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Desinfecção de moldes:
um assunto sério!
Essa edição do Pocket foi feita com base no Manual de Biossegurança da Faculdade de Odontologia de Araraquara – Unesp
2009, e no artigo dos dentistas Plínio Marcos Modaffore, Cristiane Ueda e Prof. Dr. José Carlos Garófalo.

O trabalho do cirurgião-dentista é promover a saúde de
seu paciente e, por isso, a biossegurança é um assunto tão
importante para a profissão. A fim de evitar a contaminação
cruzada, os moldes devem passar por processos de
desinfecção, já que entram em contato com saliva, placa
bacteriana e podem ter contato com sangue.
Para o processo de higienização ser eficaz e não alterar
dimensionalmente o molde, é preciso escolher corretamente
o agente desinfetante, assim como seguir corretamente as
instruções de uso. Em odontologia, os agentes compatíveis são
o ácido peracético a 1% e o hipoclorito de sódio.

Confira a seguir algumas dicas e procedimentos para garantir
a sua segurança e a de seus pacientes.
Indicações dos agentes desinfetantes (TABELA)
• ácido peracético a 1%

• alginato

• polissulfeto

• polissulfeto

• silicona

• silicona

• pasta de óxido de zinco
e eugenol

• poliéter

• hipoclorito de sódio a
0,5% ou 1,0%

• godiva

• hidrocoloide reversível
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Passo a passo
• Lavar em água corrente para remover os detritos orgânicos
(figura A).
• Para alginato e poliéter: borrifar o molde com o hipoclorito
de sódio (figura B), envolvendo-o em papel toalha umedecido
com o agente desinfetante, deixar agir por 10 minutos dentro
de um saco plástico hermeticamente fechado. É importante
que o papel toalha permaneça úmido.
• Para polissulfeto, silicona, poliéter, hidrocoloide reversível e
godiva: em um recipiente de vidro ou plástico com tampa, ou
ainda em saco de plástico com fecho, colocar o desinfetante e
deixar o molde imerso na solução por 10 minutos (figura C).
• Após o tempo de desinfecção, lavar em água corrente
abundantemente.
• Secar bem e acondicionar em local arejado e seco.
• A solução desinfetante deve ser usada apenas uma vez.
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Acesse o site do laboratório, faça o download desta edição e outros informativos. É gratuito para
todos os cirurgiões-dentistas. Boa leitura! Dúvidas, sugestões ou assessoria, contate-nos!

