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RESUMO 
DIlrante o processo de rnoldagem, o dgmato 6 contaminado com saliva, placa e eventualmente com sangue, meios que 

podem conter misrorganisrnos e, assim, constituem um ~ S C O  de contaminação cruzada entre pacientes e profissionais da 
Oaontologia. Sendo assim, faz-se nesessixia a adoção de um método de desh-decção eficaz. A proposta deste trabalho foi 

w&ar a eficácia antibacteriana das soluções de glutarddeádo (2%) e hipoclorito de çódao (2%) na desinfecção dos moldes de 
dgkiato, durante irnersáo de 10 min, comparando-as com a lavagem em água e moldagem controle. A avaliação se deu pela 
h~nsiaqão do meio de ceálkura e cosafecçáo de lâminas para análise microscópica. Os resultados mostraram que dos 48 corpos 

de prova de &inato obtidos ap6s rnoldagern de 12 pacientes, aqueles lavados em água por 10 s, ou incluidos diretamente no 
meio, apresentaram prohferaçáo bacteriana, enquanto que os submetidos à desdecqão química não provocaram contamina- 

çáo nos meios de cultura, comprovando a eficácia dos desinfetantes. 

SUMMAWU 
During impression ta'king wíth dginate, the material is contamined wlth saliva, plaque and evenl-ezdy blood wluch rmght 
contain microorgarisms and might provide a si@cant source for cross-contamination in tlae dental practice. Therefore it 
iç necessay to adopt asa efficient method of Ckisinfecion to avoid this risk. The purpose of this research was to evaluate the 
effiçacy of gdutarddehyd (2%) and socliurn hapocliorite (2%) in the disinfeckion of dginate h~piessions though 10 min of 

hersion. The evduakion was maid by the krbity oB the culture medium and microscopic analysis. The resdts slaowed that, 
honi the 48 specimen of alginate, those vich were washed in water for 10 s, or hcleided hn the culture medium imediatly 

aiter Impressiona showed bactedan growth. She specirnen âhat were hersed in dishfecting solution did not present 
bacterian growth in the cul~are medium, proofing the efficacy of the dishfectants. 

O alginato é um material de 
moldagem de uso rotineiro no meio 
odonl:oióglco l2 Durante sua uSaBzação, 
o biR@inato entra em contato som sahva, 
placa e, muitas vezes, com sangue do 
paciente que se constkkuern em veículos 
de contaminalção para cim:cgiões-dentis- 
tas, t6cricss e pessoal au~i l iar ."~,~~ A su- 
perficie e o interior do molde podem 
conter Plãicrorgalusmos que sobrevivem 

por longos penodos de tempo longe de 
seus habitats natur;ias.13 Por ser um ma- 
terial hidrófdo, o alginato apresenta a 
prop"edade de embebição que pode fa- 
zer com que, juntamente com os fluidos 
absorvidos, penetrem também microrga- 
nismos no interior do r n ~ l d e . ' , ~ , ~ ~  O mo- 
delo de gesso obtido a partir deste mol- 
de, que não sofreu tratamento desinfe- 
tante, pode também tornar-se contami- 

nado e, assim, passível de transmitir tais 
rasicrorganisrnos. 

Portanto, antes de vazar o gesso 
sobre o alginato, o mesmo deve ser la- 
vado em água corrente e, logo após, 
Pmerso em substância desinfetante por 
tempo determinado, a h de que as ca- 
ractensticas do material não sejam alte- 
radas e o risco mencionado seja elimi- 
n a $ ~ . ~ , ~  
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A lavagem em água tem a fungzo 
de remover rnaMrcBa orgânica, que pode 
comprometes a asao de alguns desinfe- 
t an? t e~ .~J~J~~  e diminuir a carga de vírus 
e bactgrias presentes no material de im- 
pressáo.'%ste procedimento, no entan- 
to, i1ã0 dispensa o kratainerato deslnfe- 
tange uma vez que não 6 eficaz Ira ali- 
minal+8o de kodos os microrga~su-aaos 
presentes no molde de alpato.3,' 

Seguaado Jones; tempos de imer.. 
si50 superiores a 30 mAn alteram as pro- 
priedades do material, sendo assim 
iriviáveis na prática odontoI6gica. O 
ided seria 10 ~nin de imersao csnforme 
recomrndaçóes do Centro de Vi@ância 
Çarritária9ara o controle da soastami- 
nagh o1n mbientes odonto119@cos. 

Sendo assim, a proposta do tra- 
bafio foi avaliar a eficácia das solaagóss 
de hipoclorito de s6dio (2%) e 
glutaraldeído (2%) na desinfecçáo dos 
molide:, de alginato ap6s imersão de 
I0rr~ix.l. 

Materiais e Mktodss 
Os naaaterkhis ukdizados neste tra- 

balho estao apresentados na LabePa 1 
som as marcas comerciais e respectivos 
fabricaates: 

Tabela, 1 Materiais utilizadas durante 
O pxps~rnmaento a suas marcas comerciais 

Materiais Marca Comercial/Fabricank 

Alginato Jeltrate - Dei~tisply 

Glutaralcieí<io 
2% Cidex - Jolinsora ik J»Bar?çon 

Ripoclorito 
do S6din 2% Virex-Ceras Johnson 

C3 maternal de moldagem mani- 
pulado de acordo com as in~bu1;óes do 
fabncantc foi inserido enm. urna moldeira 
pB5stica confeccnonada a parhr de casu- 
Bos de poliéster, na forma de calotas, 
com 7 rm de cFaan-ie hcr e hm de pro- 
fundidcade. Cada moldeira foi prepara- 
da de forma a possaaas quatro 
soncavidades para colocaçáo do 
dginato. 

As moldeiras foram pieviameri- 
te esteihadas por meio dc iimersÃo em 

@~rtaraldeldo (2%) por 80 h antes do alo 
de moldagem. 

A moldeira, contendo o algpato, 
foi levada em boca em uma região pr6- 
xima ao colo do dentáã-io, de maneira a 
entrar em contato com tecidos duros C 

gengiva. Transcorrido o tempo de 
geleificaqáo, a moldeira foi removida da 
boca do pacier~te, originando cpatro 
coqms de prova, sendo cada um deles 
submetido a um dos seguintes trata- 
mentos. 

Corpo de prova ã - iraaersáo em 
glutaraldeido (2 76) por 10 min. 

Corpo de prova 2 - Imersao em 
hipocBo~iho de s6dio (2%) por 10 min 

Corpo de prova 3 - liavagem em 
água comente por 10 ç 

Corpo de prova 4 -- inc8usZo di- 
reta no meio de cultura 

A seguar, cada corpo de prova 
de  dignato foi depositado em um tubo 
de ensaio contendo o meio de cultura 
Tk-aptcase Çoy Broth - TÇB (BBL Becton 
Dxcknson) e levado à estufa por 21% ho- 
ras, a 37" C, para posterior análise da 
turva1;áo do meio e confecçáo de Iâmi- 
nas plra anjIilse microscscópica. FJ&n dos 
quatro tubos contendo os corpos de 
prova da alginato, um quinto tubo foi 
colocado diretamente na estufa para 
conkro8~ da esterilidade do meio. Todo 
o processo foi repehido 1% vezes, em pa- 
cXenFes diferentes, kot&zando 48 corpos 
de prova. 

Durante a transfeâenêia do 
algknato, da subsiância desinfetante 
para o tubo de ensaio, foram seguidas 
as segulaíitcs normas de assepsia: 
Bilambagern das pingas e bocal do tubo 
de ensaio antes da ak~erkura e fechamen- 
to de cada recipiente contendo o meio. 
0 tubo foi mantido aberto o menor tem- 
po poshel, e sempre pr6ximo à chama 
do bico de Bunsen. 

Resu Jfwdos 
Os resultados da análise da tur- 

vagão dos meios de TÇB estáo apresen- 
tados na tabela 2, mostrando que náo 
houve tu-vagáo nos meios de cultura 
que continham os corpos de prova sub- 
metidos ii desinlegáo com hipodorato 
de sódio (2%) e glutaraldeádo (2%), o 

que comprova a eilcácia antibacteniana 
de tais soluq0es. J6 os corpos de prova 
Bavados em água ou imerms dretmente 
no meio de cultura (controle) provoca-. 
ram a tu~vação do meio de dhura,  lin- 
dicando a provável prolileragáio 
basteriaaia. 

Tabela 2: Análise da Tuwaqáo 
dos Meios de Cultura TSB 

Tratamentos 
Corpo Água Controle Cidex Virex 

de prova 
01 + f 
(n, + t- 
tn -I- + 
04 + i- 
05 f -+ 
04i + f 
07 + + 
03 + + 
@ + C 
10 + + 
11 f + 
1% f + 

(+) Presença de Turvação 
(-1 Ausência de Turvação 

Tabela 3: Análise Micaoscõpisa 
da Prescnga Basteriana 

Tratamentos 
Corpo Água Controle Cidex Viiex 

de prova 
01 + + 
02 + i- 
03 + t- 
04 i- -t 

05 i- + 
(Iú i- Jr 
u7 i- + 
08 + + 
09 t- + 
10 i- + 
11 + + 
12 + f 

(+) Presença de bactérias 
(-1 Ausência de bactérias 

A tabela 3 apresenta os resdhdos 
da análise microscópica da presença 
bacherima nas lâ-areiaaas confeccionadas a 
partir dos meios de cultura que conti- 
nham os corpos de prova de alsnato. 
As Iâininaç confeccionadas a partir dos 
meios que conhnham os corpos de pro- 
va desinfetados em glutaraldeído ou 
Mpoc%orlto de sódio não apresentaram 
presença bastedana, confimando os re- 
sdtados da análise de bnraqão apresen- 
tada na tabela L. Já as lâminas confecci- 



onaclas a partir dos meios que conti- 
nham os corpos de prova lavados em 
á p !  ou h.clsáPc;Boç diretamente 110 meio 
(1:0niL.r01e) demonstraram a presenqa de 
rnici-mganaisrn~s~ confirmando o cresci- 
mento bactenlawo jrnc%bcado pela turva-- 
@o, 

k8i;~usshu 
Os re~,dtados obtidos ne:,te babd 

lho vem d coaif~rrnar a efas6cia 
antnbacteraaria do gli~tariildeido (2%) e 
iipoc10~1t0 de s6dio (2%: quando utda 
~zidcas para des~lnfec@o de n~ioldes de 
algi~latu após lcrl(erg6es de 10 m ~ n )  cor- 
~obcrarrelo 3 9  rcsi~Etadss obtidos por 
McNellPT c Rucggeberg ' I  

"'ssgundo D~unir e Novak,' o mate- 
nd de rnoldagern corrstrtr~i una nsco de 
CJP-liia-mrnacao rnicroblana Td ahrrnati 
va pode çe-e comprovada neste trabalho 
tcrado em  VIS^^ q ~ ~ e  IIO~VL- ~ r v a q á o  nos 
K ~ ~ ~ E O Ç  de cultu-a qde con~h~harn os ccsir- 
~ Q S  de p r ~ v a  de algnato que n5o so 
freríim taafdrrraenro de dhgsanfesqáo ou 
que foram lavados exa 6gud corrente, e 
coaahtrmada peb pwçertq~n de bacxcrnas 
na3 Bârn~raas âorafeccaoa-s~das a partir de 
~ B S  idlelos. 

5cgu1~do Mc Werlll," o iato de la- 
v~dgcrn prn á p a  do rnoiisle dc aiiginato 
ellrnirka 90%, dos m~~ror~;anismos prc- 
scntcs na rcroldagern Keyf9 iambem 
sol istalou menor inc~dênrrd de micror- 
ganPwneas ap6ç a lavagem em água cor 
rentA p ~ r  l b  ~9 NO entanto, este fato iíião 
dspensa a -snt~l~~,aqáo de ni6todos de de- 
51nfec~lio após enxague 610s moldes, 16 
que ea qua~zhdade restantc de rnicrorga- 
nasmos rcpreserk9a r~sco de contamina- 
$110 dura~ste a manip~ila$Qa~.~ 9,11 

A etapa da Iavagem em dgua 601 

xenic por iiO segisndos, ethlirada neste 
trab,rBho, mostrou-se a une fica^ nnd elírní 
r aaqdir: dtii m~~rorganis~~iioc;~ W M ~ O  O f d t ~  
con-~prsvado atravrs da turvacáo do 
rnem e aniáhse em microsc:~pla ópkca, 
o q1,2 vem a concordar com os resdia- 
dos t~bbdos ~ O B  ~ s n n o a  

Sssndo ~sssm, o Ir atamesato desin- 
fetaaate dos moldes de al@nabo é unia 
medida eficaz, ncaessAriG5 e, sobretudo, 
viável de ser ass~rnilada pela classe 
odoja tológca. 

Com base nos resultados obtidos 
aioste Rabalho foi possável concluir que: 

3. As soluc0es de gIutaraBdeido 
(2%) (Cidex-Joknnson & Johnson) e 
liipodorito "L sódio (2%) (Vire>< ceras 
Jol-snsoirr) -mos&aram-se eficazes na e h -  
naqão das baclérnaç presentes no 
aBghna60 (Jeltrate-DentispBy) cpando 
gjlglerso por 10 m nas rncsrnas. 

2. Os corpos de prova de d@i,ito 
( J e b  te-DenbpIy) não subneetidoç a ka- 
iamenlo desideLante pmvocxann a con- 
Lamina@o do meio de cultbaia em quc 
foram incluídos. 

3. A lavagem em água dos mol- 
des de algtnato mostrou-se ineficaz na 
eliminaqáo das bactérias presentes no 
rnolale de dginato. 
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