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O QUE É COVID-19?

É uma doença causada pelo
coronavírus SARS-COV-2, capas de

afetar pessoas de diferentes
maneiras, causando desde quadro

clínico infeccioso assintomático até
quadros respiratórios graves,

podendo levar a óbito!



 FORMAS DE TRANSMISSÃO

Tosse. Espirro.

Contato com pessoas
infectadas ou

secreções
respiratórias.

Aperto de mão.
Contato com objetos e

superfícies
contaminadas.



SINTOMATOLOGIA

Dificuldades
respiratórias



ATENÇÃO!
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA
COVID-19 NA CAVIDADE ORAL

Ulceras na
cavidade

oral.

Bolhas na
cavidade

oral.

Mucosa bem
eritematosa.

Inflamação na
mucosa oral.

Lesões bem
semelhantes
a infecções

virais.

Dor
(sintoma).



ODONTOLOGIA X COVID-19

O Cirurgião-dentista é um
dos profissionais com alto

risco de contaminação pelo
COVID-19, pois trabalha

face a face com o paciente
e sua área de atuação é

diretamente relacionada às
vias de transmissão do

vírus.



Formação de
bolhas/aerossóis
com secreções 

 suspensas no ar. 

Jato de ar+água providos
dos instrumentos

motorizados na cavidade
oral do paciente.

Contaminação de profissionais,
auxiliar e clientes - e

contaminação cruzada.

Serin
ga

trí
plic

e.

Aparelhos

ultrassônicos

ODONTOLOGIA X COVID-19
FORMAÇÃO DE AEROSSÓIS:

Atendimento
odontológico.

Contaminação do
ambientes e/ou
equipamentos. 

Sugadores Caneta
 de

alta
/b

aixa

ro
ta

ção



ODONTOLOGIA X COVID-19
EVITAR/MINIMIZAR FORMAÇÃO

DE AEROSSÓIS:

Deve ser feita
sucção

constante da
saliva com

bomba à
vácuo e

atendimento
à 4 mãos.

Uso mínimo de
rx intra-orais

que estimulem
a salivação, rx
panoramicos e

TCs evitam esse
problema.

Evitar usar a seringa na
sua forma de névoa,

acondicionando os dois
botões.

 
Prefirar fazer secagem

com gaze/algodão.



Pré-consulta por
telefone, email ou

whatsapp.

Urgência.Emergência.

Paciente deve
se enquadrar

em uma
situação para
ser atendido.

Em caso de
urgência/emergência,

investigar se o
paciente está com
sinais/sintomas de

COVID-19.

PRÉ-CONSULA NA QUARENTENA

Tratamento indicado - o paciente
deve ir sozinho ou com um

acompanhante e evitar atrasos para
não permanecer na sala de espera.



ANAMNESE

Teve febre nos
últimos 14 dias?

QUESTIONAR AO PACIENTE:

Teve problemas
respiratórios

nos últimos 14 dias?

Viajou para lugares com
notificação de COVID-19 nos

últimos 14 dias?

Teve contato com
infectados ou possíveis

casos confirmados?

Participou de algum
evento com algomerações

nos últimos 14 dias?



ANAMNESE
AGIR OU NÃO AGIR:

respondeu SIM para várias perguntas, com
temperatura >37,3°C. O mesmo deve

ficar em isolamento e ser encaminhado pra
serviço de saúde.

Paciente respondeu SIM para várias
perguntas,

com temperatura <37,3°C. O CD deve adiar
seu atendimento por 14 dias.

Paciente respondeu NÃO para todas as
perguntas com temperatura <37,3°C, o

atendimento pode ser feito com maiores
prevenções.

Paciente respondeu NÃO, mas com
temperatura >37,3°C. O mesmo será

encaminhado a procura de
atenção médica e não será atendido.

Pacientes com problemas respiratórios
podem ser tratados em casos de urgência.
Tratamentos eletivos devem ser adiados

por 14 dias ou mais.



CUIDADOS NA SALA DE ESPERA

Espaçamento de 1m de
uma cadeira para outra.

Dispor máscaras e lenços para
higiene, na sala de espera.

Dispor de lixeira com
acondicionamento por pedal.

Álcool
em gel

70%

Dispor de álcool 70% nas salas
de espera e estimular a higiene

das mãos.

Ter condições para higiene de mãos e
rosto, como pia e sabonete, toalha,

lixeira com pedal, etc...



CUIDADOS NA SALA DE ESPERA

Manter os ambientes ventilados.

Eliminar ou controlar o uso de itens
compartilhados, como canetas,

revistas, telefones.

Realizar limpeza e desinfecção diária
com Hipoclorito de Sódio 0,1% ou

peróxido de hidrogênio 0,5% e álcool
70% das superfícies usados pelos

pacientes.

Se houver necessidade de
encaminhamento do paciente, sempre

notificar previamente os cuidados.



CUIDADOS NA SALA DE ATENDIMENTO
MEDIDAS AO CIRURGIÃO-DENTISTA:

Aferir temperatura.
Caso esteja >37°C,
deve ficar em casa.

Higienizar mãos e
rosto com água e
sabão no banheiro.

Fazer desinfecção do
celular com papel

toalha e álcool a 70%.

Desinfetar bolsas
com spray de
álcool 70% que vão
entrar na clínica.

Colocar todos os
EPI's necessários

para trabalhar
seguramente.

Realizar limpeza
dos sapatos ao
chegar.

Remover colares,
anéis, brincos e
outros ornamentos.

Sempre que
remover as luvas,
fazer lavagem de
mãos.

Ao tocar em alguma
parte com luva, fazer
a higiene com álcool

70%.

Em cirurgia, fazer
degermação com
clorexidina a 2%.



CUIDADOS NA SALA DE ATENDIMENTO
DESINFECÇÃO DAS SUPERFÍCIES E

EQUIPO: 
 

1º da área menos
contaminada para
mais contaminada;
 

 
DESINFECÇÃO

 
 

2° de cima para
baixo;

 
3° de dentro para

fora;

AGENTES DE DESINFECÃO
ODONTOLÓGICA

Hipoclorito de
sódio a 0,1%;

Peróxido de
hidrogênio a 0,5%;

Glucoprotamina;
 
Quaternário de
amônio e biguanida;

Álcool em gel a 70%;

DESCONTAMINAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E
INSTRUMENTAIS 

As peças de mão devem ser
descontaminadas com detergente
enzimático, limpas e esterilizadas.

Os intrumentos que forem
utilizados devem ser umectados
previamente, limpos com
detergente enzimático e ao fim
esterelizados.



CUIDADOS NA CADEIRA E MESA
PARA ATENDIMENTO

O ambiente
clínico deve ser

fechado, com área
de 9m².

Envolver todas
as superfícies

com filme PVC,
trocando a cada

paciente.

Disponibilizar EPI ao
paciente, bem como,
descarte, limpeza e

desinfecção de
determinado EPI.

Consultórios coletivos
devem ter 0,80m nas
cabeceiras e 1m nas

laterais de cada cadeira,
com barreira mecânica.

Desinfectar o local a
cada paciente devido a
formação de aerossóis

nos procedimentos.



CUIDADOS NA CADEIRA E MESA
PARA ATENDIMENTO

O CD deve usar todo
EPI necessário, bem

como trocar e
desinfectar a cada

paciente.

O CD deve ter
cuidado com os

materiais
perfurocortante.

Sempre que
possível,

fazer uso de
isolamento

absoluto.

Optar
sempre por

instrumentos
manuais.

O CD/paciente
não deve levar o
mão a nenhuma
parte do rosto.



ISOLAMENTO ABSOLUTO:

Proteção do
paciente contra
a deglutição de

corpos
estranhos.

Capacidade de
manter o

campo
operatório

limpo e
asséptico.

Usar o
isolamento

absoluto
sempre que

possível.

Pode evitar
possíveis
infecções
cruzadas.



LIMPEZA DO AMBIENTE CLÍNICO

A limpeza das superfícies e
componentes odontológicos deve ser
realizada com água e sabão neutro e

desinfecção com álcool a 70%.

Técnica
spray-wipe-

spray

Consiste em aplicar o desinfetante
com auxílio do borrifador, limpar com

uma toalha e aplicar o desinfetante
novamente.

Deve-se estabelecer uma rotina de
limpeza periódica, de acordo com a

área ou quando houver sujidade visível.
Pisos e mobiliárias devem ser limpos

diariamente.

Para que a desinfecção seja eficaz é
necessário a correta aplicação e

tempo de exposição.
Fazer uso de Hipoclorito de sódio a

0,1% ou Peróxido de
hidrogênio a 0,5% e

álcool a 70%.



Locais que devem
ter barreiras

mecânicas como
Filme PVC ou

sacos plásticos.

PROTEÇÃO DO EQUIPO E SUPERFÍCIES:

Botões
acondicionados
manualmente.

Alças de
refletores.

Encostos de
cadeira.

Encosto do
mocho.

Braços da
cadeira

odontológica.

Canetas de
alta rotação.

Corpo da
seringa
tríplice.

Pontas de
unidades de

sucção.

Superfícies como bancadas e
carrinho auxiliar devem ser

cobertas por campos descartáveis e
impermeáveis.



CUIDADOS NA PARAMENTAÇÃO

Os EPI's são dispositivos
usados pelo CD, a fim de

prevenir riscos que
podem a sua saúde e

segurança.

Devem ser descartáveis,
impermeáveis, com

fechamento traseiro. Deve
cobrir do pescoço ao joelho,

braço até pulso.

Cuidados nas peças faciais
filtrantes PFF2 ou N95,
que são recomendados

contra aerossóis.

Cuidado ao
remover

acessórios e
adornos.

Gorros devem ser
descartáveis e

hidrorrepelentes.

Vedam o rosto
quase que

completamente.

Fazer uso de
óculos com
vedamento.



DESPARAMENTAÇÃO:

1° Remover as luvas evitando tocar
face externa com interna e vice-versa.

2° Em seguida remover a proteção
facil de trás pra frente.

3° Remoção do jaleco/avental
puxando pela região de ombros.



DESPARAMENTAÇÃO:

4° Remova gorro e máscara em
movimento único de trás para frente.

5° Para desinfecção da viseira,
colocar novas luvas.

Higienizar mãos e rosto ao final de
todo o processo e as mãos a cada
passo.



CUIDADO NO DESCARTE DE
INFECTANTES:

Sacos para
descarte.

Saco branco

leitoso, resistente

impermeável.

Deve ser substituídoao atingir 2/3 dacapacidade.

Identificado com o

símbolo de material

infectante.

Devem permanecerem recipientetampado, lavável eresistente.

Local para
armazenamento.

Empresa deve ter
local temporário até

seu recolhimento.

Conforme específico
na RDC/ANVISA nº

222/2018.

Descarte
adequado.

Antes do descarte,
estes deveram ter

tratamento prévio.

O tratamento auxilia na
preservação de recurso

naturais, qualidade
ambiental e saúde

pública. 



RECOMENDAÇÕES
GERAIS

DESCONTAMINAÇÃO DOS EPI's
Usar sempre sabão neutro;

Não usar produtos
corrosivos;

Deixar EPI secar à sombra;

Não armazenar EPI úmido;

Não guardar próximo de
cortante;

 

 

 

 

Lavar com água e solução
detergente - fricção sempre
que tiver sujidade visível;

Fique atento a produtos ou
materiais que possam
arranhar seu EPI;

Para secar, pode usar
toalhas macias ou papel
toalha;

 

 

 

ÓCULOS DE
PROTEÇÃO

GORRO E JALECO

Lavar gorro/jaleco a cada
troca de turno;

Retirar após procedimento,
virando do avesso e
colocando em saco
impermeável;

Deixar 30min de milho em
água sanitária, depois lavar
normalmente;

 

 

 
 



PROCESSO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO
DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

DESINFECÇÃO - A desinfecção prévia é
realizada com agente químico adequado,
sempre observando tempo de imersão e

diluição.

LIMPEZA - É realizada com escova de
cerdas macias, detergente e água

corrente. Esse processo tem função de
reduzir carga microbiana.

ENXAGUE - Realizada após a limpeza
dos instrumentos, deve ser

cuidadosamente enxaguados em água
potável e corrente.

SECAGEM - Tem o objetivo de evitar
interferências da umidade no processo

de esterelização.

ALTOCLAVAGEM - Em grau cirúrgico,
os intrumentos são levados para a

autoclave, com o objetivo de elimiar
todas as vidas microbianas presentes.



CUIDADADOS DA EQUIPE DE APOIO

Higienizar as
mãos com água e
sabão ou álcool

em gel.

Fazer uso do EPI
necessário.

Distanciamento social
em casos suspeitos - se
não for possível, usar

máscara.

Ao agendar consultas -
paciente/acompanhante

deve informar se está com
algum sintoma repiratório,

se sim, tomar medidas
cabíveis.

Manter ao menos 1m de
diantância de pacientes

infectados ou, usar máscara.

Evitar contato com
secreções, ao descartar o

lixo, usar luvas.



CUIDADADOS DA EQUIPE DE APOIO

 Orientar ao
acompanhante que é
proibida sua entrada

na sala clínica.

Diariamente ao
chegar, desinfectar os

sapatos em tapete
desifectante.

Verificar temperatura,
caso esteja >37°C,

retornar para casa e
ficar em observação.

Remover anéis, relógios,
cordões e demais adornos

antes de entrar na sala
clínica.

Para cirurgias usar degerminante
a base de clorexidina 2% para

higienizar as mãos.



Caso haja contaminação
da roupa por matéria

orgânica, a mesma deve
ser descartada no lixo

hospitalar.

CUIDADADOS DA EQUIPE DE APOIO

 Usar luvas grossas na
lavagem, embalagem

e desinfecção.

Ao fim dos atendimento -
remover os instrumentos
e botar na tapwere e levar

para desinfecção.

Remoção de todo o EPI -
lembre-se de não tocar

parte externas.
Lembrando de descartar

no local indicado.

Caso seu armário seja usado
por outra pessoa, deve

desinfetar o mesmo antes de
ir para casa.



DESPARAMENTAÇÃO DA EQUIPE DE
APOIO

1° Remover as luvas evitando tocar
face externa com interna e vice-versa.

2° Em seguida remover a proteção
facil de trás pra frente.

3° Remoção do jaleco/avental
puxando pela região de ombros.



DESPARAMENTAÇÃO DA QUIPE DE
APOIO

4° Remova gorro e máscara em
movimento único de trás para frente.

5° Para desinfecção da viseira,
colocar novas luvas.

Higienizar mãos e rosto ao final de
todo o processo e as mãos a cada
passo.



Não é permitido
acompanhantes:

ACOMPANHANTES

Grupo de risco - cardiopatas,
diabéticos, imunodeprimidos,

portadores de doenças
respiratórias, etc.

Acima de 60 anos. Passoas especiais.

grávidas/gestanes. Menores de 18 anos.



ACOMPANHANTES

Deve-se manter 2m entre
paciente e acompanhante.

Caso paciente/acompanhante
apresente alguma sindrome

respiratória, deverá usar
máscara e aprender os

cuidados de higiene.

Paciente/acompanhante
devem saber a forma correta

de lavar as mãos.
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