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1. Introdução 

O ano de 2020 foi marcado pelo surto da COVID-19, doença causada pelo vírus 
SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome of Coronavirus), que se originou em 
Wuhan, China, e rapidamente se espalhou para 192 países e regiões administrativas, 
infectando milhares de pessoas e sendo declarado o caráter pandêmico, pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), em Março de 2020. A rápida propagação a nível 
mundial ocorreu devido ao grande poder de transmissão do vírus, ao fluxo dos meios de 
transporte e a pouca ou nenhuma imunidade preexistente contra o patógeno. 

O Ministério da Saúde recebeu a primeira notificação de um caso confirmado de 
COVID-19 no Brasil¹ em 26 de fevereiro de 2020. Até o dia 19 de setembro do mesmo 
ano foram confirmados 4.582.240 novos casos e 136.532 óbitos em consequência desta 
doença. O maior registro no número de novos casos (69.074 casos) e de novos óbitos 
(1.595 óbitos) ocorreu no dia 29 de julho.  

Até o dia 19 de setembro de 2020, a COVID-19 no Brasil¹ possuía a taxa de 
incidência de 2.154,8 casos por 100 mil habitantes, enquanto a taxa de mortalidade era 
de 65 óbitos por 100 mil habitantes. A região Nordeste teve uma incidência de 2.224,4 
casos/100 mil habitantes de mortalidade de 66,1 óbitos/100 mil habitantes com o 
estado de Sergipe apresentando a maior incidência (3.296,3 casos/100 mil habitantes) 
e o Ceará a maior mortalidade (96,4 óbitos/100 mil habitantes). 

              Sobre a distribuição de casos em Alagoas, até 28 de setembro do presente ano, 
havia um total de 86.393 casos confirmados do novo coronavírus, distribuídos nos 102 
municípios alagoanos. Dessa maneira, Alagoas havia alcançado o número de 2.062 
óbitos, vítimas da SARS-CoV-2.   Em relação a esses óbitos, oito deles foram de pessoas 
residentes em Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina e Bahia, tendo como vítimas seis 
homens e duas mulheres. Dos 2.054 óbitos de pessoas residentes em Alagoas, 1.157 
eram do sexo masculino e 897 do sexo feminino, onde 951 residiam em Maceió e 1.103 
no interior do Estado (SESAU/AL,2020). 

  
Segundo o Boletim Epidemiológico², resultante da Semana Epidemiológica 39 

(SE/39) do presente ano, da Secretária de Estado de Saúde de Alagoas (SESAU/AL), 
obtêm-se os seguintes dados conforme apresentado no quadro a seguir: 
 
Quadro 01. Localização, casos confirmados e óbitos confirmados por SARS-CoV-2.  

 CASOS CONFIRMADOS ÓBITOS CONFIRMADOS 

MACEIÓ 28.141 951 

ALAGOAS 83.338* 2.057* 

NORDESTE 1.315.642* 39.019* 

BRASIL 4.582.240* 136.532*** 
Fonte: CIEVS/AL dados em 27/9/2020. * Oito (8) óbitos são residentes de outros estados: São Paulo, 
Pernambuco, Santa Catarina e Bahia. **Secretarias Estaduais de Saúde, Brasil 2020 *** 32 BOLETIM 
EPIDEMIOLÓGICO ESPECIAL | Secretaria de Vigilância em Saúde | Ministério da Saúde 

Apesar do aumento de novos casos registrados nas semanas epidemiológicas 38ª 
(13 a 19/09) e 39ª (19 a 26/09), Alagoas tem demonstrado  que os métodos de controle 
da transmissão do novo coronavírus são efetivos,  porém, precisam ser continuamente 

https://covid.saude.gov.br/
https://covid.saude.gov.br/
http://www.alagoascontraocoronavirus.al.gov.br/
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monitorados a fim de isolar novos casos e quebrar sua cadeia de contágio,  evitando 
novos surtos de contaminação. 

O poder público tem investido tanto em ações preventivas e de monitoramento 
quanto de assistência à saúde, ressaltando-se a importância da continuidade de    ações 
de prevenção e de monitoramento, dando maior importância às ações de prevenção.  
Atitudes como o uso da máscara, a higienização das mãos e o distanciamento social são 
essenciais para manutenção da segurança, da saúde e da convivência social até o 
momento da implementação de programas de vacinação contra o novo coronavírus.  

A doença é transmitida principalmente por via aérea, através da inalação de 
gotículas (partículas superiores a 10 μm) e aerossóis (partículas menores que 0,5 μm), 
contaminadas pelo novo coronavírus, produzidos naturalmente através de processos 
fisiológicos e patológicos como a respiração, fala, espirro e tosse. Há também a 
possibilidade de contaminação pelas membranas das mucosas orais, nasais e oculares 
ou através de dispositivos médicos e odontológicos.  

O período de incubação da COVID-19, tempo entre a exposição ao vírus e o início 
dos sintomas, é, em média, de 5 a 6 dias, no entanto, pode ser de 1 a até 14 dias, 
podendo denotar quadros sintomáticos ou assintomáticos. Os sintomas podem ser 
brandos, médios ou severos, tais como febre, tosse (em sua maioria seca, mas com casos 
de produção de secreção), fadiga, dores de cabeça e garganta, diarreia, mal estar, febre 
e falta de ar. 

Em geral, a doença costuma se expressar com sintomatologia leve, porém em  
indivíduos considerados grupos de risco, como idosos e indivíduos com debilidades do 
sistema imunológico em decorrência de condições pré-existentes de saúde, pode evoluir 
para um quadro severo, havendo uma progressão de sintomas para pneumonia, 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e disfunção de múltiplos órgãos, vindo a  
óbito.  

Os dados disponíveis indicam que os pacientes infectados por COVID-19 leve a 
moderada podem transmitir o vírus não mais que por 10 dias após o início dos sintomas. 
Já pessoas com a doença em sua forma mais grave ou pessoas imunocomprometidas, 
podem transmitir o vírus por até 20 dias após o início dos sintomas. Foi visto que pessoas 
curadas podem continuar apresentando partículas virais detectáveis nas amostras 
respiratórias superiores por até 12 semanas, após o início da doença, embora em 
concentrações consideravelmente mais baixas que durante a doença, em faixas nas 
quais o vírus competente para replicação não foi recuperado com segurança e que a 
possibilidade de infecção é improvável. Considerando estas possibilidades, TRABALHE 
COMO SE TODOS (pacientes e profissionais) ESTIVESSEM CONTAMINADOS. 

Um mapeamento realizado pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-
Graduação e Pesquisa em Engenharia (COPPE/UFRJ)³, mostra que o atendimento 
odontológico lidera os riscos de contágio pelo novo coronavírus. A proximidade do 
profissional com a boca e as vias aéreas dos pacientes, o contato direto com gotículas 
de saliva, além da frequente geração de aerossóis através dos dispositivos de alta, baixa 
rotação e seringa tríplice são fatores determinantes para a maior facilidade de contágio.   

https://impactocovid.com.br/
https://impactocovid.com.br/
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Tendo em vista o risco vigente de disseminação da COVID- 19, observa-se que as 
recomendações da Associação Dentária Americana (ADA), em 23 de julho de 2020, do 
Centro para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC), em 28 de agosto de 2020) e do 
Serviço Nacional de Saúde (NHS/Inglaterra), em 28 de agosto de 2020, apontam para 
uma avaliação de risco do atendimento pelo profissional, com o objetivo de preservar a 
segurança da equipe de saúde bucal e dos pacientes. Dessa forma, algumas das 
estratégias elencadas para o reestabelecimento das atividades nos serviços 
odontológicos incluem a triagem prévia à distância; o retorno gradual às atividades, com 
a priorização dos atendimentos; a realização de teleconsultas e a manutenção das 
medidas para prevenção e controle da transmissão da COVID-19 nesses serviços de 
saúde. 

Assim, cabe ao cirurgião-dentista/gestor do serviço de saúde avaliar e 
determinar os procedimentos e fluxos para atendimento aos pacientes nos serviços 
odontológicos, considerando as recomendações vigentes das autoridades de saúde 
pública e órgãos competentes; as melhores evidências científicas e as boas práticas de 
funcionamento nesses serviços; em especial, aquelas relacionadas à prevenção e 
controle de infecção nos serviços odontológicos e à avaliação dos fatores de risco 
relacionados ao paciente, à estrutura, recursos humanos e insumos disponíveis, 
conforme preconizados pela RDC Anvisa Nº 63/2011⁴ e RDC Anvisa Nº 36/2013⁵. 

1.1 Transmissão 

A COVID-19 pode ser transmitida em diferentes estágios da doença, portanto 
deverá ser considerada como possibilidade de transmissão: a transmissão pré-
sintomática que acontece durante o período de até 48 horas antes do início dos 
sintomas; a transmissão sintomática que refere-se à transmissão de uma pessoa 
enquanto ela está apresentando sintomas; e a transmissão assintomática que acontece 
através de um indivíduo fonte que não desenvolve sintomas, mas que possui a 
confirmação laboratorial do SARS-CoV-2.  

Até o momento, os sinais e sintomas mais comuns da COVID-19 incluem: febre, 
tosse e falta de ar. No entanto, outros sintomas não específicos ou atípicos podem 
incluir: cefaleia; calafrios; dor de garganta; diarreia; anosmia (incapacidade de sentir 
odores) ou hiposmia (diminuição do olfato); ageusia (perda do sentido do paladar); 
mialgia (dores musculares, dores no corpo); e cansaço ou fadiga. 

Em relação à população idosa com COVID-19, foi observada a possibilidade de se 
apresentar um quadro diferente de sinais e sintomas do que o visto nas populações mais 
jovens, como por exemplo, a ausência de febre. 

2. A Comissão 

O consultório odontológico deve ser um ambiente de grande controle e 

prevenção de infecções microbiológicas de maneira geral. Desta maneira, os gestores 

de serviços de saúde e os profissionais de odontologia desempenham um papel 

importante na prevenção da transmissão de várias infecções, dentre elas, a COVID-19. 

Portanto, durante e no período pós-pandemia de COVID-19, surge a necessidade da 

revisão dos princípios de biossegurança e percepção das particularidades do novo 

coronavírus, contribuindo no controle da contaminação cruzada.  

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2011/rdc0063_25_11_2011.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2013/rdc0036_25_07_2013.html
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Diante do exposto, o Conselho Regional de Odontologia de Alagoas (CRO/AL), cria 
sua Comissão de Biossegurança através da Portaria CRO-AL Nº 11/2020, objetivando: 

• Apresentar, de forma objetiva e prática, as orientações essenciais para atuação 
odontológica durante a pandemia da COVID-19, ressaltando a provável 
permanência dessas ações e a importância de adotar medidas rígidas, adequadas 
e exequíveis. 

• Fornecer estratégias para o planejamento de uma nova rotina, com processos 
de trabalho adequados às práticas odontológicas; 

• Rever os princípios norteadores da clínica odontológica e responder às 
indagações e angústias dos profissionais de saúde bucal e serviços de saúde 
sobre o novo cenário de atendimento, tanto no serviço público, quanto no 
privado, com a biossegurança adequada de acordo com os novos requisitos 
apresentados pela COVID-19.  

O presente documento foi desenvolvido de forma coletiva pela Comissão 
supracitada, representada por docentes e discentes de Instituições de Ensino 
Superior (IES) de Odontologia de Alagoas, gestores de saúde bucal, sindicalistas da 
classe odontológica e profissionais de saúde bucal do serviço público e privado, 
baseando-se na literatura científica disponível, nas normativas vigentes e nas 
recomendações de órgãos nacionais e internacionais.  

Convém ressaltar que as informações deste manual foram atualizadas até 
outubro de 2020, baseando-se nas melhores e mais atualizadas evidências científicas 
disponíveis a respeito de biossegurança em associação com protocolos clínicos 
desenvolvidos para o atendimento em meio à pandemia do novo coronavírus. Não 
se trata de um documento estático e imutável, estando sujeito a alterações em 
conformidade com o aparecimento de novas informações ou de atualizações das 
normativas vigentes até a presente data.   

AUTORES E INTEGRANTES DA COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA – CRO/AL  

• Ducy Lily Joazeiro de Farias Costa (CRO/AL-CD-740) - Sindicato de odontologia de 
Alagoas (Presidente da Comissão); 

• Ingrid Ferreira Leite (CRO/AL-4869) - Mestranda Profissional Pesquisa em Saúde do 
Centro Universitário Cesmac; 

• Izabel Maia Novaes (CRO/AL-1983) – Docente Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal de Alagoas/FOUFAL; 

• Louane Marcelle Maia Vieira Freitas (CRO/AL-3339) - Coordenação de saúde bucal de 
Coruripe; 

• Leta Eulina Ferreira Melo (CRO/AL-1429) - Gerência de Saúde Bucal. SMS/Maceió-AL; 

• Liliana Alves de Sousa Barros (CRO/AL-1750) - Cirurgiã-dentista da Estratégia de Saúde 
da Família - Equipe de Saúde Bucal de Coruripe-AL; 

• Samuel Nogueira Lima (CRO/AL-3278) – Docente Centro Universitário Mário Pontes 
Jucá (UMJ); 

• Sonia Maria Soares Ferreira Bastos (CRO/AL-2330) – Docente Graduação e Mestrado 
Profissional Pesquisa em Saúde do Centro Universitário Cesmac; 

• Victor de Melo Soares (Acadêmico) - Faculdade de Odontologia da Universidade Federal 
de Alagoas/FOUFAL; 

• Viviane Rodrigues Amorim (CRO/AL-3431) - Coordenação de saúde Bucal de Taquarana. 
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3. Estrutura do ambiente clínico 

O preparo do ambiente clínico para a retomada segura das atividades deverá ser 
realizado sob análise minuciosa das condições estruturais, do gerenciamento 
administrativo e da utilização da paramentação adequada, além de todos os elementos 
básicos para que as precauções possam ser rigorosamente seguidas.  

O ambiente clínico deverá dispor de pia e sabão, permitindo que os pacientes 
realizem a correta higiene das mãos logo ao adentrar na clínica odontológica. A lavagem 
de mãos é uma das medidas mais importantes para evitar a disseminação de doenças e 
possui papel fundamental, devendo ser realizada: 

 pelo paciente nos seguintes momentos:  

• ao entrar na clínica odontológica;  
• ao ir ao banheiro; ao manusear objetos;  
• ao espirrar; 
• ao tossir. 

E pelo profissional nos seguintes momentos:  

• ao adentrar no ambiente clínico;  
• antes e após examinar o paciente; antes e após tocar no paciente;  
• antes e após qualquer procedimento - imediatamente;  
• após tocar em qualquer objeto, mobília e outras superfícies em ambiente 

clínico que não tenham sido desinfectados;  
• após qualquer contato com mucosa oral, pele danificada ou ferida, ou 

fluidos e secreções.  

Recomenda-se: 

1. Disponibilizar: 
a. Cobertura facial de tecido/máscaras cirúrgicas aos pacientes que 

chegarem ao ambiente clínico desparamentado, conforme os 
suprimentos permitirem;  

b. Álcool em gel 70% nos ambientes da clínica, em local de fácil acesso ao 
paciente, desde a recepção até o consultório; 

c. Papel toalha para higiene nasal, em caso de necessidade. O paciente 
deverá ser instruído a descartar imediatamente após o uso;  

d. Sacolas plásticas descartáveis para colocar os pertences do usuário 
(bolsa, carteira, chaves, óculos escuros, celulares etc.); 

 
2. Utilizar: 

a. Meios educativos (televisões, telas, cartazes informativos, placas, pôsteres 

etc.) sobre a COVID-19, e acerca da correta higienização das mãos e do 

protocolo de etiqueta respiratória a ser seguido.  

 

3. Instalar: 
a. Barreiras físicas (janelas de vidro ou plástico) nas áreas de recepção para 

limitar o contato próximo entre o pessoal da triagem e os pacientes 

potencialmente infectados; 
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b. Tapete desinfectante bactericida na porta de entrada da sala de espera; 

c. Lixeiras de acionamento por pedal. 

 
4. Orientar acerca do/a: 

a. Protocolo de limpeza e descontaminação de objetos e superfícies passíveis de 

contaminação, principalmente maçanetas, interruptores de luz e corrimões; 

b. Guiar ou traçar o percurso do paciente no interior da clínica com fitas adesivas 

de sinalização, evitando qualquer circulação desnecessária em outros 

ambientes;  

c.  Distanciamento das cadeiras de no mínimo 1,8m; 
d. Capacidade total do ambiente, deve ser seguido o cálculo de 1,2m² por 

pessoa, desde que ventilado; 
e. Da remoção de todos os enfeites, revistas, flores, quadros, brinquedos, 

cafeteira, bebedouros, objetos de decoração, ou seja, fômites que 
dificultem a limpeza do ambiente.; 

 

ATENÇÃO: MANTENHA O AMBIENTE SEMPRE VENTILADO. 
 

3.1 Arquitetura  

A estrutura arquitetônica do consultório odontológico deverá ser planejada 
seguindo a Resolução-RDC/Anvisa nº 50/02⁶, para que todos os protocolos em 
biossegurança possam ter sua execução garantida. Entre as condições gerais: 

• O ambiente clínico individual deverá permanecer fechado e possuir a 
área mínima de 9m²; 

• Para o ambiente clínico coletivo, a área mínima dependerá do número e 
da quantidade de equipamentos utilizados, devendo possuir uma 
distância mínima livre de 0,8 metros nas cabeceiras, 1 metro nas laterais 
de cada cadeira odontológica e entre duas cadeiras deve haver 2 metros 
de distanciamento e barreira física do chão ao teto. Confira Figura 1; 

• Para minimizar a contaminação por aerossóis e proporcionar a livre 
circulação dos profissionais, os boxes de atendimento devem ser 
individuais e devem ser separados por divisória física; 

• Não é recomendado o uso de divisórias removíveis (biombos, paredes 
falsas, paredes perfuradas, muretas, etc.); 

• Deverão ser utilizadas paredes pré-fabricadas ou paredes verdadeiras. 
Quando instaladas, deverão receber acabamento monolítico que permita 
a limpeza; 

• Os materiais de revestimento, cerâmicos ou não, quando usados em 
áreas críticas, não deverão possuir índice de absorção de água superior a 
4%; 

• O rejunte das peças, quando existir, também deverá ser de material com 
esse mesmo índice de absorção; 

• É recomendado que as paredes, tetos e pisos em áreas críticas recebam 
tintas elaboradas à base de epóxi, Policloreto de Vinila/PVC, poliuretanos 
ou outros materiais que são destinados às áreas molhadas. Não deverão 
ser aplicadas com pincéis; 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2002/rdc0050_21_02_2002.html
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• A junção entre o rodapé e o piso deve ser feita de tal forma que permita 
a completa limpeza do ângulo formado. Rodapés com arredondamento 
acentuado dificultam a limpeza; 

• Os tetos em áreas críticas devem ser contínuos, sendo proibidos forros 
falsos removíveis, em razão de dificultar a limpeza do ambiente; 

• Até o momento não há referências baseadas em evidências que 
certifiquem o distanciamento seguro entre os equipos para realização 
dos procedimentos produtores de aerossóis. Assim, orienta-se quando 
for impreterível a realização destes procedimentos, além das medidas de 
redução dos aerossóis e da renovação do ar, devem ser adotadas, 
preferencialmente, medidas de planejamento, sendo 01 (um) paciente 
por vez, utilizando apenas 01 (um) dos equipos; restrição do número de 
profissionais durante a realização do procedimento; procedendo, em 
seguida, com a limpeza e a desinfecção terminal de todos os ambientes. 

 
3.2 Aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC) 

A qualidade e a renovação do ar devem ser asseguradas, de forma a estabelecer 
ambientes mais seguros, considerando as formas de transmissão da COVID-19 e os 
protocolos de climatização vigentes, de acordo com as legislações disponíveis. Sendo 
assim: 

• A renovação do ar proveniente do exterior é necessária para a redução 
da concentração de partículas suspensas.  Em concordância com a Norma 
Brasileira-NBR 7256, a vazão mínima de ar total estipulada para 
ambientes com usuários com infecção transmitida pelo ar é de 18(m³/h) 
/ m² e uma vazão mínima de ar exterior de 6 (m³/h) / m². A temperatura 
ambiente deve ser mantida entre 21ºC e 24ºC e a umidade relativa do ar 
entre 40% e 60%. Os equipamentos devem possuir no insuflamento do 
ar, no mínimo, um filtro de média eficiência e de classificação G3, isto é, 
um modelo produzido por diversas camadas de fibra e cuja classificação 
é determinada em concordância com a Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT); 

• Equipamentos de ar condicionado de janela e mini splits não apresentam 
a eficácia necessária para alcançar a renovação de ar estipulada para a 
manutenção de uma boa qualidade do ar. Conforme preconizado na 
Portaria do Gabinete do Ministro do Ministério da Saúde-GM/MS nº 
3.523, de 28 de agosto de 1998, e Resolução -RE/Anvisa nº 9, de 16 de 
janeiro de 2003⁷, esses equipamentos somente podem ser instalados nos 
serviços odontológicos acompanhados por um sistema de ventilação 
e/ou exaustão complementar, garantindo, a renovação de ar exterior 
necessária; 

• Todo o ar recirculado deve ser filtrado junto com o ar proveniente do 
exterior; 

• As entradas e saídas de ar deverão promover a movimentação do ar 
sempre no sentido da área menos contaminada para a área mais 
contaminada do ambiente. A localização deverá ser de forma a evitar a 

https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/RES_RE_09.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/RES_RE_09.pdf
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aspiração de descargas de exaustão de outros ambientes. Confira a 
posição ideal na Figura 1; 

• O uso de uma unidade portátil de circulação e filtragem de ar com filtro 
HEPA (High Efficiency Particulate Air Filters) deverá ser considerada. O 
acionamento desta unidade deverá ser realizado durante e 
imediatamente após um procedimento com potencial gerador de 
aerossol. A unidade deverá ser posicionada próximo à cadeira 
odontológica, em um local que o fluxo de ar aspirado não passe pela zona 
do assistente odontológico. Quando possível, o equipamento deverá ser 
colocado em posição paralela à direção do fluxo de ar. Conforme a Figura 
1; 

• A instalação e a manutenção de equipamentos de pequeno porte (com 
capacidade inferior a 15.000 kcal/h = 60.000 Btu/h) devem ser feitas 
seguindo as informações do fabricante, porém, os equipamentos com 
capacidade superior deverão ser efetuadas sob a supervisão de 
engenheiro mecânico (responsável técnico) habilitado pelo Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia/CREA para tal fim; 

•  A manutenção do sistema de Aquecimento, Ventilação e Ar 
Condicionado/AVAC deverá seguir o disposto conforme a RE nº 09, de 16 
de janeiro de 2003, ANVISA e NBR 7256; 

• Em conformidade com a Lei nº 13.589, de 04/01/2018⁸, o ambiente (de 
uso público ou coletivo) deve possuir um Plano de Manutenção, 
Operação e Controle – PMOC do respectivo sistema de climatização, 
visando à eliminação ou a minimização de riscos potenciais à saúde dos 
ocupantes.  

• Em consonância com: a lei nº 13.589, de 4 de janeiro de 2018⁸; a 
Resolução nº 9, de 16 de janeiro de 2003⁷; a NBR 6401:1980 e a NBR 
7256:2005 que estabelecem ser o ar externo contaminado, portanto 
deve ser submetido a filtragem. Esta comissão entende que atender com 
as janelas abertas não é  o recomendável, pois permite que o ar externo, 
ainda contaminado, entre na sala de atendimento sem que haja filtração 
suficiente para atingir os níveis adequados para a boa qualidade do ar. 
Durante o período de readequação pós-pandemia e no impedimento do 
cumprimento destas, sugere-se realizar os atendimentos com as janelas 
e as portas fechadas e somente após o termino do atendimento deverão 
ser abertas, permanecendo durante todo o período da limpeza 
consecutiva.  

Diante da peculiaridade de cada ambiente torna-se relevante a avaliação especializada por engenheiro 

especialista e habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), acompanhada por laudo 

técnico, do Sistema de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC) do prédio.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13589.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13589.htm
https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/RES_RE_09.pdf
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Figura 1. Orientação para o usuário acerca do posicionamento dos equipamentos e distanciamentos 
necessários.   

 

Fontes: Guidance for Dental Settings during the COVID-19 Response. Clinician Outreach and 
Communication Activity (COCA) Webinar. Centers for Disease Control and Prevention. Junho, 2020.⁹ 
Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos / Ministério da Saúde, Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006.¹⁰ 

 

3.3 Escovódromo 

Essa área deve ser evitada, reduzindo circulações desnecessárias dentro do 
ambiente da clínica odontológica devido à exposição ao risco de contaminações. 
Recomenda-se que os procedimentos de orientação e de escovação guiada sejam 
realizados no consultório odontológico. 

https://emergency.cdc.gov/coca/calls/2020/callinfo_060320.asp
https://emergency.cdc.gov/coca/calls/2020/callinfo_060320.asp
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_odonto.pdf
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_odonto.pdf
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3.4 Ambiente para paramentação e desparamentação  

Recomenda-se a criação de um espaço isolado, limpo e livre de contato com 
aerossóis para utilização como ambiente de acomodação de pertences, troca de roupa 
e paramentação.  

a. A paramentação e a desparamentação deverão ocorrer, preferencialmente, em 
ambientes distintos; 

b. Os ambientes devem ser amplos e possuir as condições ideais de 
armazenamento e descarte dos EPI (Equipamento de Proteção Individual), além 
de superfícies para o apoio dos acessórios (face shields e óculos de proteção) a 
serem descontaminados; 

c. Na área de desparamentação é recomendável a instalação de pias para 
higienização das mãos ou dispensadores de álcool 70% e lixeiras com pedal.   

 

3.5 Sala de processamento de artigos  

As recomendações descritas na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 15, de 15 
de março de 2012¹¹, publicadas pela ANVISA estabelecem quais os requisitos de boas 
práticas necessários ao devido processamento de produtos para a saúde. É válido 
lembrar que são excluídos do escopo desta RDC, consultórios individualizados que 
realizam o processamento de produtos no interior do consultório odontológico, 
consultórios não vinculados ao serviço de saúde.  

a. A divisão em área suja e área limpa é fundamental para evitar a contaminação 
cruzada; 

b.  A Central de Material e Esterilização - CME Classe I (Realiza processamento de 
produtos não-críticos, semicríticos e críticos de conformação não complexa) 
deve possuir, no mínimo, barreira técnica entre o setor sujo e o setor limpo; 

c.  A CME Classe II (realiza processamento de produtos de saúde não-críticos, 
semicríticos e críticos de conformação complexa e não complexa) deve possuir, 
minimamente, setor sujo e setor limpo, sala de desinfecção química (quando 
aplicável), área de monitoramento do processo de esterilização, sala de 
armazenamento e distribuição de materiais esterilizados;  

d. A área suja deve conter bancada, pia e guichê com saída para área limpa, e 
possuir área mínima de 4,8m². As atividades de recebimento, limpeza, lavagem 
e separação dos materiais são consideradas “sujas” e deverão ser realizadas com 
paramentação adequada para a atividade. Usar os seguintes EPI: avental 
plástico, máscara, gorro, calçados fechados, óculos e luvas grossas de borracha 
(não cirúrgicas); 

e. Área limpa deverá conter bancada para os equipamentos de esterilização, 
armários para os materiais e possuir área mínima de 4,8m². As atividades de 
preparo/esterilização/registro de data e validade/estocagem do material 

Na impossibilidade da criação de dois espaços exclusivos, recomenda-se optar pela criação do ambiente 

para desparamentação, onde serão retirados os EPI que protegem as vias aéreas e oculares, já a retirada de 

luvas/capote/jaleco/ pode ser realizada em ambiente clínico. 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0015_15_03_2012.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0015_15_03_2012.html
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deverão ser consideradas como “limpas”. Usar os seguintes EPI: protetor facial, 
gorro / touca descartável impermeável TNT 30g/m², respirador N95/PFF2 ou 
similar sem válvula, avental impermeável plástico e calçado emborrachado e 
fechado com meias grossas, além de roupas cirúrgicas; 

f. Disponibilização de álcool 70% e papel toalha descartável; 
g. Deverão ser instalados latões de lixo com bocal grande e sem tampa; 
h. O ambiente do expurgo deverá ser higienizado com hipoclorito de sódio a 1% ou 

outro material desinfetante (Conforme o Quadro 4) que suprima a demanda do 
ambiente; 

i. A temperatura do ambiente deverá ser mantida entre 18º e 22ºC. 
 

4. Medidas administrativas  

Na prática odontológica, tão importante quanto o aprimoramento técnico e 
científico é a conscientização dos riscos de contaminação, tendo em vista que a rotina 
exige uma comunicação face a face com pacientes, além do contato com sangue e saliva. 
Diante disso, cabe ao cirurgião-dentista, ou ao responsável técnico pelos 
estabelecimentos prestadores de serviços odontológicos, incluindo laboratórios de 
prótese e clínicas radiológicas, a adoção de medidas de prevenção e controle de 
infecção, com base em evidências científicas.  

 
4.1 Aos profissionais 

• Evite a prática de cumprimentar pacientes e profissionais da equipe com apertos 
de mãos ou beijos; 

• Se precisar remover a máscara, por exemplo, para comer ou beber, devem se 
afastar de pacientes/acompanhantes/visitantes e dos outros profissionais; 

• Mantenha a presença mínima de colaboradores no consultório/clínica e forneça 
os EPI adequados; 

• Os profissionais da área da saúde possuem risco elevado de contrair doenças 
infecciosas por estarem mais expostos, por isso devem estar com o cartão de 
vacina rigorosamente atualizado; 

• Cirurgião-dentista e equipe deverão ser avaliados e a temperatura deverá ser 
aferida duas vezes ao dia, sendo a primeira antes de iniciar o trabalho e a outra 
ao longo do dia. Caso algum membro da equipe apresente temperatura superior 
a 37,8 ºC, deverá ser encaminhado para o Centro de Atendimento para o 
Enfrentamento da Covid-19; 

• Não toque os documentos ou pertences do usuário; 

• Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por todos como canetas, 
pranchetas, telefones e prontuários; 

• Os prontuários podem ser contaminados ao ficarem expostos ao aerossol e 
transportar contaminação para outros ambientes. Portanto, não devem ser 
levados para dentro da sala de atendimento; 

• Ao sair do estabelecimento odontológico, atentar para utilizar novas máscaras 
cirúrgicas ou a cobertura facial de tecido; 

• A equipe deve receber uma capacitação específica para o exercício de suas 
atividades, além de orientação e compreensão quanto ao uso do EPI: 
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1. Quando usar o EPI; 
2. Qual EPI é necessário; 
3. Como vestir, usar e retirar adequadamente o EPI de forma a evitar 

a auto contaminação; 
4. Como descartar ou desinfectar adequadamente e manter o EPI; 
5. As limitações de cada EPI; 
6. Uso racional de cada EPI. 

 
4.1.1 Assistência à saúde do trabalhador  

 
Faz-se necessária a realização de um levantamento envolvendo os trabalhadores, na 

busca de avaliar a condição de saúde e o risco ao trabalhador com comorbidades. Assim, 
se permite a tomada de decisão sobre a manutenção das suas atividades laborais 
presenciais.   

Em conformidade com as recomendações do MS e do CDC, em junho de 2020 se 
tornam relevantes os seguintes parâmetros clínicos: 

• Pessoas com 60 anos ou mais; 

• Cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, infartados, 
revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica 
descompensada); 

• Pneumopatas graves ou descompensados; 

• Imunodeprimidos; 

• Obesidade severa (IMC ≥ 40); 

• Doentes renais crônicos em estágio avançado (grau 3, 4 e 5); 

• Diabéticos, conforme juízo clínico; 

• Gestantes e puérperas; 

• Doentes hepáticos; 

• Pessoas com hemoglobinopatias (doença falciforme, talassemias); 
 

 
4.2 Aos usuários 

• Devem ser orientados a não cumprimentar com aperto de mãos ou beijos; 

• Os usuários deverão ser orientados a irem ao consultório/clínica com o mínimo 
de pertences possíveis;  

• Caso compareçam portando objetos pessoais, deverão ser orientados a guardá-
los em sacos plásticos que serão disponibilizados pela equipe odontológica; 

 

Trabalhadores acima de 60 anos, imunodeprimidos ou com doenças graves: preferencialmente não devem ser 

inseridos no atendimento e assistência a casos suspeitos ou confirmados. Devem ser realocados de função, em 

atividades de gestão ou apoio, de forma a minimizar a chance de contato com pessoas ou ambientes contaminados. 

Se além de qualquer destas condições tiver acima de 60 anos, verificar a possibilidade da realização de trabalho 

remoto.  
 MINISTÉRIO DA SAÚDE, ABRIL 2020 
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• Oriente para que compareça ao serviço sozinho, evitando expor pessoas a fluxos 
desnecessários. Caso realmente seja importante um acompanhante (crianças, 
idosos, portadores de alguma necessidade especial etc.), que seja apenas o 
número mínimo de pessoas; 

• Quando possível oriente que o acompanhante não aguarde dentro da sala de 
atendimento; 

• Quando for necessária a presença do acompanhante na sala de atendimento, 
este deverá permanecer paramentado com óculos de proteção, máscara e com 
as mãos higienizadas; 

• Priorize os primeiros horários para atendimentos de pacientes inclusas no grupo 
de risco para COVID-19; 

• Oriente que não manuseiem maçanetas. As portas deverão ser abertas pelos 
membros da equipe; 

• Oriente o paciente a evitar tocar nos objetos da sala de espera, da sala de 
procedimentos e a não utilizar brinquedotecas; 

• Após a consulta odontológica, o paciente deverá ir diretamente para sua 
residência. Sendo uma questão de segurança individual e coletiva; 

• Oriente o usuário e/ou seu acompanhante sobre o local para onde devem se 
dirigir dentro da instituição, evitando circulações desnecessárias em outros 
ambientes; 

• O paciente deve recolher seus pertences e só poderá remover os objetos do 
interior do saco de acondicionamento após a saída do ambiente clínico.  
Certifique-se que o paciente não estará levando o saco plástico contaminado 
para o ambiente externo a clínica odontológica. 
 

4.3 Orientações sobre o atendimento 

• Organize a agenda de modo a ampliar o intervalo entre os atendimentos. Assim, 
sendo reduzido o número de pessoas nestes ambientes e possibilitando a 
adequada limpeza e desinfecção da sala clínica; 

• Recomenda-se que uma hora antes de sua consulta, seja realizada a teletriagem 
para confirmar se o paciente está bem. Caso apresente-se sintomático para 
COVID-19, e se o caso não caracterizar urgência odontológica, o atendimento 
deverá ser reagendado para uma nova data;  

• Caso não seja possível realizar a teletriagem, realize uma pré-consulta durante o 
acolhimento do paciente; 

• Ao chegar para o atendimento, solicite que o celular seja desligado e guardado 
para que a cadeia de biossegurança não seja quebrada. O aparelho deverá ser 
colocado em saco plástico ou envolto em papel descartável; 

• Quando possível, dê preferência a radiografias extrabucais, como a radiografia 
panorâmica ou a tomografia computadorizada de feixe cônico. Quando for 
necessário o uso das técnicas radiográficas intrabucais, deve-se proceder de 
forma cautelosa, evitando estimular a salivação e a tosse. Nesse caso, o 
profissional deverá adotar todas as medidas de proteção recomendadas para 
precauções de aerossóis e contato, além de aderir às medidas de prevenção e 
controle de infecção associados aos cuidados na manipulação do filme/ sensor. 
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4.4 Pré-consulta (teletriagem) 

Solicite ao paciente as seguintes informações: 
 

1. Esteve com febre ou experiência de febre nos últimos 14 dias? 
2. Experimentou início recente de problemas respiratórios, tais como tosse, coriza 

ou dificuldade para respirar, nos últimos 14 dias? 
3. Esteve em contato com algum paciente com infecção confirmada por COVID-19 

nos últimos 14 dias? 
4. Esteve com alguns dos seguintes sintomas, mesmo que rápidos: diarreia, febre, 

fadiga intensa ou dores no corpo nos últimos 14 dias? 
5. Esteve contato próximo com no mínimo duas pessoas com experiência 

documentada de febre ou problemas respiratórios nos últimos 14 dias? 
6. Participou recentemente de algum encontro, reunião ou teve contato próximo 

com muitas pessoas desconhecidas? 
7. Foi aconselhado a fazer quarentena por exposição a alguém com infecção por 

SARS-CoV-2? 
 

Caso o paciente responda “SIM” para alguma dessas perguntas e não sendo 

caracterizado como um procedimento de urgência ou de emergência, orientamos que o 

atendimento seja adiado e o paciente seja encaminhado para o Centro de Atendimento 

de Enfrentamento da Covid-19 mais próximo. A consulta deverá ser reagendada para 

uma nova data, aguardando o período mínimo de 14 dias. 

 
4.5 Avaliação de risco  
 

1. Realize a aferição dos sinais vitais; 
2. Considere maior necessidade de atendimento à pacientes com saúde 

severamente comprometida; 
3. Possua como valores para referência: 

 

Febrícula: ≥ 37,3ºC       -       Febre: ≥ 37,8ºC       -       Febre alta: ≥ 39ºC 
 

Saturação normal: ≥ 95%       -       Saturação suspeita: ≤ 94% 
 

 

É importante que ao realizar a avaliação dos pacientes se considere a possibilidade de febre fortemente 

associada a um diagnóstico odontológico (por exemplo, dor dentária pulpar e periapical e inchaço intraoral). Caso 

a febre estiver presente, mas nenhum outro sintoma consistente com COVID-19 for encontrado, o atendimento 

odontológico pode ser fornecido seguindo as práticas recomendadas. 

Em caso de sintomatologia compatível com COVID-19, sem associação com diagnóstico dentário, a 

equipe deve seguir todas as precauções recomendadas e encaminhar o paciente ao Centro de Atendimento de 

Enfrentamento da Covid-19 ou unidade médico-hospitalar.  
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4.6 Agendamento  
 

Os profissionais da recepção são os primeiros a entrar em contato com o paciente 
para o agendamento, bem como no dia do atendimento. Desta forma, deverão estar 
habilitados para realizar orientações que envolvam as condutas anteriores, durante e 
posteriores ao atendimento. 

• Recomenda-se que o agendamento não seja realizado de modo presencial; 

• Opte, quando possível, pela teletriagem; 

• Os agendamentos devem ser realizados prezando por um intervalo de tempo 
razoável entre as consultas; 

• Limitar o número de pacientes a serem atendidos por turno; 

• Ao determinar o tempo de intervalo entre as consultas, considere o tempo de 
realização da limpeza consecutiva, da descontaminação e da ventilação da sala;  

• Não realize encaixes que comprometem os tempos estabelecidos; 

• Orientar o paciente de que não será permitida a entrada de acompanhantes no 
dia do atendimento. São exceções os pacientes menores de idade, idosos, 
pacientes com deficiências ou os que serão submetidos a procedimentos 
cirúrgicos. 

 
5. Precauções 

 As precauções são as medidas mínimas de cuidado que devem ser adotadas 
independentemente de diagnóstico confirmado ou presumido de qualquer doença 
infecciosa transmissível no indivíduo fonte, impedindo assim, a transmissão de 
microrganismos dos pacientes infectados para outros pacientes, visitantes ou para os 
profissionais de saúde. Existem 4 tipos de precaução: Padrão; de Contato; para Gotículas 
e para Aerossóis. 

 Tendo como base o alto risco para a disseminação do Novo Coronavírus na 
assistência odontológica, recomendamos que a adoção das precauções seja realizada de 
forma associada. Assim deve-se atuar, em todos os atendimentos odontológicos, 
somando as precauções padrão com as precauções para contato; para aerossóis e para 
gotículas. 

Essas providências continuam a ser a pedra angular da prevenção das infecções 

e a sua aplicação depende totalmente da natureza da interação profissional-paciente e 

da exposição prevista a um agente infeccioso conhecido.   

 

5.1 Higiene das mãos 

  Orienta-se que a higiene das mãos seja realizada de forma minuciosa, conforme 
as instruções do vídeo¹². 

Oriente previamente o paciente acerca das novas condutas adotadas 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pSqak93F_J0
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• Realizar higiene das mãos frequentemente, preferencialmente com a lavagem rigorosa, 
ou com fricção de álcool gel 70% por no mínimo 20 segundos, caso não estejam com 
sujidade visível; 

• Lavar as mãos antes e após a retirada das luvas; 

• Secar as mãos com papel toalha. 

Para facilitar a compreensão e a instrução dos profissionais de saúde, a OMS 
enumera cinco momentos para a higiene das mãos na prática odontológica conforme 
explicitado abaixo. 

Figura 2. Os 5 Momentos para a Higiene das Mãos na Prática Odontológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1. Os 5 Momentos para a Higiene das Mãos na Prática Odontológica. 

 QUANDO? POR QUÊ? 

1. ANTES DE TOCAR NO 

PACIENTE 

Antes de tocar no paciente Para proteger o paciente contra 
microrganismos nocivos presentes 
nas mãos 

2. ANTES DE UM 

PROCEDIMENTO 

Imediatamente antes de 
realizar um procedimento 
com necessidade de ser 
limpo/asséptico 

Para proteger o paciente contra 
microrganismos nocivos, inclusive 
os próprios do paciente.  
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Fonte: Adaptado de Your 5 Moments for Hand Hygiene, Dental Care. March 2012, World Health 
Organization (WHO)¹⁹. 

5.2 Equipamentos de proteção individual (EPI) 

EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, 
destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no 
trabalho. A Norma Regulamentadora NR6, de junho de 1978, do Ministério do 
Trabalho¹³, descreve sobre a obrigatoriedade do fornecimento dos equipamentos de 
proteção individual aos empregados, gratuitamente, adequado ao risco e em perfeito 
estado de conservação e funcionamento. 

 

5.2.1 Gorro / Touca 

É uma barreira mecânica contra a possibilidade de contaminação por secreções, 
aerossóis e produtos, além de prevenir acidentes e evitar a queda de cabelos nas áreas 
de procedimento.  

Deve ser descartável, de gramatura mínima de 30 g/m², cobrir todo o cabelo e 
as orelhas, e ser trocado(a) sempre que necessário ou a cada turno de trabalho.  

 

5.2.2 Óculos de proteção  

Protegem os olhos das secreções, aerossóis e produtos químicos utilizados 
durante os procedimentos odontológicos e na limpeza e desinfecção de artigos, 
equipamentos ou ambientes.  

Devem possuir as laterais largas, com boa vedação lateral, e totalmente 
transparentes, além de permitir a lavagem com água e sabão e desinfecção. Devem ser 
guardados em local limpo, secos e embalados.  

3. APÓS O RISCO DE 

EXPOSIÇÃO A FLUÍDOS 
CORPORAIS 

Imediatamente após 
qualquer procedimento 
que envolva risco de 
exposição a fluídos 
corporais (após a remoção 
das luvas). 

Para proteger você mesmo e o 
ambiente contra microrganismos 
nocivos.  

4. APÓS TOCAR NO PACIENTE 
Após tocar no paciente no 
fim da consulta ou quando 
houver intervalos. 

Para proteger você mesmo e o 
ambiente contra microrganismos 
nocivos. 

5. APÓS TOCAR NAS 

SUPERFÍCIES AO REDOR DO 
PACIENTE 

Após tocar qualquer 
objeto ou mobílias em 
torno do paciente, quando 
esta zona for dedicada ao 
paciente (mesmo se o 
paciente não tiver sido 
tocado). 

Para proteger você mesmo e o 
ambiente contra microrganismos 
nocivos. 

https://www.who.int/gpsc/5may/dental-care.pdf?ua=1
https://www.who.int/gpsc/5may/dental-care.pdf?ua=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=9CFA236F73433A3AA30822052EF011F8.proposicoesWebExterno1?codteor=309173&filename=LegislacaoCitada+-INC+5298/2005
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=9CFA236F73433A3AA30822052EF011F8.proposicoesWebExterno1?codteor=309173&filename=LegislacaoCitada+-INC+5298/2005
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Os óculos de grau não são considerados um equipamento de proteção, desse 
modo, se torna necessário que os óculos de proteção (EPI) sejam utilizados sobrepostos 
aos óculos de grau. 

 

5.2.3 Máscaras e Respiradores 

 É uma proteção das vias aéreas superiores (nariz e boca) contra agentes 
biológicos. Todos os profissionais do serviço odontológico devem utilizar máscaras 
faciais cirúrgicas ou respiradores N95/PFF2 ou equivalente, para a proteção pessoal e 
controle de fonte. Esta é uma medida fundamental para a redução de transmissão da 
COVID-19 e demais microrganismos infecciosos de transmissão através de vias 
respiratórias.  Para melhor entendimento, divide-se em três grupos: 

A) Máscaras de tecido:  apesar de serem uma barreira física contra a propagação do 
vírus, não possuem elemento filtrante e por este motivo não são consideradas EPI. 
Sendo assim, não deverão ser utilizadas por profissionais de saúde em serviço.  

B) Máscaras cirúrgicas:  tem como principal função impedir ou dificultar a 
propagação de gotículas e contágio por meio de microrganismos, do profissional de 
saúde para o paciente e vice-versa.  Porém, não garantem uma vedação adequada 
contra microrganismos de transmissão através de aerossóis. 

C) Respiradores: são EPI que proporcionam vedação adequada sobre a face do 
usuário, possuem um filtro eficiente para reduzir a exposição respiratória a 
contaminantes químicos ou biológicos a que o profissional é submetido em seu 
trabalho. Os respiradores descartáveis possuem vida útil relativamente curta e são 
conhecidos pela sigla PFF. Para uso hospitalar, o respirador deve conter um filtro de 
aprovação mínima PFF2/P2, que é regido pelas normas brasileiras (ABNT/NBR 
139698:2011 e ABNT/NBR 13697:2010) que requer eficiência mínima de filtração de 
94%, ou um filtro N95, que é regido pela norma americana e requer eficiência 
mínima de filtração de 95%. 

• A forma de uso, manipulação e armazenamento devem seguir as 
recomendações do fabricante e nunca devem ser compartilhadas entre 
profissionais; 

• Durante a circulação em áreas adjacentes ao ambiente clínico, os 
profissionais de saúde bucal devem estar com máscara cirúrgica tripla, 
mantendo o distanciamento adequado; 

• Respiradores do tipo N95/PFF2 ou equivalente contendo válvula 
expiratória NÃO poderão ser utilizados, pois eles permitem a saída do ar 
expirado pelo profissional que, caso esteja infectado, poderá contaminar 
pacientes e o ambiente;   

• Os respiradores N95/PFF2 ou equivalente deverão ser inspecionados, 
antes de cada uso, para avaliar se suas integridades foram 
comprometidas; 

• Respiradores N95/PFF2 ou equivalente com as vedações comprometidas, 
deverão ser descartados imediatamente; 
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• Para remover o respirador, realize a higiene das mãos, retire-o pelos 
elásticos, tomando bastante cuidado para nunca tocá-lo em sua 
superfície interna e a acondicione de forma a mantê-lo íntegros, limpos 
e secos para o próximo uso; 

• Os respiradores deverão ser acondicionados em embalagem ventiladas, 
evitando que os mesmos sejam contaminados  e permitam seu fácil 
manuseio; 

• Se no processo de remoção da máscara ou respirador houver 
contaminação da parte interna, deverão ser descartados imediatamente. 
 

5.2.4 Protetor facial / face shield  

Representa uma barreira física de proteção à transmissão aérea de infecções e 
inalação de agentes e substâncias químicas, e, ainda, protege a face contra: impactos 
físicos; impactos de partículas volantes; respingos de produtos químicos e material 
biológico. Atuam como coadjuvantes na proteção respiratória contra: gases emanados 
de produtos químicos; vapores orgânicos ou gases ácidos no ambiente e aerossóis. 

Os protetores faciais devem atender aos requisitos estabelecidos na norma 
técnica da ABNT/NBR 13688:2017. Sendo as exigências:  

• Não podem manter saliências, extremidades afiadas, ou algum tipo de defeitos 
que podem causar desconforto ou acidente ao usuário durante o uso; 

• Deve ser facilitada a adequação ao usuário, a fim de que o protetor facial 
permaneça estável durante o tempo esperado de utilização; 

• As faixas utilizadas como principal meio de fixação devem ser ajustáveis ou 
autoajustáveis e ter, no mínimo, 10 mm de largura sobre qualquer parte que 
possa estar em contato com o usuário; 

• O visor frontal deve ser fabricado em material transparente e possuir dimensões 
mínimas de espessura 0,5mm, largura 240 mm e altura 240mm.  
 
 
 
 
 
 

5.2.5 Aventais e capotes 

Aventais e roupas privativas de procedimento não cirúrgico são utilizados para 
minimizar a disseminação de agentes infecciosos dos diversos setores hospitalares. A 
utilização deste tipo de vestimenta é uma das medidas mais eficazes para a proteção da 
saúde e integridade física do paciente e profissional, auxiliando na prevenção de 
contaminações cruzadas.  

Os aventais deverão ser utilizados durante qualquer contato direto com o 
paciente. É indicado que a vestimenta possua confecção em material de boa qualidade, 
não alergênico e resistente, além de proporcionar barreira antimicrobiana efetiva (Teste 

Em situações de escassez de aventais impermeáveis com gramatura mínima de 50 g/m2, admite-se a 

utilização de aventais com gramatura de até 30 g/m2, desde que o fabricante certifique a impermeabilidade do 

produto. 
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de Eficiência de Filtração Bacteriológica - BFE), ser hidro-repelente, e de gramatura 
mínima de 50 g/m².  

 

5.2.6 Luvas 

São os EPI de membros superiores, devem ser de boa qualidade e usadas em 
todos os procedimentos. Constituem uma barreira física eficaz que previne a infecção 
cruzada e a contaminação do profissional de saúde e reduz os riscos de acidentes. Atuam 
na proteção das mãos contra:  

•  Agentes abrasivos e escoriantes; 

•  Agentes perfurocortantes; 

•  Choques elétricos; 

•  Agentes térmicos; 

•  Agentes biológicos; 

•  Agentes químicos. 

Principais tipos de luva e indicação: 

a) Luva grossa de borracha e cano longo: usada durante os processos de limpeza 
de artigos e ambientes, quando em contato   com superfícies, artigos, instrumentos 
e equipamentos contaminados; 

b) Luvas de látex de procedimento (para atividades clínicas) e estéreis (para 
procedimentos cirúrgicos): devem ser descartadas a cada paciente; 

c) Luvas de plástico:  usadas como sobreluvas quando for necessário manusear 
artigos fora do campo de trabalho;  

d) Luvas de amianto, couro ou aramida: usada no CME, no manuseio de artigos 
esterilizados. 

5.2.7 Calçados   

Devem ser fechados e com solado antiderrapante. Atuam na segurança para a 
proteção dos pés contra: 

• Impactos de quedas de objetos; 

• Choques elétricos; 

• Agentes térmicos; 

• Agentes cortantes e escoriantes; 

• Umidade proveniente de operações com uso de água; 

• Respingos de produtos químicos. 

 

5.3 Sequência de paramentação e desparamentação 

Conforme o vídeo¹⁴, o profissional deverá seguir, rigorosamente, o 
detalhamento sobre a colocação dos EPI e os testes de vedação que o profissional deve 
realizar ao utilizar a máscara de proteção respiratória.  

https://youtu.be/G_tU7nvD5BI
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Em julho deste ano, a ABENO elaborou o “Consenso da ABENO: Biossegurança 
no Ensino Odontológico Pós Pandemia da COVID-19” com o objetivo de orientar as IES 
do país sobre o preparo da clínica-escola para a voltas às atividades frente à COVID-19. 
Este documento recomenda que os profissionais de saúde sigam uma ordem no 
momento da paramentação e desparamentação, conforme o Quadro 2. 

Quadro 2. Protocolo correto de paramentação e desparamentação a ser seguido. 

Fonte: Consenso ABENO: Biossegurança no ensino odontológico pós-pandemia da COVID-19. 

 

• De maneira a minimizar o risco de contaminação durante a desparamentação, o 
gorro e o respirador podem ser mantidos em atendimentos sequenciais; 

• Após cada atendimento, orientamos que seja realizada a limpeza com água e 
sabão e a desinfecção do protetor facial e dos óculos. 
 

 

PARAMENTAÇÃO 

DENTRO DA SALA 

1- Lavar as mãos corretamente; 
2- Secar as mãos com papel toalha (No caso de torneiras com acionamento manual, sempre 
utilize papel toalha para fechamento); 
3- Utilizar álcool gel a 70% nas mãos, utilizando a mesma técnica da lavagem das mãos 

4- Vestir o avental; 
5- Colocar o respirador N95/PFF2 ou equivalente. Protetores respiratórios com eficácia 
mínima na Filtração de 95% de partículas de até 0,3μ (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3). 
Ao realizar o teste de vedação com um respirador individual já utilizado, deve ser realizada 
a higienização das mãos antes de seguir com a sequência de paramentação; 
6- Colocar o gorro descartável, cobrindo todo o cabelo e orelhas; 
7- Acomodar óculos e Protetor Facial (face shield); 
8- Lavar as mãos corretamente; 
8- Calçar as luvas. 

DESPARAMENTAÇÃO 

DENTRO DA SALA DE ATENDIMENTO 

1. Remoção das luvas; 
2. Retire o capote/avental/macacão; 
3. Higienize as mãos; 
FORA DA SALA DE ATENDIMENTO – EM AMBIENTE ADEQUADO PARA A DESPARAMENTAÇÃO. 

1. Higienizar as mãos com água ou álcool em gel; 
2. Retirar face shield, os óculos de proteção e o gorro; 
3. Higienizar as mãos com água ou álcool em gel; 
4. Retirar máscara ou o respirador; 
5. Higienizar as mãos com água ou álcool em gel. 

Orientamos que a desparamentação não seja realizada dentro de ambiente clínico. Preferencialmente, um 
espaço reservado deverá selecionado para que a desparamentação da região de cabeça seja realizada.   
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5.4 Racionalização dos EPI  

O uso dos EPI por um maior número de profissionais gerou uma crise de escassez 
desses materiais, além do aumento do custo. A OMS tem documentado a preocupação 
mundial com o uso racional destes equipamentos, haja vista o aumento da procura em 
relação à baixa da oferta, como também preocupações relacionadas à sustentabilidade 
ambiental, no que se refere ao descarte. 

De acordo a Nota Técnica da ANVISA 12/2020 da Gerência Geral de Tecnologia 
em Serviços de Saúde (GGTES) não há, até o momento, evidências científicas 
consistentes que assegurem a eficácia e a segurança do reuso, pelos profissionais de 
saúde, dos EPI enquadrados como "proibido reprocessar" ou "o fabricante recomenda 
o uso único". 

• Devido ao aumento da demanda causada pela emergência de saúde pública da 
COVID19, os respiradores N95/PFF2 ou similar poderão, excepcionalmente, ser 
usados por período maior ou por um número de vezes maior que o previsto pelo 
fabricante, desde que sejam utilizados pelo mesmo profissional; 

• Cabe ao cirurgião dentista ou gestor do serviço em saúde a decisão de estender 
o tempo do uso do respirador N95/PFF2 ou similar, baseando-se na 
recomendação do produto e desde que os respiradores não apresentem 
sujidades, umidade ou desintegração; 

• Para minimizar a contaminação do respirador N95/PFF2 ou similar, o profissional 
de saúde deve utilizar um protetor facial (face shield), pois este equipamento 
protegerá a máscara de contato com as gotículas expelidas pelo paciente. 

• Não é recomendado o uso de máscara cirúrgica sobreposta ao respirador 
N95/PFF2 ou equivalente. Além de não garantir a proteção de filtração e/ou 
contaminação, também gera desperdício e o inflacionamento dos preços; 

• Está contraindicada a utilização de duas luvas sobrepostas, com o objetivo de 
reduzir risco de contaminação no processo de desparamentação, pois, além de 
não oferecer benefícios, dificulta o processo de remoção; 

• A equipe deve receber uma capacitação específica para o exercício de suas 
atividades, além de orientação e compreensão quanto ao uso racional do EPI: 
quando usá-lo; qual EPI é necessário; como vestir, usar e retirar adequadamente 
o EPI de forma a evitar a auto contaminação; como descartar ou desinfectar 
adequadamente e manter o EPI e as limitações de cada EPI; 

 

5.5 Nível de proteção em função do risco 

A definição do nível de proteção em função do risco do procedimento 
odontológico é uma medida estratégica importante para que se possa racionar os EPI 
que serão utilizados e desta forma reduzir custos. Sendo definida por 3 graus de 
proteção, conforme o quadro 3. 

 

Quadro 3. Nível de proteção necessário em função do risco apresentado pelo procedimento a ser 
realizado. 
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PROTEÇÃO RISCO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
  
  
GRAU 1 

  
MODERADO: Sem 
contato físico com os 
usuários, mantendo 
distância mínima de 2 
metros.  
  

• Gorro / Touca descartável impermeável 30g/m²  

• Face Shield  

• Máscara cirúrgica tripla, trocada a cada 4 horas.  

• Avental descartável de mangas longas (30g/m²)  

• Calçado específico para uso na clínica (fechado, impermeável 
e lavável)  

  

  
  
  
GRAU 2 

  
ALTO: Contato físico com 
usuários, sem realização 
de procedimentos 
produtores de 
aerossóis/gotículas.   

• Gorro / Touca descartável impermeável 30g/m²  

• Óculos de proteção com vedamento lateral  

• Respiradores N95/PFF2 (sem válvula)  

• Face Shield  

• Avental impermeável de mangas longas (30 g/m²)  

• Luvas de procedimento  

• Calçado específico para uso na clínica (fechado, impermeável 
e lavável).  

  

  
  
  
GRAU 3 

  
  
  
ALTÍSSIMO: 
Procedimentos com 
produção de aerossóis.  
  

▪ Gorro / Touca descartável impermeável (30 g/m²)  
▪ Óculos de proteção com vedação lateral  
▪ Respirador N95/PFF2 ou equivalente (sem válvula)  
▪ Face Shield  
▪ Avental impermeável descartável de mangas longas (mínimo 

50 g/m²).  
▪ Luvas de procedimento / cirúrgicas  
▪ Calçado específico para uso na clínica (fechado, impermeável 

e lavável).  

 Fonte: Consenso ABENO: Biossegurança no ensino odontológico pós-pandemia da COVID-19. 

 

5.6 Etiqueta respiratória  

É uma das medidas não farmacológicas, preconizada pela OMS que aliadas às 
medidas de distanciamento social e de higienização das mãos compõem eficientes 
recomendações que devem ser adotadas para evitar e/ou reduzir a transmissão de 
infecções respiratórias, diante da indisponibilidade, até o momento, de medicamentos 
e vacinas específicas que curem e impeçam a transmissão da COVID-19. 

• Ao tossir ou espirrar, cobrir boca e nariz com lenço descartável. Na ausência do 
lenço, use a parte interna do braço, jamais as mãos; 

• Os lenços deverão ser descartados imediatamente após seu uso em lixo 
apropriado; 

• Higienize as mãos e punho com frequência e sempre após tossir ou espirrar; 
• Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; 
• Use máscara facial de tecido sempre que sair de casa; 
• Não remova a máscara para espirrar ou tossir; 

• Evite tocar na máscara; 

Para qualquer atendimento odontológico, considere-os como Proteção Grau 3. Profissionais de acesso restrito 
à sala de espera, considere-os como Proteção Grau 1. Profissionais de limpeza, considero-os como Proteção Grau 
3.  
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• Mantenha no mínimo 2 metros de distância de qualquer pessoa tossindo ou 
espirrando; 

• Evite abraços, beijos e apertos de mãos; 

• Higienize seu celular com frequência;  

• Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente 
idosos e pessoas com doenças crônicas; 

• Evite aglomerações e mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. 

 

5.7 Limpeza e desinfecção de dispositivos e superfícies 

Nos serviços de saúde, limpar e descontaminar as superfícies são atitudes básicas 
fundamentais para o controle da disseminação de infecções. Sendo considerado 
limpeza, a remoção das sujidades visíveis nas superfícies, fendas, serrilhas, articulações 
e lúmens de instrumentais, dispositivos e equipamentos, por meio de um processo 
manual, realizando fricção com escovas apropriadas e por meio de enxágue, e a 
desinfecção como o processo aplicado a um artigo ou superfície que visa a eliminação 
de microrganismos (exceto esporos), das superfícies fixas de equipamentos e mobílias 
utilizadas em assistência à saúde, por  meios físicos (ação térmica), químicos (uso de 
desinfetantes ou produtos similares). 

Até o momento não há uma orientação especial para processamento de 
equipamentos, produtos para a saúde ou demais artigos. O protocolo continua seguindo 
as características próprias do artigo, finalidade de uso, orientação dos fabricantes, além 
dos métodos de limpeza escolhidos. As orientações seguem as determinações previstas 
na RDC nº 15, de 15 de março de 2012.  

O Manual de segurança do paciente: limpeza e desinfecção de superfícies¹⁵ 
pode ser acessado para mais informações acerca do tema. 
 

PARAMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAR LIMPEZA: 

• Avental impermeável plástico (limpeza de pisos);  

• Pijama cirúrgico e avental descartável (limpeza de superfícies e 
descontaminação); 

• Respirador N95/PFF2 ou similar (sem válvula); 

• Gorro descartável (30g/m²); 

• Luvas de borracha; 

• Botas/sapatos de borracha (fechadas). 
 

CUIDADOS PESSOAIS RECOMENDADOS 

• Mantenha as unhas curtas, limpas, sem esmalte ou unhas postiças; 

• Desprover-se de adornos (pulseiras, anéis, brincos, colares e piercings); 

• Remover ou manter barba aparada; 

• Transportar materiais de limpeza, se possível, em carrinho funcional; 

• Cabelos presos e sob o gorro/touca descartável.  
 

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/seguranca-do-paciente-em-servicos-de-saude-limpeza-e-desinfeccao-de-superficies
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RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO 

• Quando realizada a limpeza consecutiva, não é necessário tempo de espera 
para a reutilização da sala após o procedimento. Porém, se possível, sugere-
se que o ambiente seja arejado, ao término de cada atendimento, enquanto 
a limpeza estiver sendo realizada; 

• Desenvolver a rotina de limpeza (água e detergente neutro) e 
descontaminação (realizado com algum dos produtos expostos no Quadro 4) 
do ambiente através de limpezas consecutivas (limpezas realizadas entre os 
atendimentos) e limpezas terminais (ao fim do turno de expediente); 

• Deve-se considerar no momento da limpeza dos ambientes que os aerossóis 
produzidos nos procedimentos odontológicos permanecem no ar.  

• Iniciar a limpeza sempre da área menos contaminada para a mais 
contaminada; 

• Na presença de matéria orgânica, aplicar diretamente hipoclorito de sódio a 
1%, ou algum outro produto similar, aguardar o tempo de ação e 
posteriormente, remover com papel-toalha, seguindo-se a limpeza com água 
e sabão; 

• A limpeza deverá ser feita por esfregaço de esponja ou pano com água e 
sabão e posteriormente enxaguar com pano umedecido em água limpa; 

• Em um balde deverá haver água com sabão, e em outro apenas água limpa 
para o enxague; 

• Secar sempre utilizando um pano limpo; 

• Limpar paredes em sentido único, de cima para baixo; 

• Limpar os pisos sempre do fundo para a porta; 

• A desinfecção de pisos, azulejos e paredes deverá ser realizada após a 
limpeza prévia e com o uso de hipoclorito de sódio 2%. Recomenda-se a 
diluição de 1 parte de hipoclorito de sódio 2% em 3 partes de água limpa;  

• A limpeza das mangueiras que compõem o sistema de sucção e a cuspideira 
deve ser realizada ao término de cada atendimento, com hipoclorito de sódio 
a 2,5% ou ácido paracético a 0,2%. 
 

AO TÉRMINO DA LIMPEZA 

• Lavar a parte externa das luvas ainda calçadas; 

• Higienizar as mãos logo após a retirada das luvas; 

• Levar todo o material utilizado para o depósito de material de limpeza; 

• Calçar novas luvas para lavar o material utilizados; 

• Todos os equipamentos devem ser limpos ao final de cada jornada de 
trabalho; 

• Desinfectar óculos de proteção e face shield; 
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Quadro 4. Comparativo entre desinfetantes de superfícies.  

DESINFETANTE ÁLCOOL (70%) HIPOCLORITO (1%) ÁCIDO PARACÉTICO 
(0,2% - 0,5%) 

QUARTERNÁRIOS DE 
AMÔNIO 5ª GERAÇÃO 

COM BIGUANIDA (7 - 9%) 

NÍVEL Médio Médio Alto Alto 

APLICAÇÃO Fricção em 3 
etapas. 

Aplicação em 
superfície por 2 a 5 

minutos. 

Aplicação na superfície 
por tempo recomendado 

por fabricante. 

Aplicação na superfície 
por 10 minutos e 

remoção com pano ou 
papel toalha descartável. 

VANTAGENS Fácil aplicação, 
ação rápida, 

compatível com 
metal, superfícies 

e tubetes 
anestésicos. 

Ação rápida, 
indicado para 

superfícies e artigos 
não metálicos e 

materiais 
termossensíveis 

Não forma resíduos 
tóxicos, efetivo na 

presença de matéria 
orgânica, rápida ação em 

baixa temperatura, 
indicado para superfícies 
e artigos não metálicos. 

Fácil aplicação, 
compatível com artigos 
metálicos, estável, baixa 

toxicidade. 

DESVANTAGENS Volátil, inativado 
por matérias 

orgânicas, 
inflamável, resseca 

plásticos e 
opacifica acrílico. 

Instável, corrosivo, 
inativado por 

matérias orgânicas, 
irritação de pele e 

mucosas. 

Instável quando diluído, 
corrosivo para alguns 
tipos de metais, odor. 

Custo elevado. 

Fonte: Consenso ABENO: Biossegurança no ensino odontológico pós-pandemia da COVID-19. 

 

5.8 Limpeza, acondicionamento e esterilização de instrumentais  

Não há uma orientação especial quanto ao processamento de equipamentos, 
produtos para saúde ou artigos utilizados na assistência a casos suspeitos ou 
confirmados da COVID-19. O processamento deve ser realizado de acordo com as 
características, finalidade de uso e orientação dos fabricantes e dos métodos de limpeza 
escolhidos. Além disso, devem ser seguidas as determinações previstas na RDC nº 15, 
de 15 de março de 2012¹¹. 

• Descarte apropriado dos perfurocortantes com o uso do porta-agulha; 

• Pré-lavagem: imersão do instrumental em cuba contendo detergente 
alcalino/enzimático respeitando a diluição e tempo recomendados pelo 
fabricante; 

• Preferencialmente realizar a limpeza por meio de lavadoras automatizadas 
(cubas ultrassônicas), caso seja possível.  Alternativamente, colocar a cesta com 
todos os instrumentos dentro da cuba de inox da pia de lavagem de material 
(atenção para a total remoção dos resíduos orgânicos); 

• Secar com papel toalha descartável a bandeja, a caixa e sua tampa;  

• Os instrumentos rotatórios devem ser higienizados com detergente, secos e 
lubrificados, antes de serem auto clavados; 

• Após o término do processo, realize a higienização das luvas de borracha 
seguindo o passo a passo correto. Lavar, secar com papel toalha, aplicar álcool 
70%, remover as luvas puxando-as pelos dedos, acondicione em saco plástico 
limpo e hermeticamente fechado;  

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0015_15_03_2012.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0015_15_03_2012.html
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• As equipes do CME deverão seguir as normas de cada instituição para registro, 
separação, esterilização e armazenamento dos pacotes; 

• Os envolvidos com o processo de Esterilização devem utilizar EPI completos: 
protetor facial, gorro / touca descartável impermeável TNT 30g/m², respirador 
N95/PFF2 ou similar sem válvula, avental impermeável plástico e calçado 
emborrachado e fechado com meias grossas, além de roupas cirúrgicas; 

• Segundo o ofício nº 18/2020/GVISA/AL, em resposta ao ofício nº 13/2020 
emitido pela Comissão de Biossegurança CRO/AL, a secagem do instrumental 
deverá ser realizada com material limpo e que não deixe resíduos ou com o uso 
do jato de ar sob pressão.  

 
Quadro 5.  Sequencia correta par limpeza, desinfecção e esterilização do kit-acadêmico odontológico. 

PROTOCOLO DE LIMPEZA PARA CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, BAIXA ROTAÇÃO E 
CONTRA-ÂNGULO 

1. Logo após o atendimento, acionamento por 30 segundos das linhas de ar/ água das 
canetas de alta-rotação; 

2. Envolvimento da caneta com uma gaze encharcada de detergente enzimático por 4 
minutos (ou o tempo preconizado pelo fabricante);  

3. Ao término do tempo, fricção da gaze encharcada de detergente enzimático por todo o 
corpo da caneta por 30 segundos;  

4. Lavagem da cabeça da caneta com uma gaze encharcada de água e imersão do seu corpo 
em água corrente para remoção do detergente enzimático;  

5. Secagem da caneta com gaze;  

6. Aplicação do lubrificante; 

7. Remoção do excesso de lubrificante através do acionamento da caneta por 20 segundos, 
tendo as linhas de água fechadas; 

8. Embalagem da caneta em papel grau cirúrgico; 

9. Esterilização em autoclave;  

10. Acionamento das mangueiras de ar/água por 30 segundos, antes do encaixe das canetas 

Fonte: DONATELLI, Liliana. Cristofoli, 2017. Disponível em: link. Acesso em: 30 de set. de 2020.¹⁶ 

 

5.9 Estratégias para controle de aerossóis 

• Posicionar o paciente de maneira mais confortável possível; 

• Evitar a utilização de aparelhos que gerem aerossóis como jato de bicarbonato e 
ultrassom; 

• Considerar como extremamente necessária a utilização da bomba à vácuo; 

• Utilizar sucção/aspiração contínua de alta potência; 

• Usar isolamento absoluto; 

Todos os resíduos provenientes da assistência odontológica deverão ser enquadrados na categoria A1, 

conforme Resolução RDC/Anvisa nº 222¹⁷, de 28 de março de 2018 - Precauções a serem adotadas por todos os 

serviços de saúde durante a assistência – Tratamento de Resíduos. 

http://www.cristofoli.com/biosseguranca/protocolo-para-limpeza-e-esterilizacao-de-canetas-de-alta-rotacao/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2018/rdc0222_28_03_2018.pdf
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• Agendar de forma intercalada os procedimentos geradores de aerossol e os 
procedimentos não geradores; ou agendar os procedimentos geradores de aerossol 
para o último horário do turno; 

• Reduzir ao máximo o uso de seringa tríplice, jamais usar na combinação ar + água 
(spray); 

• O ambiente clínico deverá ser fechado e com fluxo de ar adequado; 

• Cada ambiente de atendimento odontológico (contendo cadeira única) deve possuir 
uma área mínima de 9m²;  

• Durante o atendimento, recomenda-se que somente o usuário/paciente e os 
profissionais que prestarão assistência permaneçam no ambiente, evitando-se assim, a 
exposição desnecessária de pessoas a riscos;  

• Efetivar atendimentos com maiores intervalos de tempo entre as consultas, visando o 
tempo necessário para a descontaminação adequada do ambiente;  

• O trabalho a quatro mãos deverá ser priorizado, de acordo com a nota técnica 
GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020¹⁸; 

• Sempre que possível recomenda-se a utilização de dispositivos manuais, como 
escavadores de dentina, para remoção de lesões cariosa (evitar canetas de alta e baixa 
rotação) e curetas periodontais para raspagem periodontal. Preferir técnicas químico-
mecânicas se necessário; 

• Em casos de pulpites irreversíveis sintomáticas (DOR), se possível expor a polpa por 
meio de remoção químico-mecânica do tecido acometido, utilizando o isolamento 
absoluto e aspiração contínua; 

• Para pacientes com contusão de tecidos moles faciais, realizar o desbridamento; 
enxaguar a ferida lentamente com soro fisiológico; secar com aspirador cirúrgico ou 
gaze, para evitar a pulverização; 

• Sempre que possível, dê preferência às suturas com fio absorvível. 

 

Considerações Finais 

 As informações expostas neste documento foram retificadas até o mês de 
outubro de 2020, fundamentando-se pelas melhores e mais atualizadas evidências 
científicas disponíveis a respeito de biossegurança em associação com protocolos 
clínicos desenvolvidos para o atendimento em meio à pandemia por COVID-19. É 
importante salientar que este documento é dinâmico e mutável, sendo assim é passível 
de atualizações em conformidade com o aparecimento de novas informações ou de 
atualizações das normativas vigentes até a presente data.  

 

 

 

 

 

 

https://d.docs.live.net/1b14dad7e6f0d764/CRO/18.%09https:/www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/alertas/item/covid-19?category_id=244
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