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Resumo

Os microrganismos estão presentes em diversos ambientes, muitos deles
podendo causar patologias, estudos relacionados ao controle de patógenos
infecciosos são de importância histórica no controle de doenças, porem
através destes estudos que são projetadas estratégias para evitar a
disseminação de microrganismos, assim como a identificação dos patógenos,
colaborando para o melhoramento da qualidade do atendimento em saúde
pública. Os testes de sensibilidade aos agentes antimicrobianos são de grande
importância para direcionar os planos de tratamentos a um patógeno, visto que
bactérias resistentes a antibióticos estão presentes em vários ambientes e
podem causar infecções. Quando falamos em equipamento radiográfico
odontológico imaginamos que este é de suma importância para que o Cirurgião
dentista tenha auxilio no seu diagnóstico odontológico, porem ao citarmos o
braço articulado, este responsável pela sustentação do cabeçote que emite o
feixe de raios do equipamento radiográfico, sendo parte de suma importância
no seu manuseio durante a prática do exame, fazendo assim um possível vetor
para contaminação cruzada. Ao analisarmos as bactérias presentes no braço
articulado do Box 8 observou-se a necessidade de verificar a suscetibilidade
bacteriana a agentes antimicrobianos quimioterápicos de bactérias isoladas do
equipamento que esteja realizando o atendimento. Os resultados
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demonstraram que dos três pontos onde foram coletadas as amostras para
analise, um apresentou cepa com fenótipo de multirresistência. Essas cepas de
bactérias resistentes a agentes antimicrobianos com perfil de multirresistência
servem como sinal de alerta a necessidade dos cuidados de higienização para
evitar a dispersão destes microrganismos que podem causar infecção aos
pacientes. Fica visível a necessidade de aperfeiçoamento das equipes de
saúde frente ao risco de contaminação cruzada, para que o serviço prestado
pelo profissional de odontologia para a população seja cada vez mais eficiente.
Palavras-Chave: Equipamentos Odontológicos; Contaminação

