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I. IDENTIFICAÇÃO 

 
UNIDADE ACADÊMICA: FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

 
CURSO: ODONTOLOGIA 

DISCIPLINA CONTROLE DE INFECÇÃO 

CARGA HORÁRIA SEMANAL:   2 horas CARGA HORÁRIA TOTAL: 32 HORAS 

Período: 4º 

SEMESTRE: 2º  

TURNO: matutino/vespertino 

Turma: Total 

 
PROFESSORES:  
Ana Clara Ferreira Veiga Tipple 
Enilza Maria Mendonça de Paiva 
João Antônio Chaves de Souza  
Terezinha de Jesus Esteves Barata 
 
II. EMENTA:   
Estudo da transmissibilidade das doenças infecciosas de importância epidemiológica para a odontologia .Aprofundamento no estudo das 
Precauções Padrão.Compreensão sobre Imunização para profissionais de saúde e profilaxia pós-exposição pra AIDS e hepatite B.Estudos das 
condutas frente a acidentes com material biológico.Estudos e participação em Processamento de artigos e superfícies em odontologia .Estudo 
do gerenciamento de resíduos de serviços  de saúde.Compreensão das precauções baseadas na transmissão.Participação na rotina da Central 
de Material  Esterilização. 

III. OBEJETIVO GERAL : 
Subsidiar o acadêmico de odontologia,futuro integrante de equipes de profissionais de saúde ,para a prática segura de atenção à saúde bucal 
na perspectiva da prevenção e controle do risco biológico em serviço odontológico  

 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
Cognitivos  
Identificar as doenças infecciosas transmissíveis de importância na prática odontológica; 
Identificar ,analisar e aplicar as medidas de preocupação padrão para o controle de infecção em Odontologia. 
Identificar os recursos para o reprocessamento de artigos; 
Identificar normas sanitárias para a aquisição e uso de germicidas químicos; 
Identificar os RSS e conhecer um plano de gerenciamento para destinação adequada 
 
Comportamentais 
Reconhecer o risco biológico nos serviços de saúde; 
Compor equipes multiprofissionais no reprocessamento de artigos; 
Reconhecer o valor da minimização de resíduos de serviços de saúde (RSS) numa concepção ecológica e social; 
 
Psicomotores 
Atender prontamente as condutas frente a acidentes com material biológicos; 
Executar todas as etapas do reprocessamento de artigos por métodos físicos e químicos 

 
V. CONTEÚDO:  
Controle de Infecção  e sustentabilidade 
Processamento de produtos para saúde:Limpeza e desinfecção 
Esterilização por métodos físicos :autoclave a vapor saturado sob pressão 
Esterilização por outros métodos 
CME, controle de Processos de Esterilização 
Rotinas de controle de infecção para práticas em Radiologia odontológica 
Precaução padrão 
Precaução baseadas na trasmissão 
Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)-impacto no meio ambiente e na saúde pública e Classificação de RSS 
Gerenciamento de RSS em odontologia  
Imunização para Profissionais da Área de Saúde 
Acidente com material biológico/Profilaxia pós-exposição 
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