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O controle da transmissão de doenças infecciosas é uma constante preocupação, 
principalmente entre os profissionais de saúde. Na Radiologia Odontológica (RO) 
existem várias fontes de infecção, como bactérias, vírus e fungos, podendo ser 
transmitidas por meio de equipamentos que não foram submetidos a uma 
adequada desinfecção. Neste sentido, os profissionais de saúde devem conhecer 
mais profundamente cada método de modo a utilizá-los de maneira correta. O 
estudo tem por objetivo avaliar a prevalência de bactérias em equipamentos 
utilizados na prática da RO da UFPE e testar a eficácia de três substâncias 
usadas na desinfecção de superfície. As coletas foram realizadas nas Clínicas de 
Periodontia, Prótese, Estomatologia e Radiologia da UFPE. As superfícies foram: 
cabeçote e disparador dos aparelhos de raios X, avental de chumbo e superfície 
externa da câmara escura. Foi verificada a eficiência das desinfecções pelas 
soluções álcool 70%, ác. paracético 0,2% e hipoclorito de sódio 2,5%. Constatou-
se presença bacteriana em 91% das superfícies, as espécies encontradas foram 
Gram positivas (91%) e Gram negativas (9%). As bactérias mais prevalentes nas 
superfícies pertenciam ao gênero Staphylococcus, seguido dos bacilos Gram 
positivos. O hipoclorito de sódio e ác. peracético reduziram a contaminação 
bacteriana em 86,7%, enquanto o álcool mostrou menos eficácia na desinfecção, 
reduzindo em apenas 31%. Com isso, fica evidente a disparidade entre o 
percentual de redução do álcool 70% em relação ao ác. peracético 0,2% e 
hipoclorito de sódio 2,5%. Com o presente estudo, é possível concluir que dentre 
as substâncias testadas, o ác. peracético 0,2% e o Hipoclorito de sódio 2,5% 
apresentaram eficácia estatisticamente semelhante, já o álcool 70%, mesmo 
sendo o mais utilizado na prática odontológica, apresentou menor eficácia. 
 
Palavras-chave: Desinfecção, Infecção Cruzada e Bactérias. 
 
Apoio: UFPE   


