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Introdução: O projeto refere-se à adoção de conduta adequada na clínica odontológica
pautada nas normas de biossegurança em vigência. Tanto o cirurgião dentista quanto o
paciente são expostos a grande quantidade de microrganismos infecciosos,
disseminados pelo ar e presentes nas superfícies onde o profissional possa encostar as
mãos. No ar, essa disseminação ocorre devido ao spray, possibilitando a contaminação
por saliva e sangue tendo um alto potencial para que ocorra a chamada infecção
cruzada. Visando evitar tal contaminação, o uso dos EPI's se torna de extrema
importância no dia-a-dia da prática odontológica.  Objetivo: O objetivo deste trabalho
consiste em mostrar a população sobre a importância do Equipamento de Proteção
individual no âmbito odontológico, seja com o cirurgião ou com o paciente.
Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica acerca da importância da
utilização dos EPI's destinados à proteção de riscos suscetíveis a ameaçar a segurança
e a saúde no trabalho.Visando compreender o conhecimento da população a respeito
de conceitos como biossegurança e EPI’S, foram realizadas abordagens a profissionais
de diversas áreas de atuação situados nas localidades próximas a instituição Unileste,
localizada no bairro Bom Retiro na cidade de Ipatinga-MG, pelo método da entrevista
semiestruturada.
 Resultados: Após abordagem ao público, observou-se que os mesmos apresentam
conhecimento limitado, ou ausente sobre o assunto. O que evidenciou que alguns
cuidados necessários, ainda hoje, são negligenciados pelos profissionais na área da
saúde. Conclusão: Os profissionais de saúde, assim como o usuário dos serviços de
saúde, encontram-se expostos a diversos riscos na prática diária, sendo que, para
minimizar, prevenir ou reduzir estes riscos, é imprescindível a adoção de medidas de
precauções padrão.
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