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Introdução: A biossegurança envolve um conjunto de condutas e medidas técnicas,
administrativas e educacionais que devem ser empregadas por profissionais da área de
saúde ou afins, para prevenir acidentes e contaminação cruzada em ambientes
biotecnológicos, hospitalares e clínicas ambulatoriais.O exercício da profissão expõe
os trabalhadores a riscos envolvendo agentes físicos, químicos e biológicos. Nesse
sentido, a biossegurança requer treinamento, conhecimento científico, responsabilidade
e um constante monitoramento de atitudes de cada profissional que exerce atividades
clínicas, reduzindo ou até mesmo eliminando risco no ambiente de trabalho
odontológico. Objetivo: O objetivo do presente trabalho, foi elaborar um protocolo,
para avaliar, a adequação a medida de biossegurança nos laboratórios de prótese
odontológica da região metropolitana Vale do Aço (Ipatinga, Coronel Fabriciano e
Timóteo) . Metodologia: Usando como referencia, recomendação da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA), criou se um questionário para investigar a
adequação dos laboratórios de prótese odontológica as recomendações e as legislações.
O mesmo contém os princípios necessários para uma conduta segura e linguagem
simples de fácil entendimento.  Resultados: Um questionário foi elaborado contendo as
seguintes pontos: funcionamento do laboratório, organização, limpeza, adequação do
ambiente, desinfecção e manuseio de modelos de trabalhos recebidos de consultórios
odontológicos, utilização de equipamentos de proteção individual (EPIS), capacitação
e conhecimento dos recursos humanos,  manutenção e o descarte de resíduos.
Conclusão: Estando o questionário pronto e revisado, o presente trabalho encontra se
em fase de confecção de projeto, para ser encaminhado ao comitê de ética em pesquisa
(CEP) para dar inicio a um estudo transversal como amostragem em senso.
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