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de moldagem. CONCLUSÃO: A lavagem com água, somada à ação de
uma substância ou técnica de desinfecção, é favorável para redução de
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Introdução

na forma vegetativa, fungos e vírus, exceto endósporos bacterianos. Os níveis intermediários destroem
microrganismos, como bacilos da tuberculose e vírus
hidrofílicos em cerca de trinta minutos, mas não inativam esporos. Os de baixo nível são agentes químicos
com atividade antibacteriana limitada destruindo bactérias vegetativas, fungos e vírus lipofílicos em cerca
de dez minutos.9

A desinfecção dos materiais de moldagem no consultório odontológico evita a propagação de doenças
infecciosas e mantém a segurança dos prestadores
de cuidados odontológicos.1,2 No mercado, há várias
opções de antimicrobianos, visando a desinfecção de
moldes odontológicos. Porém, existem diversos fatores que precisam ser observados, como a eficácia e
composição química do produto, de maneira que não
modifiquem as dimensões e reprodução de detalhes
do material de moldagem utilizado.3,4

Mais estudos são necessários para evidenciar a proposta da utilização destes agentes desinfetantes na
desinfecção dos materiais de moldagem.10 Além disso, diante da condição pandêmica em que vivemos,
é preciso esclarecer ao cirurgião-dentista as substâncias e técnicas de desinfecção eficazes para materiais
de moldagem. Por isso, objetivou-se revisar a literatura de forma integrativa sobre a desinfecção de material de moldagem na clínica diária.

Atualmente vivenciamos a pandemia da cepa de
Coronavírus 2019 (COVID-19) que constitui um problema de saúde pública mundial, devido a sua alta
virulência e disseminação. A ação deste vírus promoveu uma emergência no sistema de saúde em todo
o mundo.5 Neste momento pandêmico, o reforço na
biossegurança nos procedimentos odontológicos é
fundamental6, em decorrência dos ricos de infecção
cruzada, como por exemplo na realização de moldagens odontológicas. Desse modo, foi recomendado o
uso do fluxo digital para as impressões dentais, inclusive pelo Conselho Federal de Odontologia no Brasil,
como uma forma de reduzir a cadeia de contaminação entre paciente, cirurgião-dentista, entregador e
técnico em prótese dentária.7,8

Método
Pergunta norteadora
A pergunta norteadora para o seguinte estudo foi:
“Que protocolos de desinfecção dos materiais de
moldagem poderiam ser realizados em moldes de
pacientes submetidos a tratamento protético, para
reduzir o risco de infecção cruzada?”

Contudo, o alto custo do equipamento e a necessidade
de capacitação profissional faz com que a Odontologia
Digital no Brasil ainda não seja uma realidade da maioria dos consultórios e das faculdades de odontologia,
que continuam a praticar o fluxo de trabalho analógico.8 Na tentativa de promover a desinfecção dos materiais de moldagem, diversas substâncias químicas são
propostas para uso odontológico. O espectro antimicrobiano e o tempo de ação dos desinfetantes permitem que sejam classificados em três categorias: nível
alto, nível intermediário e nível baixo. Os de nível alto
são capazes de inativar esporos bacterianos e todas
as outras formas microbianas em períodos de exposição prolongados. Esses desinfetantes, em períodos de
exposição reduzido, podem eliminar microrganismos

Pico
A Revisão Integrativa da literatura sintetiza as pesquisas
disponíveis sobre a temática a ser abordada e direciona
a prática fundamentando-se em conhecimento científico. Assim, a estruturação da pesquisa esteve baseada na estratégia PICO, constituída por: P (Participantes:
Pacientes submetidos a tratamento protético), I
(Intervenção: Desinfecção dos materiais de moldagem), C (Comparador: Não foi aplicado ao estudo) e O
(“Outcomes” ou Desfechos: Riscos de infecção cruzada).
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Critério de elegibilidade

extração dos dados, enquanto foram registradas as
razões para a exclusão. A estratégia de busca da pesquisa está detalhada na Figura 1 de acordo com a recomendação PRISMA.

A busca foi realizada nas bases de dados: Literatura
Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS) (https://lilacs.bvsalud.org/) e PubMed (https://pubmed.
ncbi.nlm.nih.gov/). Foram incluídos os artigos completos publicados em português, espanhol e inglês,
entre 2010 e 2020, sendo a última pesquisa realizada em 03 de novembro de 2020. As palavras-chave
utilizadas foram: Materiais para moldagem odontológica (Dental Impression Materials) ou Técnicas de
desinfecção (Disinfection techniques). A estratégia de
busca nas bases de dados foi ("dental impression materials" OR "disinfection techniques").

Extração dos dados
Os dados completos dos textos selecionados foram
extraídos pelos três revisores. A coleta de dados foi
baseada nas formas de desinfecção dos materiais de
moldagem na clínica diária de forma a dispor de conhecimento para a contextualização em tempos de
pandemia do Covid-19.
Análise de dados

Os critérios de inclusão neste trabalho foram artigos
completos disponíveis e que abordam os métodos de
desinfecção de materiais de moldagem. Os tipos de
estudos selecionados foram estudos clínicos randomizados, revisão sistemática, estudo clínico observacional e estudo laboratorial. Os critérios de exclusão
foram: artigos que abordavam outras propriedades
dos materiais de moldagem, fluxo digital, desinfecção
do ambiente clínico, estudos sobre desinfecção do
canal radicular, estudo piloto, revisão de literatura,
carta ao editor, caso clínico. A seleção dos artigos foi
realizada com base nos resumos ou abstracts.

Os dados foram coletados e incluídos em uma tabela
padronizada no Word com as seguintes informações:
autor e ano de publicação, tipo de estudo (nível de
evidência), substância e técnica de desinfecção, metodologia e resultados. Os dados foram analisados e
sumarizados.

Resultados
Esta revisão de literatura foi elencada em Técnicas
de Desinfecção e Materiais de Moldagem. A seleção
resultou em 6 estudos sobre o tema, na Figura 1 pode-se observar a estratégia de busca e seleção dos
textos. Na base de dados LILACS foram selecionados 3 artigos e no PubMed outros 3 artigos, os quais
abrangem os critérios de inclusão já mencionados. O
PubMed e LILACS apresentaram 1 artigo duplicado
nestas bases de dados.

Seleção do estudo
Os títulos e resumos de todos os trabalhos foram
analisados por três revisores. Todos os estudos que
preencheram os critérios de inclusão foram selecionados para leitura do texto completo e incluídos para
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Figura 1. Bases de dados, artigos incluídos, artigos excluídos, por não estarem de acordo com os critérios de inclusão, para a revisão da literatura

Fonte: As autoras (2021).

Todos os estudos revisados estão contemplados na Quadro 1, publicados entre 2010 e 2019. Os materiais de
moldagem avaliados e os protocolos de desinfecção estão apresentados na Quadro 2.
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Quadro 1. Autor (ano), Objetivo, Tipo de Estudo (Nível de Evidência)*, Substâncias e/ou Técnica de Desinfecção, Metodologia, Resultados (continua)
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Quadro 1. Autor (ano), Objetivo, Tipo de Estudo (Nível de Evidência)*, Substâncias e/ou Técnica de Desinfecção, Metodologia, Resultados (conclusão)

Fonte: As autoras (2021).
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Quadro 2. Autor (ano), Material de Moldagem, Substância e Técnica de Desinfecção e Protocolo de Desinfecção

Fonte: As autoras (2021).
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Discussão

primeiro caso de contaminação microbiana durante
o atendimento odontológico.11 Com a pandemia do
Covid-19, o alerta dos profissionais da Odontologia
foi intensificado, já que essa doença apresenta uma
elevada mortalidade, é de fácil contaminação e muitas vezes o portador ser assintomático.5,6

Os artigos incluídos nesta revisão de literatura apresentaram-se heterogêneos quanto ao tipo de estudo
e consequentemente em relação ao nível de evidência científica. Os estudos clínicos e laboratoriais foram
os mais prevalentes (04 artigos), seguido pelo estudo
de revisão sistemática e o ensaio clínico randomizado
que contabilizaram apenas 01 artigo cada.

Em geral, é preciso considerar impressões dentais
como um procedimento de potencial infeccioso. Há
necessidade de desinfecção dos materiais de moldagem antes e após o procedimento, de preferência em
uma área reservada ao lado da cadeira. Além disso,
existe o risco de contaminação cruzada ao transportar moldes para os laboratórios de prótese, e, por
isso, a desinfecção deve ter duas vias de ação.2

O hidrocolóide irreversível foi o material de moldagem mais prevalente dentre os estudos de desinfecção.11-14 O silicone de condensação11 e o silicone de
adição15,16 também foram avaliados pela literatura
pesquisada. Já as substâncias desinfetantes avaliadas
foram hipoclorito de sódio a 0,5%11, 1%16, 2,5%12 e
5,25%12,16; glutaraldeído a 2%11,15; peróxido de hidrogênio 3%16 e um desinfetante comercial MD520.16 A
incorporação da clorexidina 0,12% ao pó do hidrocolóide irreversível14, vapor de hipoclorito de sódio12 e a
esterilização do molde15 foram técnicas de desinfecção testadas pela literatura.

A limitação desta revisão de literatura se deve à proposta ser integrativa e não sistemática, bem como
apresentar a busca em apenas duas bases de dados.
Os ensaios clínicos são escassos nessa temática, prevalecendo estudos clínicos e laboratoriais, os quais
apresentam menor evidência científica. Assim, gera
limitações na extrapolação dos resultados para a clínica diária. Além disso, os achados estão restritos ao
hidrocolóide irreversível e silicones, não abordando
materiais anelásticos e outros elastômeros.

Todos os desinfetantes e técnicas propostos nesta
revisão promoveram a desinfecção dos materiais de
moldagem, até mesmo a lavagem em água. Quanto à
estabilidade dimensional, não houve resultados negativos nos achados.14,16 No entanto, poucos foram os
estudos que abordaram as variáveis da desinfecção e
da alteração dimensional. A ação e os efeitos do desinfetante na estabilidade e reprodução das impressões são fatores a serem analisados na escolha do
melhor método.4

Os estudos revisados apresentavam variabilidade
nas metodologias e poucos foram os materiais avaliados. Essa situação dificultou o agrupamento das
variáveis e recomendações precisas, quanto ao uso
e aplicação das substâncias desinfetantes. Desse
modo, não foi possível definir a melhor substância,
técnica e protocolo de desinfecção para os diversos
materiais de moldagem. Vale destacar que quando
foi adotado um desinfetante, os estudos utilizaram a
técnica da imersão e não a borrifação da substância.
A imersão apresenta inúmeros benefícios, como permitir o contato da substância com todas as superfícies do material de moldagem.4

As ações das substâncias foram mais estudadas que
as técnicas de desinfecção, sendo o hipoclorito de sódio a substância mais pesquisada e apresentada em
diferentes concentrações. A literatura mostrou que
não houve diferença estatística entre o hipoclorito de
sódio e o glutaraldeído11; como também não difere
na efetividade quanto as concentrações 2,5% e 5,25%
para essa substância.12 Assim como o hipoclorito de
sódio não interfere na estabilidade dimensional do
molde.16 Por fim, o hipoclorito de sódio é um dos desinfetantes mais utilizados na clínica diária por apresentar baixo preço, menores interações e ser acessível, apesar de não ser uma solução muito estável.4

Novos estudos devem observar a desinfecção de outros materiais de moldagem, por meio de estudos
clínicos controlados, comparar a ação da imersão e
spray das substâncias de desinfecção, observar outras técnicas de desinfecção e verificar a substância
eficaz para o combate do vírus do Covid-19 na clínica
odontológica.

A desinfecção dos materiais de moldagem tornouse um tema de interesse universal, pois pode ser o
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Conclusão
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download/3487/2094/

Ao revisar a literatura sobre a desinfecção de material de moldagem na clínica diária, verificou-se que a
lavagem com água, somado à ação de uma substância ou técnica de desinfecção, é favorável para redução de microrganismos sobre o molde, visando evitar
a contaminação cruzada na clínica odontológica.
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