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Objetivo Geral 

Desenvolver a importância do conhecimento da prestação dos primeiros socorros e dos princípios de 

biossegurança com o foco em situações de clínicas e consultórios odontológicos. 

 

Objetivos Específicos 

• Conhecer as competências de atuação do TSB estabelecidas na Lei 11.889/2008 

• Desenvolver a importância do conhecimento dos Primeiros Socorros e preparar o aluno e futuro 

profissional da área da saúde para prestar atendimento imediato e com eficiência à uma vítima em 

caso de emergência. 

• Prestar assistência odontológica utilizando medidas de controle e prevenção de infecções ao 

processamento de materiais e instrumentais odontológicos. 

 

 

 

Estudo e execução das formas das manobras de Primeiros Socorros, por meio de técnicas específicas. 

Explanação sobre a identificação e execução de ações que visam o controle e prevenção de infecções na 

assistência prestada ao cliente no consultório odontológico.  

 

 

•   Lei 11.889/2008 

• Avaliação de situações de risco e prevenção de acidentes. 

• Epidemiologia do trauma. 
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• Aspectos legais sobre a prestação de primeiros socorros; 

• Atendimento de Primeiros Socorros à vítima, em casos de traumas ou mal súbito. 

• Técnicas de reanimação cardiorrespiratória e controle de hemorragias. 

• Atendimento de emergência em ferimentos, queimaduras, acidentes perfuro-cortantes, de risco 

biológico, choque elétrico, desmaios, vertigens, intoxicações, envenenamentos, crise convulsiva, 

estado de choque e corpos estranhos no organismo. 

• Recursos de atendimento de emergência disponíveis na comunidade. 

• Prevenção e controle de infecções. 

• Princípios de assepsia, antissepsia, desincrostação, desinfecção, descontaminação e esterilização. 

• Terminologia geral dos procedimentos de biossegurança. 

• Procedimento técnico de lavagem das mãos. 

• Normas técnicas de calçar e retirar luvas. 

• Técnica de escovação cirúrgica das mãos, antebraço e cotovelo. 

• Técnica de paramentação cirúrgica. 

• Limpeza e desinfecção de utensílios, equipamentos, materiais, móveis e ambiente das clínicas 

odontológicas. 

• Métodos e técnicas de limpeza, desincrostação e desinfecção terminal e concorrente. 

• Normas e procedimentos técnicos no processamento de material: descontaminação, desincrostação, 

limpeza, preparo, seleção, empacotamento, esterilização, manipulação e armazenagem. 

• Métodos de esterilização. 

• Funcionamento dos equipamentos utilizados nos processos de esterilização (físico, químico ou 

físico-químico). 

• Ações dos produtos e preparo das soluções químicas. 
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