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VOCÊ SABIA?VOCÊ SABIA?

• O COVID 19 INFECTOU RAPIDAMENTE COMUNIDADES
DE DIVERSOS PAÍSES POR MEIO DE:

TOSSE ESPIRRO CONTATOS
DIRETOS

•  O novo cenário que se desenvolveu para os
profissionais de saúde frente ao COVID-19 requer
constante aprendizado e cuidado. Devido à alta carga
viral encontrada na mucosa e a exposição a aerossóis e
sangue durante os procedimentos, o dentista se
encontra em uma posição de alto risco de contágio.
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1.
REGRAS DE
BIOSSEGURANÇA



TRIAGEM
FAÇA UMA PRÉ-TRIAGEM POR TELEFONE OU WHATSAPP
COM OS PACIENTES. 

LISTA DE PERGUNTAS PARA GUIAR VOCÊ NESSE PRIMEIRO CONTATO

1. Você faz parte de algum grupo de risco?
 

2. Você teve ou está com algum quadro gripal nos
últimos 14 dias?

3. Você convive (em casa ou no trabalho) com
alguém que teve ou está com um quadro gripal nos
últimos 14 dias?

4. Você apresentou nos últimos 14 dias algum dos
seguintes sintomas, mesmo que de maneira rápida?

FEBRE DIARREIA TOSSE DORES NO
CORPO

A RESPOSTA AFIRMATIVA PARA QUALQUER UMA DESTAS
PERGUNTAS DEVE LEVAR A UMA AVALIÇÃO CUIDADOSA DO
CASO E DO MOTIVO DA CONSULTA.

CASO A CONSULTA SEJA MARCADA OU SEJA UMA URGÊNCIA
ORIENTE O PACIENTE PARA: 
• Utilizar a máscara no trajeto até o consultório
e quando for embora
• Evitar vir acompanhado.
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2.
EPI 
INDISPENSÁVEIS 

 

S
 



2.1. MÁSCARAS
As máscaras cirúrgicas devem ser utilizadas para evitar a
contaminação através de gotículas respiratórias. O
profissional deve proteger o nariz e a boca ao atuar a uma
distância inferior a 1 metro do paciente suspeito ou
confirmado de infecção

A máscara cirurgica pode ser constituida em material
TNT para uso odonto-médico-hospitalar, possuir no
mínimo uma camada interna e uma camada externa e
obrigatoriamente um elemento filtrante.

N95
• Indicada para uso em procedimentos que
geram aerossóis.
• A máscara de proteção respiratória deverá
estar apropriadamente ajustada à face.
• A forma de uso, manipulação e
armazenamento deve seguir as
recomendações do fabricante e nunca deve
ser compartilhada entre profissionais.

Deve ser usada SOBRE a n95
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2.2. PROTETORES FACIAIS E ÓCULOS 

TANTO O ÓCULOS QUANTO A FACE
SHIELD DEVEM SER DESINFECTADOS
COM ÁLCOOL 70%, HIPOCLORITO DE

SÓDIO OU OUTRO DESINFETANTE
RECOMENDADO PELO FABRICANTE

ENTRE CADA ATENDIMENTO.
 

FONTE: SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS – ANVISA

São EPIs indispensáveis 
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PARAMENTAÇÃO
 

2.3. GORRO
É uma barreira mecânica contra a
possibilidade de contaminação por
secreções, aerossóis e produtos.

Opte por um modelo em
polipropileno 30 gramas descartável e
confira se ele cobre todo o cabelo e as
orelhas.

TROQUE A CADA ATENDIMENTO!

2.4. PROPÉ 

Opte por um calçado fechado, de
borracha e com solado
antiderrapante para facilitar a
limpeza, a segurança e o conforto.
 
Por cima do calçado, utilize o
propé em polipropileno
gramatura 30 ou 40 para entrar
em ambiente clínico.
 

NUNCA USE O PROPÉ COM SALTO ALTO!
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2.5. LUVAS 

Usada para limpeza 

sobrepostas as
luvas de látex para
manusear artigos
fora do ambiente
estéril.

para
procedimentos
cirúrgicos e
clínicos estéreis.

APÓS COLOCAR AS LUVAS, EVITE
TOCAR EM OUTROS MATERIAIS E
SUPERFÍCIES. SE PRECISAR DE ALGO
FORA DA REGIÃO DE ATENDIMENTO,
CALCE AS SOBRELUVAS DE PLÁSTICO
POR CIMA.

ATENÇÃO! 

NÃO USE A MESMA LUVA DUAS VEZES!
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2.6. AVENTAL OU JALECO DESCARTÁVEL 

O capote ou avental deve ser de mangas
longas, punho de malha ou elástico e
abertura posterior.

Seu papel é proporcionar barreira
antimicrobiana efetiva (Teste de Eficiência
de Filtração Bacteriológica - BFE), além de
permitir a execução de atividades com
conforto e estar disponível em vários
tamanhos.

TODOS OS EPIS DEVEM SER
REMOVIDOS E DESCARTADO COMO
RESÍDUOS INFECTANTES APÓS A
REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO E
ANTES DE SAIR DO QUARTO DO
PACIENTE OU DA ÁREA DE
ISOLAMENTO.
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3.
PREPARO DO
CONSULTÓRIO



3.1 AMBIENTE 
Os materiais para o revestimento de paredes, pisos e
tetos de ambientes de áreas críticas e semicríticas
devem ser resistentes à lavagem e ao uso de
desinfetantes.

OBJETOS DE DECORAÇÃO QUE POSSAM
SER EXPOSTOS À AEROSSÓIS TAMBÉM
DEVEM SER GUARDADOS ATÉ O MOMENTO
PROPÍCIO.

LEMBRE-SE

SALA DE ESPERA 

• Espace as cadeiras 1 metro por pessoa!
 14



Dispensers de
ácool em gel

- MAIS CUIDADOS NA SALA DE ESPERA:

• Espalhe dispensers para a higiene imediata das mãos

dos pacientes. Opte por álcool em gel ou solução 70%.

Álcool 70%

Dispor de lenço
descartável

• Realizar a limpeza e desinfecção diária das superfícies de

ambientes utilizados pelos pacientes.
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- MAIS CUIDADOS NA SALA DE ESPERA:

• Manter os ambientes ventilados;
 
 

• Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies do
consultório e de outros ambientes utilizados pelo paciente
antes das atividades clínicas e entre um paciente e outro.

ÁLCOOL 70%QUATERNÁRIO DE
AMÔNIO E BIGUANIDA

HIPOCLÓRITO
DE SÓDIO 1%

• COLOQUE ALERTAS VISUAIS
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MAIS OPÇÕES DE MATERIAIS
ESSENCIAIS 

ASPIRADOR CD: 
 
Usado para aspirar o aerossol
contaminante dos consultórios
durante os atendimentos. 
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4.
LIMPEZA DE
SUPERFICIES 



EXISTEM  TRÊS  TIPOS  DIFERENTES  DE
LIMPEZA  DE  AMBIENTES  CLÍNICOS:

Limpeza concorrente : é realizada

diariamente antes de começar o dia de

trabalho .

Limpeza imediata : é realizada a qualquer

momento , quando ocorrem sujidades ou

contaminação do ambiente e equipamentos

com matéria orgânica .

Limpeza terminal : é a realizada

após a saída do paciente .

IMPORTANTE 

Manter um protocolo
apropriado de limpeza ajuda
toda a equipe a se sentir segura
enquanto trabalha. Separe a
limpeza em três fases durante a
sua rotina no consultório.
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- No começo da manhã passe pano de chão com
hipoclorito de sódio 1% em todo o consultório . 
 
- Maçanetas devem passar por uma rigorosa limpeza
pela manhã . A cada 3h , ou quando sair um paciente ,
passe novamente um lenço umedecido hospitalar na
maçaneta !
 
- Na  área  clínica:

1 . Inicie da área menos contaminada para a mais
contaminada . 
2 . Limpe as paredes de cima para baixo , em sentido
único .
3 . Limpe os pisos do fundo para a porta .
4 . Afaste os móveis e equipamentos .

4.1.NA SALA DE ATENDIMENTO E
SALA DE ESPERA:  

- Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies do consultório

e de outros ambientes utilizados pelo paciente antes das

atividades clínicas e entre um paciente e outro.

-  Não se esqueça de desinfectar as mangueiras de ar e água e

filtro do ar acondicionado.       
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- Superfícies como bancadas e carrinho auxiliar devem ser

cobertas por campos descartáveis e impermeáveis . Utilize o

filme plástico para isolar os seguintes equipos :

• Botões manuais de acionamento ; 

• Alças de refletores ;

• Encostos de cabeça ;

• Braços da cadeira odontológica ;

• Encosto do mocho ;

• Canetas de alta rotação ;

• Corpo da seringa tríplice ;

• Pontas de unidade de sucção .

Troque a barreira mecânica a cada
atendimento.

4.2. Barreiras mecânicas na sala
de atendimento 

*Superfícies como bancadas e carrinho auxiliar devem

ser cobertas por campos descartáveis e impermeáveis. 

*Seringas tríplices devem ter pontas descartáveis. 21



5.
LIMPEZA DE
INSTRUMENTAIS E
MATERIAIS



Os instrumentais que forem utilizados precisam
ser umectados previamente , limpos com
detergentes enzimáticos e ao final esterilizados .
Não utilize detergente convencional !

Todas as peças de mão (alta e baixa rotação)
devem passar pelo processo de limpeza usando
uma solução de água e detergente neutro
externamente com uma gaze . Passe uma gaze com
água para remover a solução e enxugue .

A limpeza deve ser feita utilizando os EPIs
próprios : luvas de borracha resistentes e de cano
longo , gorro , máscara , óculos de proteção , avental
impermeável e calçados fechados .

Recebimento  de
material  sujo

Separação  e  lavagem
de  material

Preparo  de  material. 

Esterilização
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5.1.PROTOCOLO

1) Em uma cuba plástica ou na cuba ultrassônica

coloque  os  instrumentos  em  solução  aquosa  de
detergente  com  pH  neutro ou enzimático . Deixe-os

totalmente imersos para assegurar uma limpeza

adequada .

 

 

2) Use uma escova de cerdas macias e cabo longo e uma

especial para  limpeza  de  brocas  para retirar as

sujidades do material .

 

 

 

3) Deve ser realizado em água  potável  e  corrente . Fique

de olho na limpeza e estado do ralo da pia . Caso note

um grande acúmulo de água ou sujidades que ficaram ,

providencie a limpeza dele também .

 

.
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4) Realize a inspeção visual e garanta que todo o material
orgânico foi retirado. 

 
 

5) Seque com um pano limpo ou coloque na estufa regulada
para este fim.

 
 

6) Para embalar:
 

• Condicione os instrumentais em embalagens de papel grau
cirúrgico e/ou filme plástico polipropileno-polietileno.

 
• Antes da selagem, remova todo o ar.

 
• Sele deixando uma borda de 3 cm, o que facilitará a abertura

asséptica do pacote.
 

• Para facilitar esse trabalho use um suporte para seladora.
 
 

• Identifique com fita ou etiqueta adesiva e escreva: a descrição
do conteúdo, data, validade da esterilização e nome do

funcionário responsável pelo processamento dos instrumentais.
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7) Na  esterilização:

Processos  Físicos  para  artigos  metálicos  termorresistentes:

utilize  o  vapor  saturado  sob  pressão.

Processos  Químicos: utilize  soluções  de  glutaraldeído  a  2% e  de
ácido  peracético  a  0,2%. A  esterilização  química  deve  ser
utilizada  somente  nas  situações  em  que  não  há  outro  recurso
disponível.
 

Os  padrões  de  tempo, temperatura  e  pressão  para  esterilização
pelo  vapor  variam  de  acordo  com  o  aparelho. Para  todo
processo  use  água  destilada.

 

O  material, devidamente  embalado, deve  ser  colocado  na
câmara  da  autoclave  desligada, não  ultrapassando  2/3  de  sua
capacidade  total  e  sem  encostar  nas  paredes  internas  do
aparelho.

 

Disponha  os  pacotes  de  modo  que  o  vapor  possa  circular
livremente  e  atinja  todas  as  superfícies  do  material.

Autoclave

Grau  cirúrgico  
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6.
RECEBIMENTO E
PREPARO DO
PACIENTE



COLOCAR  O  PROPÉ;
 

Lavar  as  mãos  e  o  rosto  conforme
as  indicações  do  folheto  que  vai
estar  preso  no  banheiro;

Peça  que  ele  faça  o  processo  de
higienização  com  álcool  em  gel
ou  70% e  convide-o  a  entrar  na
sala;

Antes  de  entrar  na  sala  de
atendimento, a  aferição  da  

 temperatura  do  paciente  com  um
termômetro  infra  vermelho, sem
contato. 28



Bochecho
Como  o  SARS-CoV-2  pode  ser  vulnerável
à  oxidação, use  peróxido  de  hidrogênio
de  1,0% a  1,5% (9mL  da  solução  por  30
segundos), como  enxaguatório  bucal
pré- procedimento.

Entregue  o  babador  descartável, um
lenço  desinfetante  e  os  óculos  de
proteção  para  o  paciente  mesmo
colocar.

Se  o  paciente  se  apresentar  mais
de  37°C, para  a  segurança  de  todos
e  se  não  for  urgência, remarque
para  depois  de  21  dias;
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7.
PARAMENTAÇÃO DO
CIRURGIÃO
DENTISTA



RA
O
SEU
TEX

7.1.VAMOS AO PROTOCOLO 
 

• Remoção  de  adornos  
 

• Colocar  o  propé  com  cuidado  para  não
encostar  no  sapato
 

• Higienização  das  mãos  
Duração: 40  a  60  segundos
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• Coloque o avental
Vista o avental e amarre firme nas costas . Faça
isso com os dois pontos de amarração .

 

• Coloque o respirador e por cima a máscara : 

Pegue a máscara pelas pontas ou pelo elástico .

Posicione e para ajustar no nariz aperte o clipe
e faça pressão negativa . 

• Coloque os óculos de proteção 

• Coloque o Gorro
• Coloque o face shield

34



. Coloque as luvas : 

Retire  a  luva  e  tente  tocar  apenas  no  que  for  necessário
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8. 
Desparamentação



PARA O PROFISSIONAL DE SAÚDE , ESSE PROCEDIMENTO É
CRÍTICO PARA SE EVITAR POTENCIAL CONTAMINAÇÃO ;

Tenha atenção quando for realizar

1 . Remova as luvas 
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9.
Urgência x Emergência



O que são procedimentos
de Emergência?

                            EMERGÊNCIA
 

(situações  que  potencializam  o  risco  de  morte  o
paciente).

 

• Sangramentos  não  controlados.

 

• Celulites  ou  infecções  bacterianas  difusas, com
aumento  de  volume  (edema) de  localização  intra-

oral  ou  extra-oral, e  potencial  risco  de
comprometimento  da  via  aérea  do  paciente.

 

• Traumatismo  envolvendo  os  ossos  da  face, com
potencial  comprometimento  da  via  aérea  do
paciente.
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O que são procedimentos de
urgência?

                                            URGÊNCIA  
 
(situações que determinam prioridade para o atendimento, mas
não potencializam o risco de morte do paciente).
• Dor odontogênica aguda (Pulpite).
• Pericoronarite.
• Alveolite.
• Abscessos dentários ou periodontais.
• Fratura dentária que resulta em dor ou trauma de tecidos
moles bucais.
 • Necessidade de tratamento odontológico prévio a procedimento
médico crítico.
• Cimentação de coroas ou próteses fixas.
• Biópsias.
• Ajustes de órteses e próteses que estejam causando dor,
comprometendo a função mastigatória.
• Finalização de tratamento ou troca de medicação intracanal.
• Remoção de lesões de cárie extensas ou restaurações que
estejam causando dor.
• Tratamento de necroses teciduais.
• Mucosites.
• Trauma dentário com avulsão ou luxação.
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Desejamos que esse ebook seja
útil na sua vida acadêmica e na
rotina de consultório. 
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Referências 

Essas orientações podem sofrer alterações,
pois novas pesquisas têm surgido. Estamos
seguindo as orientações da última NOTA
TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA N 04/2020

ATENÇÃO


