Guia de
Atendimento
Odontológico

Este documento não é uma diretriz , mas sim um guia baseado na
literatura consultada com a sugestão de que as informações aqui
contidas sejam complementadas com a leitura das referências.
Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nota técnica GVIMS/
GGTES/ANVISA no 04/2020. Orientações para serviços de saúde:
medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante
a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo
novo coronavírus (SARS-cov-2). Atualizada em 08/05/2020.
Clique aqui para acessar.
Manual de boas práticas em biossegurança para ambientes
odontológicos 2020 CFO. Clique aqui para acessar.
Orientação de biossegurança - Adequações técnicas em tempos
de Covid-19 CROSP - Abril, 2020. Clique aqui para acessar.

Guia de Atendimento Odontológico - COVID-19
Sabemos que os
proﬁssionais de
Odontologia
sempre seguiram
os protocolos de
biossegurança
rigorosamente.
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Mas em tempos de
pandemia é importante
para sua segurança e
do paciente redobrar
este cuidado.

Conﬁra, compartilhe e
siga todos esses passos!

Triagem do paciente à distância.
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Nesse sentido, com
o objetivo de orientar
a classe odontológica
sobre os critérios
de biossegurança,
a APCD preparou
este guia prático.
Reunimos orientações
essenciais para os
Cirurgiões-Dentistas,
equipe auxiliar
(Recepcionista,
ASB/ TSB) e paciente.

Pré-atendimento.

Avaliação do
perﬁl de risco
do paciente e
necessidades.

Realizar anamnese
sobre Covid-19.
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Organizar agenda clínica e orientar o paciente sobre o atendimento.
Na organização dos horários considerar: tempo para paramentação, realização do
procedimento,desparamentação,limeza e desinfecção de equipamentos,
mobiliários e ambientes. Importante evitar aglomeração de pessoas no ambiente.

ANAMNESE SOBRE COVID-19
1 - Voce está com um dos seguintes sintomas: febre, tosse, diﬁculdade respiratória, conjuntivite, diarréia, gripe, falta de olfato e paladar?
2 - Você teve algum contato com pacientes infectados com SARS-CoV-2 no último mês?
3 - Você teve algum contato com indivíduos colocados em quarentena, pelas autoridades de saúde, no último mês?
Uma resposta aﬁrmativa indica risco e recomenda-se:
a - Reagendamento do paciente, se não há urgência;
b - Veriﬁcar a possibilidade de solução do problema com medicação sistêmica;
c - Orientar para avaliação médica.
ORIENTAÇÃO AO PACIENTE SOBRE A DINÂMICA DO ATENDIMENTO
1 - Vir utilizando máscara;
2 - Não trazer acompanhante. Quando necessário, trazer somente uma pessoa que não poderá entrar na sala de atendimento;
3 - Evitar trazer pertences desnecessários;
4 - Guardar o celular ao chegar e não utilizar durante a permanência na sala de atendimento.
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CHEGADA DO PACIENTE AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
Cuidados com o paciente

Cuidados com os Cirurgiões-Dentistas
e equipe auxiliar (ASB e TSB)

Na entrada do consultório, desinfetar sola dos
sapatos em tapete umedecido com desinfetante
(hipoclorito a 1% ou com quaternário de amônia)

1

Deve estar utilizando a
máscara. Aferir a temperatura
com termômetro sem contato
e anotar no prontuário clínico;

2

Guardar celular, bolsa, casaco e
outros pertences em saco plástico
e só retirar após o atendimento;

Lavar as mãos com sabonete
antisséptico ou higienizar com
álcool gel 70%. Repetir a
triagem no consultório;

1

Lavar as mãos com água
e sabonete antisséptico
ou higienizar com
álcool gel a 70%;
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Colocar avental;

3

Colocar equipamento de
proteção respiratória com
eﬁcácia mínima na ﬁltração de
95% de partículas de até 0,3μ),
usar no mínimo N95/PFF2;
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Colocar a touca;
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Colocar óculos de proteção
e viseira facial (face shield).
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4

A máscara cirurgica pode ser
utilizada em procedimentos
sem geração de aerossois
desde que associada ao uso
da viseira facial (face shiel);

Triagem OK. Aguardar
atendimento usando
máscara e mantendo
distanciamento de
outras pessoas.
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Encaminhar para atendimento. Retirar a
máscara na sala de atendimento, guardar em
saco plástico para recolocar após a consulta;
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Realizar bochecho com solução
de peróxido de hidrogênio
a 1% ou clorexidina a 0,12%
antes do atendimento para
redução da carga viral.
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6

Calçar as luvas.

DURANTE O ATENDIMENTO DO PACIENTE
1 - Colocar óculos de proteção, touca e campo protetor
impermeável no tórax do paciente;
2 - Sempre que possível, evite a produção de aerossóis e
utilize isolamento absoluto;
3 - Caso a produção de aerossóis seja inevitável, limite sua
utilização ao mínimo;
4 - Utilizar sucção de alta potência;
5 - Não utilizar ultrassom e jato de bicarbonato;
6 - Utilizar somente pontas de alta e baixa rotação autoclavadas.
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APÓS O ATENDIMENTO
1

2

Retirar luvas;

Lavar as mãos ou desinfetar
com álcool gel 70%;

5

4

3

Remoção da touca;

Remover face shield;

Retirar o avental,
puxando pelos ombros;

6

7

8

Lavar as mãos ou desinfetar
com álcool gel 70%;

Remover os óculos de proteção e
em seguida remover a máscara por
trás das orelhas pelos elásticos;

Lavar as mãos ou desinfetar
com álcool gel 70%.

DESPARAMENTAÇÃO

Se possivel fora
da sala de
atendimento.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO
1 - Antes de iniciar as atividades diárias e após os atendimentos realizar a limpeza e desinfecção de todo ambiente clínico;
2 - Iniciar sempre do lugar menos contaminado para o mais, de baixo para cima e de dentro para fora (Alça do reﬂetor, cadeira,
mocho, mesa auxiliar, equipo);
3 - Limpeza: sempre que houver sujidades, lavar com água e detergente;
4 - Agentes desinfetantes:
DESINFETANTE

TIPO DE SUPERFÍCIE

Hipoclorito de sódio a 1%

Superfícies não metálicas

Quaternário de amônio e biguanida

Todas as superfícies

Glucoprotamina

Todas as superfícies

Álcool a 70%

Todas as superfícies
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