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Na prática odontológica a equipe de saúde bucal e a população estão sujeitos a exposição direta 
ou cruzada de uma grande variedade de agentes infecciosos. O projeto de extensão “Orientação 
sobre as normas da Vigilância Sanitária na prática odontológica, como forma de evitar riscos à 
saúde do profissional, do paciente e da comunidade”, do Departamento de Odontologia Infantil e 
Social da FOA/Unesp, vem desenvolvendo suas atividades educativas junto às equipes de saúde 
bucal do serviço público de vários municípios. Desde sua implementação no ano de 2006, foram 
visitados pelos alunos de graduação e pós-graduação 60 estabelecimentos de saúde dos municípios 
de Araçatuba, Penápolis e Presidente Prudente, com o objetivo de analisar os problemas encontrados 
no controle de infecção realizados pelos profissionais e discutir soluções e ações educativas 
eficientes. Beneficiaram-se mais de 100 equipes de saúde bucal com orientações sobre o tema, para 
que esses profissionais possam exercer suas funções com mais segurança. Nesse período também 
foram desenvolvidos manuais de biossegurança, abordando temas como medidas de controle 
de infecção, utilização de Equipamentos de Proteção Individual, esterilização do instrumental, 
desinfecção do equipamento e do ambiente e anti-sepsia dos pacientes. Dessa forma, podemos 
destacar que durante esse período houve a integração dos acadêmicos com os profissionais de saúde, 
permitindo troca de informações e experiências, aproximando a Universidade com a Comunidade, 
além de sensibilizar os profissionais da importância de seguir as normas de biossegurança.


