada como
uma verdadeira sentença de morte. Depois de quase 40 anos, o HIV ainda
representa risco à população e ao cirurgião-dentista, mas sua letalidade é
muito menor.
Muitos ambientes de trabalho oferecem riscos aos seus trabalhadores. No
caso da Odontologia, os protocolos de biossegurança são a rede de proteção

Reinventando o consultório odontológico
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Enquanto durar a pandemia de Covid-19, os consultórios odontológicos deverão trabalhar
dentro das restrições impostas pelo risco de contaminação. A seguir, fizemos um resumo das
principais orientações para adequação dos consultórios e da rotina de atendimento.
• Atenda somente com hora marcada
e reserve um período entre os
atendimentos para limpeza da área
de atendimento e assentamento
das partículas em suspensão.
• Avalie a direção do fluxo de ar
dentro da clínica, para evitar que
partículas em suspensão lançadas
na área de atendimento sejam
levadas para outros ambientes da
clínica.
• Os prontuários não devem ser
levados para a área de atendimento
e nem tocados por mãos enluvadas.
• Utilize um tapete higienizador na
entrada da recepção.
• Retire da recepção todos os objetos
de manuseio, como brinquedos,
revistas, água, café etc.

Organização da
clínica/consultório
ImplantNews Reab Oral 2020;5(3a):6-10

• Antes de agendar qualquer
procedimento, utilize um questionário
para avaliar se existe alguma suspeita
de que o paciente está contaminado.
• Uma hora antes da consulta, ligue para
o paciente e verifique se ele tem algum
dos sintomas da Covid-19.
• Como parte do procedimento de
triagem, o paciente deve ter sua
temperatura medida antes de entrar na
área de atendimento.
• Ao chegar, o paciente deverá desligar
seu celular e guardá-lo junto com seus
demais pertences em um saco plástico
fora da área de atendimento.
• O paciente deve vir para o consultório
preferencialmente sozinho. Caso um
acompanhante esteja presente, deverá
passar pelos mesmos procedimentos
de triagem e aguardar na recepção. Se
a presença do acompanhante na área
de atendimento seja imprescindível, ele
deverá ser totalmente paramentado.

Triagem e controle
de pacientes

Matéria de Capa

que pode fazer a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Antes
mesmo da pandemia, as atividades relacionadas à saúde bucal sempre
estiveram nos rankings das profissões mais perigosas, conforme a pesquisa
anual promovida pelo Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho.
Mesmo assim, os cirurgiões-dentistas estão entre os profissionais de saúde do
serviço público que menos foram contaminados pela Covid-19. Com certeza,
a seriedade com que os cirurgiões-dentistas encaram os protocolos de
biossegurança é parte importante da explicação desse fenômeno.

A retomada pós-quarentena
Assim como aconteceu na Europa, diversos municípios brasileiros já retomaram
suas atividades econômicas depois do período de quarentena pela Covid-19.
Trata-se de um movimento natural, já que a pandemia se move em ritmos
diferentes em cada região e os respectivos prefeitos e governadores podem
determinar ou não a abertura conforme os seus próprios critérios. Para os
profissionais de Odontologia, no entanto, a retomada das atividades aconteceu
antes, obrigando a maioria dos cirurgiões-dentistas a redesenhar seus
protocolos de biossegurança entre os meses de maio, junho e julho.
Nesse período de retomada das atividades, muitos consultórios enfrentaram
dificuldades financeiras de fluxo de caixa, já que perderam seus faturamentos
por diversos meses seguidos. Para piorar, ainda tiveram de fazer um
investimento extra nas adaptações de biossegurança, que influenciaram tanto
os custos fixos como os variáveis.
9

• Orientar o paciente na lavagem das
mãos e ajudá-lo na paramentação.
• Pedir ao paciente que traga sua
escova de dentes e que faça a
higienização bucal completa
momentos antes do atendimento.
• Realizar bochecho com digluconato
de clorexidina a 0,12% antes do
atendimento.
• O paciente deve utilizar os
seguintes EPIs durante o
atendimento: campo de TNT
descartável, gorro descartável e
óculos de proteção.

Preparação do
paciente

• Utilização de EPIs completos pela
equipe de saúde durante a limpeza,
acrescentando luvas de polinitrila.
• Utilizar um borrifador para dispersar o
desinfetante, realizando a higienização
das superfícies, frascos e objetos tocados
pela equipe durante o atendimento,
começando com os menos contaminados
e concluindo com os mais contaminados.
• Os aerossóis em suspensão podem
ser removidos por exaustores, por
ventilação natural ou aguardando seu
assentamento nas superfícies.
• Substituir as barreiras plásticas das
superfícies e realizar a autoclavagem de
todos os instrumentos expostos a cada
atendimento, mesmo que não tenham
sido utilizados. Desinfetar a seringa
tríplice e substituir as respectivas pontas
descartáveis.
• As superfícies da bancada e do carrinho
auxiliar devem ser cobertas com campo
descartável e impermeável.

Desinfecção da área
de atendimento
ImplantNews Reab Oral 2020;5(3a):6-10

Matéria de Capa

Uma vez que a fase inicial de adaptação foi superada, a grande expectativa
fica para o momento em que o fluxo de pacientes aumentar e os consultórios
entrarem em um ritmo mais próximo do que havia na pré-pandemia.

E a vacina?
Conforme foi amplamente divulgado em julho, uma cirurgiã-dentista foi
a primeira voluntária nos testes da fase 3, realizados no Brasil, da vacina
desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca. Trata-se de
Denise Abranches, coordenadora da Odontologia Hospitalar no Hospital
São Paulo e presidente da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar do
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (Crosp).
Além da vacina de Oxford, que já tem a sua segunda dose sendo ministrada
no grupo de voluntários, outras três vacinas estão sendo testadas no Brasil,
desenvolvidas pela Sinovac, BioNTech/Pfizer e Janssen (Johnson & Johnson).
Até agosto, existiam 231 vacinas em fase de desenvolvimento ao redor do
mundo.
A expectativa das autoridades brasileiras é de que, a partir da virada do ano,
comece a imunização da população, em um processo que deve devolver a
“normalidade” gradativamente para nossas vidas. No entanto, mesmo que os
protocolos mudem, é fundamental manter a vigilância sobre o cumprimento
de cada medida de biossegurança. Essa é a garantia de que os consultórios
brasileiros são seguros e que os pacientes poderão sempre retornar.
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• Respirador PFF-2/N-95. Deve ser
mantido seco e substituído a cada
quatro horas. Pode ser reutilizado,
desde que seja armazenado da forma
adequada.
• Luvas descartáveis.
• Jaleco de TNT impermeável, com
fechamento traseiro. Deve ser
descartável e substituído a cada
paciente.
• Gorro descartável. Deve ser substituído
a cada paciente.
• Óculos de proteção, com vedação
lateral.
• Viseira/escudo facial.
• Sapatos fechados, de preferência
laváveis.
• Atenção para a sequência correta de
colocação dos EPIs e, principalmente,
para a desparamentação.

EPIs obrigatórios
para profissionais
em atendimento

• Substituir o uso da cuspideira pelo
sugador.
• Utilizar sucção/aspiração de alta potência.
• Sempre que possível, utilizar isolamento
absoluto.
• Colocar o paciente na posição apropriada
ao procedimento.
• Evitar o uso de seringa tríplice,
principalmente em sua forma em
névoa (spray).
• Regular a saída de água de refrigeração
para a menor produção de aerossol,
assim como os demais aparelhos
produtores de aerossol.
• Sempre que possível, evitar o uso de
canetas de alta e baixa rotações, curetas
periodontais e aparelhos que gerem
aerossóis.
• Adaptar a ponta da bomba a vácuo
para aspiração da maior quantidade de
aerossol próximo à sua produção, com
um bocal maior, tipo funil.

Medidas para
redução de gotículas
e aerossóis

Fonte: Orientações de biossegurança – Adequações técnicas em tempos de Covid-19 / Crosp - Julho/2020
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Você conhece os vírus que
ameaçam a Odontologia?
Quando avaliamos os riscos de contaminação cruzada por vírus no
atendimento odontológico, encontramos uma longa lista de ameaças que
podem comprometer a saúde de pacientes e profissionais de Odontologia.
Confira, a seguir, uma relação dos vírus que preocupam a Odontologia,
organizada conforme a sua estrutura.
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Os vírus que preocupam a Odontologia
DNA, FITA DUPLA, ENVELOPADO
Herpesvírus

Herpersvírus simples 1 e 2, Epstein-Barr,
citomegalovírus, herpesvírus 8 (vírus do
Sarcoma de Kaposi), varicela-zoster

Hepadnavírus

Hepatite B

Poxvírus

Varíola
DNA, FITA DUPLA, SEM ENVELOPE

Papovavírus

Papilomavírus
RNA, FITA DUPLA, ENVELOPADO

Retrovírus

HIV

Ortomixovírus

Influenza tipo A, B, C

Paramixovírus

Sarampo, caxumba

Coronavírus

SARS-CoV-1 e SARS-CoV-2

Flavivírus

Hepatite C

Togavírus

Rubéola
RNA, FITA SIMPLES, SEM ENVELOPE

ImplantNews Reab Oral 2020;5(3a):12-3

Picornavírus

Hepatite A

Calicivírus

Hepatite E

Autoclave

O que muda nos vírus com e sem envelope?
Propriedades

Envelopados

Sem envelope

Membrana com lipídios
e proteínas

Proteínas

Lábil no ambiente

Estável no ambiente

Liberação do vírion

Lise celular ou ancoragem

Lise celular

Transmissibilidade

Devem ficar umedecidos

–

Reposta medida por células

Resposta mediada
por anticorpos

Mais difícil

Mais fácil

Estrutura superficial
Estabilidade do vírion

Imunidade predominante
Desenvolvimento de vacina
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Herpesvírus humanos
Tipo 1

Gengivoestomative herpética aguda, conjuntivite, queratite, encefalite

Tipo 2

Herpes genital

Varicela-zoster
Epstein-Barr
Citomegalovírus humano

Varicela
Carcinoma de nasofaringe, leucoplasia pilosa
Retinite, encefalite, defeitos auditivos

Tipo 6

Roseola infantum

Tipo 7

Roseola infantum

Tipo 8

Sarcoma de Kaposi em pacientes com Aids
e tumores sólidos intra-abdominais

Mais informações sobre a Covid-19
LitCovid é uma base de dados criada para rastrear informações científicas
atualizadas sobre a Covid-19 e o SARS-CoV-2. É uma das fontes mais
abrangentes sobre o assunto, fornecendo um acesso a mais de 40 mil
artigos relevantes no PubMed. Os artigos são atualizados diariamente
e posteriormente categorizados por diferentes tópicos de pesquisa e
localizações geográficas, para melhor acesso.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/
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Enfrentando a pandemia
em 10 lições
A chegada da Covid-19 estabeleceu novas demandas na Odontologia.
Na prática, isso significa que muitos aspectos a respeito do funcionamento
de seu consultório e de sua comunicação com o paciente precisam
ser repensados. Por isso, convidamos a equipe da Turma do Bem para
compartilhar algumas das dicas do curso “Guia de sobrevivência para
clínicas odontológicas”, que a ONG está promovendo para ajudar os
cirurgiões-dentistas brasileiros.
O curso conta com 25 videoaulas sobre marketing digital, aspectos
jurídicos, saúde financeira e protocolos de biossegurança. O protocolo de
atendimento foi elaborado com o apoio da consultoria do pesquisador
Rodrigo Stabeli, da Fiocruz. Toda a verba obtida com a venda do curso é
revertida para os projetos da Turma do Bem.

#dica 1
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Realize um questionário pré-consulta
Antes de agendar qualquer consulta, uma das primeiras medidas a
serem adotadas é a realização de uma pré-avaliação do paciente com um
questionário via WhatsApp ou telefone. São perguntas bem simples que
ajudam a identificar pacientes potencialmente contaminados, para evitar ou
reduzir as chances de que o vírus seja levado para o consultório. Se a resposta
for negativa para as três perguntas, basta dar sequência no agendamento.

1
2
3
Mais conteúdo on-line
Para mais dicas úteis e informações
sobre o curso completo promovido
pela Turma do Bem, acesse:
ead.tdb.org.br.
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Esteve em contato com pessoas com
diagnóstico positivo ou com sintomas
suspeitos de Covid-19?
Apresenta ou já apresentou sintomas de
resfriado ou gripe, febre, tosse seca, dor de
garganta, coriza, dor nas articulações ou
dificuldade para respirar nos últimos 14 dias?
Notou alguma
alteração no paladar
ou olfato nos
últimos 14 dias?

Dicas para a pandemia

#dica 2
Atenção na triagem
presencial

No momento em que o paciente chega ao
consultório, devemos realizar a triagem
presencial. O questionário da pré-consulta
é aplicado novamente e a temperatura
do paciente deve ser medida com um
termômetro para garantir que esteja
abaixo de 37,8°C. Para uma medição mais
rápida (pode chegar a dois segundos) e mais
precisa, utilize um termômetro infravermelho.

#dica 3

Isole a área de triagem
O espaço em que você recebe o paciente
para realizar a triagem presencial deve ser
delimitado e preparado adequadamente.
É a chamada zona suja. Nesse espaço,
vamos fornecer ao paciente o propé, o
avental descartável e o álcool em gel.
Além de garantir que esse espaço seja
seguro, lembre-se de mantê-lo agradável
e humanizado.

Já é comprovado que os sprays gerados nos procedimentos
odontológicos se propagam pelo ambiente de atendimento e
tendem a se depositar sobre as superfícies de trabalho e sobre
a equipe.
Além de utilizar os EPIs corretos, os profissionais podem utilizar
um spray block. Essa barreira garante muitos benefícios:
•
Redução de contato com o spray de água gerado pelos
instrumentos de trabalho;
•
Limitação e controle do espalhamento de gotículas e
aerossóis pelo ambiente clínico;
•
Facilidade de realizar os protocolos de desparamentação;
•
E o principal: promove a redução do tempo de desinfecção
do ambiente a cada novo atendimento, uma vez que as
gotículas estarão controladas dentro da barreira.

#dica 4
Imagens: Depositphotos

Cuidado com as gotículas e aerossóis
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Reprodução: Turma do Bem

#dica 5

Atenção redobrada na desparamentação
Estudos indicam que o momento da retirada dos EPIs é
um dos quais o profissional de saúde e o paciente estão
mais vulneráveis à contaminação, já que nem sempre o
protocolo de desparamentação é seguido adequadamente.
Assim, a desparamentação do paciente e de cada
profissional deve ser treinada intensamente, sendo
realizada de forma ritual e com atenção redobrada
pela equipe.

Utilize conteúdos próprios
em sua rede social

As pessoas querem verdade. Invista
em conteúdo qualificado e alinhado
com seus propósitos. Passe a publicar
conteúdos próprios e estabeleça uma
relação de proximidade com o público.

#dica 6

Imagem: Unsplash

Não perca de vista o Código de Ética
Odontológica

Imagem: Unsplash
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O conteúdo que você publica nas
redes sociais tem um importante papel
no que os pacientes e não pacientes
pensam sobre sua clínica. Por isso,
evite publicar peças publicitárias e
textos prontos. Embora sejam úteis para
complementar um informativo, esse
tipo de conteúdo não pode ser o
carro-chefe de suas postagens, pois
podem soar como algo falso.

Muitas vezes, o profissional de Odontologia está tão
focado na utilização criativa das redes sociais que acaba se
esquecendo do básico. Como profissional de saúde, ele deve
estar ainda mais atento às informações que publica, seja nas
redes sociais ou em qualquer outro espaço de comunicação
com o público. Sobretudo, deve seguir estritamente as regras
estabelecidas pelo Código de Ética Odontológica.
Considerando que vivemos um período de pandemia em
que o cirurgião-dentista pode se sentir motivado a fazer
publicações mais arrojadas em suas redes sociais, vale
a pena reler a íntegra do Código de Ética Odontológica.
Acesse https://bit.ly/2XrcRja e refresque sua memória.
ImplantNews Reab Oral 2020;5(3a):14-7

#dica 7

Durante um período de crise, é fundamental exercer
plenamente o seu papel de líder para conduzir a equipe
de colaboradores diante dos obstáculos. Também é
imprescindível preparar e treinar o time para cumprir
os protocolos de biossegurança e lidar com as novas
situações que resultam da pandemia. Os princípios
básicos em um processo de liderança são:
1. Seja verdadeiro e autêntico ao esclarecer o que é
importante.
2. Seja íntegro nas atitudes e no respeito aos demais.
3. Seja inovador, agindo com criatividade e
experimentando novas soluções.
4. Use o humor com sabedoria. Trata-se de uma
poderosa ferramenta, capaz de exercer grande
influência sobre o desempenho da equipe.

#dica 9

#dica 10

#dica 8

Dicas para a pandemia

Exerça sua liderança

Renegocie seus contratos com inteligência
Em tempos de pandemia e com os consultórios odontológicos
fechados, o profissional teve seu poder de compra reduzido e, com
isso, os contratos que possui podem ter sido prejudicados. Por isso,
você deve realizar uma renegociação de contratos e existem alguns
fundamentos jurídicos para tais providências. Aqui, compartilhamos
três dicas importantes ao fazer essa renegociação:
•
Transparência – demonstre sua real situação financeira e como
seu trabalho foi impactado pela crise do coronavírus.
•
Boa fé – não utilize a crise como argumento para renegociar,
faça apenas se de fato foi impactado e negocie antes que fique
inadimplente.
•
Flexibilidade – faça proposta de pagamento parcial ou de
prorrogação, a ideia é que haja uma contraprestação, mesmo
que pequena.
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A pandemia de Covid-19 fez surgir muitas empresas que comercializam produtos ineficazes,
sem certificação e até falsificados. Por isso, é preciso tomar cuidado ao adquirir qualquer
produto, pois eles podem prejudicar a nossa saúde e dos nossos pacientes, acarretando
possíveis processos judiciais.
1. Exija nota fiscal;
2. Verifique as informações do fabricante;
3. Confira a validade dos produtos através do certificado de aprovação;
4. Procure comprar equipamentos de empresas e vendedores com referência
no mercado;
5. Desconfie dos preços fora do normal;
6. Quando possível, peça amostras dos produtos comercializados;
7. Verifique se o fabricante já comercializa ou possui regularização ou
certificação de conformidade em outros países;
8. Procure por artigos científicos de credibilidade que respaldem tal produto.

Imagens: Depositphotos

Cuidado com as falsas soluções
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Gotículas e aerossóis –
testando a Bibo no
ambiente clínico
A Covid-19 trouxe à tona uma intensa discussão sobre a viabilidade do nosso
ofício em um período de pandemia, bem como as alternativas de segurança
nesse cenário. Porém, vale ressaltar que não é de hoje que os profissionais
de saúde bucal se preocupam com a proteção contra agentes infecciosos
em ambiente odontológico. Uma vez que ainda não dispomos de terapias
comprovadas contra o vírus SARS-CoV-2, e o número de infectados cresce a
cada dia, torna-se urgente o debate sobre alternativas de segurança.
Victor Montalli
Doutor em Ciências Médicas (área
de concentração em Patologia),
mestre e pós-doutorado em
Patologia Bucal, e professor
dos cursos de graduação e
pós-graduação – SLMandic.

18

Pensando na biossegurança dos profissionais, equipe e pacientes, os
órgãos regulatórios (Anvisa, CFO e CRO) estabeleceram estratégias a
fim de viabilizar os atendimentos de urgência e, em alguns estados, os
procedimentos eletivos.
Neste período de incertezas, uma coisa é certa: a nossa profissão não foi
e não será inviabilizada, mas atualizações em biossegurança precisam
ser implementadas para a retomada segura. O uso de equipamentos
de proteção individual (EPIs), como o respirador tipo PFF-2/N95, óculos
de proteção com vedação, face shield, além de jalecos descartáveis
com gramatura acima de 40 g/cm2, são, de maneira geral, as novidades
para maior proteção do profissional e da equipe. Estes EPIs se fazem
necessários devido à constante geração de gotículas e aerossóis durante o
atendimento odontológico.
No atual contexto da pandemia, apesar das novas estratégias adotadas
para minimizar o risco de infecção, um paciente pode estar infectado com
o novo coronavírus mesmo que assintomático e, durante os procedimentos,
existe o potencial risco do vírus contaminar o ambiente. Este vírus mede de
50 a 100 nm e, em previsões teóricas, alguns estudos sugerem que o tempo
de deposição de partículas com estas dimensões em superfícies chegue
até 40 horas. Deste modo, procedimentos e/ou equipamentos que gerem
menos dispersão são altamente recomendáveis para a prática clínicacirúrgica, tais como a substituição da alta rotação por outros periféricos.

Mais conteúdo on-line
Confira o artigo original com a
análise da Bibo.
Montalli VAM, Garcez AS, Montalli
GAM, França FMG, Suzuki SS, Mian
LMT et al. Individual biosafety
barrier in dentistry: an alternative in
times of Covid-19: preliminary study.
RGO 2020;68:e20200018.
https://bit.ly/2E49XKN
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Diante deste novo cenário, dezenas de vídeos surgiram nas redes sociais
com estratégias para controlar a dispersão de gotículas e aerossóis, porém
de forma empírica. Dentre os vídeos, nos chamou a atenção um feito
por uma colega que usava o filme de PVC e TNT acoplado a um bastidor
(suporte para bordado) e preso no equipo odontológico por meio de um
suporte universal articulado para smartphone. Nascia ali a Bibo – barreira
individual de biossegurança odontológica. Trata-se de um suporte que
pode ser feito ou adquirido pelo profissional, que permite o controle da
dispersão de gotículas e aerossóis durante o atendimento clínico.

Microbiologia

O movimento ou cultura maker, traduzido por “faça você mesmo”, apesar de estar
sendo difundido no Brasil recentemente, já era uma estratégia amplamente adotada
por educadores desde o início do século 20. Como estamos vivendo um momento
em que a inovação, a sustentabilidade e o compartilhamento de ideias tornaram-se
palavras de ordem, acreditamos que a Bibo se encaixa neste movimento e pode
contribuir para a retomada segura das atividades dos profissionais de Odontologia.

O teste

Resolvemos testar este dispositivo no ambiente clínico. No local do reservatório do
equipo odontológico, foi removida a água e adicionada uma solução contendo a
bactéria Lactobacillus casei Shirota na concentração de 1,50 x 108 UFC/mL. Esta cepa
foi escolhida para os testes pois é inócua para o equilíbrio do meio ambiente, assim
como para os seres humanos, permitindo, portanto, a criação de um bioaerossol
propositalmente contaminado no ambiente odontológico.
Tomando como referência o apoio da cabeça do equipo, foram alocadas placas
nas distâncias de 50 cm, 100 cm e 150 cm nos ângulos de zero graus e 90 graus.
A turbina de alta rotação foi ativada por um minuto utilizando ponta diamantada
e um anteparo (dente fixado em resina acrílica), Figuras 1.
Para avaliar a capacidade de dispersão de microrganismos, foram realizados testes
com e sem a Bibo. O equipamento testado possui exatamente as dimensões e
características descritas – corresponde a um bastidor de 25 cm envolto por filme de
PVC e TNT 40 g/cm2, medindo 1,5 x 1,5 m (Figuras 2).
As placas de Petri com meio enriquecido para Lactobacillus spp. mantiveram-se
abertas durante 15 minutos. Em seguida, as placas foram para a estufa do
laboratório de microbiologia e, após 48 horas, as unidades formadoras de colônia
(UFC) foram contadas e comparadas com os resultados da alta rotação (com e sem
a Bibo). Para visualização das gotículas, foi utilizado fluoresceína (Figura 3). Neste
modelo de estudo, houve uma diminuição média de dispersão de microrganismos em
94,9% no ambiente odontológico (Figura 4).
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Imagens: Montalli et al., 2020.

Diante do exposto, a barreira individual de biossegurança odontológica (Bibo)
pode ser uma alternativa economicamente viável, tecnicamente segura e
cientificamente comprovada para controle da dispersão de gotículas e aerossóis
em ambiente odontológico.

A. Distribuição das placas de Petri. B. Detalhe da alta rotação dispersando gotículas e
aerossóis.
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A. Bastidor de 25 cm de diâmetro. B. Filme de PVC e TNT. C. Dispositivo
montado e preso por braço articulado. Detalhe: note a aglutinação
das gotículas e aerossóis sendo retidos no interior do TNT, o qual é
descartado após o término do atendimento.

3

Visualização por fluorescência das gotículas e aerossóis retidos pela
barreira durante o teste.
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CFU Lactobacillus casei Shirota

DISPERSÃO DE MICRORGANISMOS COM E SEM O USO DA BIBO
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Resultados da alta rotação ativada durante um minuto com e sem a Bibo
em ambiente odontológico. Destaque para a redução média de 94,9%.
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Benefícios da higiene
oral e luz ultravioleta na
prevenção ao coronavírus

Aldo Brugnera Junior
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Como é de amplo conhecimento, um novo tipo de pneumonia atraiu a
atenção do mundo desde dezembro de 2019, a coronavirus disease 19,
ou Covid-19, cuja origem foi identificada pela infecção provocada pelo
vírus SARS-CoV-2. Seus sintomas mais comuns são: febre, tosse seca e
dificuldade para respirar, seguido por manifestações menos comuns, como
diarreia, náuseas, vômito e desconforto abdominal. A infecção pode levar à
insuficiência respiratória, devido à lesão pulmonar, até a morte. Problemas
cardíacos e endocrinológicos são considerados fatores etiológicos
agravantes ou de risco.
O estudo de Zhou et al 2020 indicou que o receptor para a Covid-19 é o
mesmo que para o SARS-CoV, a enzima conversora de angiotensina 1
(ACE2). Essa enzima conversora tem um papel fundamental na porta de
entrada celular, possibilitando ao vírus sua primeira linha de adesão
para crescimento e infecção no corpo humano. As rotas de infecção e
patogenicidade da Covid-19 não são totalmente compreendidas, por isso
o estudo e avaliação dos locais que têm o ACE2 podem ser de grande valia
para a prevenção e tratamento da doença.
Um recente estudo publicado no International Journal of Oral Science
(XU et al 2020) relata que uma alta expressão de ACE2 foi identificada
nas amostras em pulmões, no mesmo desvio padrão médio no dorso da
língua e nos tecidos orais e gengivais, evidenciando que a cavidade oral é
uma rota de alto risco para a entrada, multiplicação e patogenicidade da
infecção pela Covid-19. O estudo evidenciou que o vírus se espalha pelo
corpo humano atingindo outras áreas, tais como pulmões, fígado, intestino,
sistema cardiovascular e urinário, atuando também na próstata.
Como o controle da saúde bucal pode ajudar? Como o vírus tem aderência
nas células epiteliais das mucosas orais, podemos considerar que uma das
maneiras para prevenção é estimular o paciente a manter uma cavidade
oral em equilíbrio, sem biofilme formado, com sua capacidade tampão e
fluxo de secreção salivar regular, criando dificuldades naturais para adesão
do vírus ao seu receptor específico ACE2. Entretanto, se a saúde bucal
estiver comprometida, o vírus encontra um meio fértil para adesão, entrada
e disseminação.
Os relatórios do Ministério da Saúde evidenciam que a Covid-19 no
Brasil está atingindo faixas etárias mais baixas do que na China e no
continente europeu. Os fatores podem estar relacionados ao uso precoce
de medicamentos que diminuem a secreção salivar, como os ansiolíticos –
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medicação para emagrecimento e diabetes –, sendo a automedicação feita
por essa população mais jovem. Nos idosos e nos pacientes submetidos
à radioterapia e quimioterapia, ocorre uma diminuição no fluxo salivar,
que aumenta o acúmulo de bactérias no tecido lingual, podendo chegar
a ter fissuras nas suas microvilosidades e diminuindo as imunoglobulinas
defensoras de bactérias e vírus.
De acordo com os conceitos atuais de saúde oral integrada à saúde geral, a
cavidade bucal pode ser uma importante linha de defesa e prevenção contra a
Covid-19. Medidas simples, como bochechos e gargarejos com água oxigenada
10 volumes diluída em água, alteram o PH e podem diminuir a aderência
do vírus. Além de todos os protocolos médicos divulgados no controle da
pandemia de Covid-19, os cuidados individuais básicos de higiene oral, como
escovação da língua, tratamento das doenças dos tecidos gengivais, cáries e
erosões dentárias, promovem a manutenção da saúde geral.

Tecnologia
Imagem: divulgação.

Descontaminador de
superfícies com luz UV.
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Em nosso editorial recém-publicado na revista Photobiomodulation,
Photomedicine and Laser Surgery (PPMLS), ressaltamos que sistemas de
radiação ultravioleta C (UVC) são um novo aliado para a descontaminação de
superfícies e do ar. Fomos enfáticos ao afirmar que essa tecnologia veio para
ficar e deve ser incorporada como um novo arsenal no combate aos vírus,
bactérias e fungos.

Contaminação pelo ar

Recentemente, a mídia divulgou que a OMS recebeu uma carta aberta
assinada por 239 pesquisadores do mundo para que a entidade se
pronunciasse a respeito da transmissão da Covid-19 pelo ar. Isso nos fez
repensar os conceitos de biossegurança para a nossa clínica odontológica
e dos demais cirurgiões-dentistas. Por isso, além de todo o aparato de EPIs
e protocolos de segurança, acrescentamos um sistema de descontaminação
do ar por equipamentos de luz ultravioleta (UV), além de um sistema para
descontaminação de superfície, também com luz UV.
Venho acompanhando as pesquisas sobre luz UV nos últimos cinco anos,
tanto no Brasil como no exterior, e tenho convicção de que tais equipamentos
podem oferecer uma solução mais efetiva e com menor custo.
Para purificação do ar, utilizamos o equipamento de luz UV fabricado pela
Solidsteel, enquanto para descontaminação de superfícies, utilizamos o
Surface (MM Optics). As pesquisas têm evidenciado que 99,99% do ambiente
fica livre de microrganismos com esse método. É claro que não adianta
comprar uma lâmpada mágica de UV de qualquer país e tentar usar. Não vai
dar certo e você vai expor sua saúde a danos severos. Encontrei equipamentos
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Imagem: divulgação.

que, além da luz UV, emitiam ozônio no ar, o que pode causar irritação nos
olhos e outros tecidos. Mas, fica a recomendação: faça sua escolha tendo a
certeza de que o equipamento seja de um fabricante conhecido e conceituado.
É muito importante que a sociedade entenda que o cirurgião-dentista tem
um papel fundamental na prevenção da disseminação da Covid-19 e que,
infelizmente, o mundo não valorizou esse trabalho. Ressalto que, como o
coronavírus tem aderência nas células epiteliais das mucosas orais, podemos
considerar que uma das principais maneiras de prevenção é estimular o
paciente a manter uma cavidade oral em equilíbrio, sem biofilme formado,
com sua capacidade tampão e fluxo de secreção salivar regular, criando
dificuldades naturais para adesão do vírus ao seu receptor específico ACE2.
Entretanto, se a saúde bucal estiver comprometida, o vírus encontra um meio
fértil para adesão, entrada e disseminação.
Entre as especialidades da Saúde, somos a que mais se preocupa com a
biossegurança. Em março, no início da pandemia no Brasil, as pesquisas
indicavam que nossa profissão estaria entre as mais suscetíveis à contaminação
e que a maioria dos cirurgiões-dentistas seria contaminada devido aos
aerossóis da cavidade bucal. Buscamos soluções, fomos criativos e inteligentes,
e hoje somos os profissionais de Saúde com menor número de contaminados.

24
Purificador de ar com tecnologia de luz UV.

Em nosso ambiente de trabalho, posso afirmar que o uso dos sistemas UV-C
está entre as soluções com melhores resultados para descontaminação
de superfícies e do ar. Se tivéssemos uma tecnologia melhor, todos
estariam usando.
Agradecimentos à Sonia Groisman, Fatima Zanin e Samir Nammour, pela
ajuda na elaboração deste texto.
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Checklist Covid-19

Questionário preventivo
para Covid-19
Uma das estratégias para minimizar o risco de contaminação no ambiente do
consultório é a aplicação de um simples questionário preventivo. Assim que o
paciente chegar, o responsável pela recepção deverá fazer as perguntas como
primeira providência. Em caso de suspeita de contaminação, o paciente deve
retornar para casa e permanecer em quarentena, remarcando sua consulta
para 14 dias depois.
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Uma versão simplificada do
questionário também pode
ser aplicada por telefone ou
WhatsApp no momento em
que a consulta é agendada.
Confira o formulário ao lado.
Para imprimi-lo, basta fazer
o download do arquivo em
formato PDF através do
QR Code abaixo.
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