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RECOMENDAÇÕES PARA ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS EM TEMPOS DE COVID-19 
 

Serra Negra, 19 de março de 2020. 

O QUE SÃO CORONAVÍRUS? 
 

Os coronavírus são uma grande família viral, conhecidos desde os anos 1960, 

que causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, 

infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderadas, 

semelhantes a um resfriado comum. Alguns coronavírus podem causar doenças 

respiratórias graves. 

Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde foi notificada sobre uma 

doença transmitida pelo Novo Coronavírus (COVID-19) na China, atingindo um 

número significativo de pessoas, causando desde leves infecções respiratórias até 

casos mais graves, podendo levar a morte. No último dia 11 de Março, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) declarou que vivemos uma pandemia do novo coronavírus. 

Mas como esse anúncio interfere no manejo do novo coronavírus? Na verdade, 

ele serve apenas como um alerta para que todos os países, sem exceção, adotem 

ações para conter a disseminação do problema. 

 

COMO OCORRE A TRANSMISSÃO? 
 

Em humanos a transmissão ocorre de pessoa-a-pessoa, ou seja, o coronavírus 

pode ser transmitido principalmente pelas gotículas respiratórias, por tosses e 

espirros, assim como pelo contato com as mãos contaminadas com secreções 

respiratórias que contenham vírus. 

 

QUAIS AÇÕES DEVEMOS ADOTAR NESTE MOMENTO DE ALERTA GLOBAL? 

 

Neste momento de alerta global, a melhor estratégia para lidar com este 

assunto e contribuir para sua prevenção é compartilhar informações confiáveis e de 

qualidade com toda a população. Além disso, é fundamental que medidas básicas de 

prevenção sejam adotadas por todos os profissionais dos serviços odontológicos, 

promovendo assim um ambiente saudável para atuar neste período de alerta global. 
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PRÉ-CONSULTA 
 

NO CASO DE O PACIENTE ESTAR SINTOMÁTICO, DESMARCAR A CONSULTA E 
ORIENTAR A PROCURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA.  

 
ANAMNESE DETALHADA | QUESTIONAR 
 
 Se o paciente teve febre ou experiência de febre nos últimos 14 dias. 
 
 Se experimentou início recente de problemas respiratórios, tais como tosse ou 

dificuldade respiratória nos últimos 14 dias. 
 
 Se viajou nos últimos 14 dias para alguma localidade com notificação de transmissão do 

novo coronavírus. 
 
 Se teve algum contato com algum paciente com infecção confirmada por Coronavírus 

nos últimos 14 dias. 
 
 Se teve contato com pessoas que vieram de alguma localidade com notificação de 

transmissão do novo coronavírus ou com pessoas com problemas de febre ou problemas 
respiratórios documentados nos últimos 14 dias. 

 
 Se teve contato próximo com no mínimo 2 pessoas com experiência documentada de 

febre ou problemas respiratórios nos últimos 14 dias. 
 
 Se participou recentemente de algum encontro, reuniões ou teve contato próximo com 

muitas pessoas desconhecidas. 
 
 Se o paciente respondeu SIM para grande parte dessas perguntas o cirurgião-dentista pode 

adiar o tratamento por 14 dias após o evento de exposição.  
 
 Se o paciente respondeu NÃO para todas as questões, o cirurgião-dentista pode realizar 

o tratamento com medidas extras de proteção e de forma a evitar borrifos ou 
procedimentos que gerem aerossóis. 

 

NOS CASOS EM QUE SE DECIDE REALIZAR O PROCEDIMENTO, O PROFISSIONAL 
DEVE AVALIAR E DECIDIR QUAIS SERÃO AS MEDIDAS DE PRECAUÇÕES PARA CADA 

CASO PARA SE EVITAR A DISSEMINAÇÃO POTENCIAL DE DOENÇAS ENTRE 
PACIENTES, VISITANTES E EQUIPE. 

 

ATENÇÃO! 

EVITAR AGLOMERAÇÃO DE PACIENTES NA SALA DE ESPERA E MANTER DISTÂNCIA 
DE CERCA DE 1 METRO ENTRE ELES E SE HOUVER ALGUM PACIENTE OU 
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ACOMPANHANTE COM TOSSE OU OUTRO SINTOMA RESPIRATÓRIO, DEVERÁ USAR 
MÁSCARA CIRÚRGICA E SER ORIENTADO QUANTO AO USO ADEQUADO. 

 
1) HIGIENE DE MÃOS:  Realizar higiene de mãos frequentemente, preferencialmente com a 
lavagem rigorosa das mãos ou, com fricção com gel de Álcool a 70% se não estiverem com 
sujidade visível por  no mínimo 20 segundos. Lavar as mãos antes e depois da retirada das luvas. 
Secar as mãos com papel toalha. 
 
2)USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: Proteger membranas mucosas de 
olhos, nariz e boca durante os procedimentos, que deverão ser selecionados de acordo com o 
tipo de atendimento. Compreendem as luvas, óculos e proteção facial com máscaras e também 
viseiras. Durante a anamnese e exame clínico poderá ser usada máscara cirúrgica e óculos de 
proteção. 
 

Em procedimentos onde serão gerados aerossóis, a máscara de escolha, que oferece 
melhor proteção deverá ser a N95 ou PFF2 ou respiradores reutilizáveis que deverão ser limpos e 
desinfetados a cada paciente de acordo com recomendações do fabricante. As máscaras deverão 
ser trocadas a cada paciente ou mais de uma vez no mesmo paciente quando visivelmente 
molhadas. 
 

Os protetores de face ou viseiras poderão ser usados para conferir proteção mais ampla, 
porém a máscara sempre deverá ser utilizada. Realizar desinfecção dos protetores de face após 
cada paciente. Profissional e equipe deverão usar além das máscaras, protetores oculares e 
gorros descartáveis, jalecos que poderão ser descartáveis ou não. Óculos de grau não são 
considerados equipamentos de proteção individual, pois não possuem as proteções laterais. 
 

Retirar os Equipamentos de proteção individual antes de sair da sala clínica. 
 

RETIRAR TODOS OS ADEREÇOS, COMO ANÉIS, PULSEIRAS, CORDÕES, BRINCOS E 
RELÓGIOS PARA ATENDER PACIENTES. 

 
REFERÊNCIAS: http://cfo.org.br/website/wp-content/uploads/2020/03/Material-CDs-

Coronavi%CC%81rus-CFO-1.pdf 
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