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NOTA TÉCNICA – DAS/Saúde Bucal  
Nº 01/2020, de 26 de junho 2020 

 
 

ORIENTAÇÕES PARA O RETORNO DOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS 
EM TEMPOS DE PANDEMIA DO COVID-19 

 
 

Recomendações para profissionais de odontologia que atuam nos serviços de 
Atenção Integral à Saúde Bucal da Atenção Primária à Saúde, UBS com e sem Saúde 
da Família, Centro de Especialidades Odontológicas, UPA, UAO e CMOL 
 

 
1. TRIAGEM PRÉVIA  

 
a. A temperatura corporal dos profissionais deverá ser aferida no início das 

atividades e, caso algum membro da equipe apresente temperatura igual ou 

superior a 37,5°C e/ou outros sintomas gripais (e.g. odinofagia, coriza, tosse, 

falta de ar, anosmia, ageusia, fadiga), deverá ser afastado das atividades 

laborais e procurar avaliação médica para conduta subsequente; 

b. Todos os pacientes agendados deverão ter sua temperatura corporal aferida 

obedecendo o fluxo e rotina da unidade. Caso o paciente apresente 

temperatura igual ou superior a 37,5°C deverá ser encaminhado para 

avaliação médica. O atendimento odontológico deverá ser adiado por 14 

dias; 

c. Os pacientes agendados para consulta odontológica deverão informar se 

apresentou algum sintoma sugestivo de COVID-19 nos últimos 14 dias ou 

se manteve contato com pessoas infectadas e/ou suspeitas de estarem 

infectadas previamente à realização dos procedimentos. Em caso de 

resposta afirmativa a algum desses questionamentos, adiar o atendimento 

por 14 dias.  

 
2.  AGENDAMENTO 
 

a. O funcionamento das Unidades de Saúde continuará no horário das 8:00 às 

17:00hs;  

b. Os pacientes que fizerem parte de grupo de risco serão atendidos somente 

para procedimentos de urgência odontológica e deverão ser agendados para 

os primeiros horários; 
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c. Acompanhantes só serão permitidos para crianças, idosos, pacientes 

especiais e/ou com mobilidade reduzida, sempre utilizando máscaras 

faciais. 

 

3. FUNCIONAMENTO 

Os consultórios das unidades de saúde deverão revezar o funcionamento, 50% da 

quantidade dos consultórios no período da manhã (8h às 12h) e 50% no período da tarde 

(13h às 17h), a exemplos: 

 As unidades que possuem 01 consultório, devem, preferencialmente, 

atender no turno da manhã; 

 As unidades que possuem 02 consultórios, um consultório deverá funcionar 

no turno da manhã e um consultório no turno da tarde;  

 As unidades que possuem 03 consultórios, dois consultórios deverão 

funcionar no turno da manhã e um consultório no turno da tarde.  

Os profissionais, quando não estiverem no horário dos atendimentos clínicos, poderão 

apoiar a Unidade de Saúde em demais atividades como: equipe de acolhimento dos 

sintomáticos, captação precoce dos sintomáticos dentro da UBS, atividades educativas, 

realização de teste rápido para o vírus da imunodeficiência humana (HIV) e demais 

hepatites virais, cadastramento do usuário, dentre outras atividades, conforme a 

competência técnica, a necessidade do serviço e o disposto na Nota Técnica n°05/2020, 

de 09 de abril de 2020 da Diretoria de Atenção à Saúde do município do Salvador. 

4. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 
 

a. O uso do EPI deve ser completo para todos os profissionais de saúde bucal 

no ambiente clínico (gorro, óculos, protetor facial, Máscara N95/PFF2 em casos 

de aerossóis OU máscara cirúrgica, avental impermeável e luvas); 

b. Antes de proceder com o atendimento ao paciente, os membros das equipes 

deverão retirar todos os adereços como: anéis, pulseiras, brincos, cordões e 

relógios;  

c. Quando for recomendado o uso da máscara N95, estas deverão ser 

substituídas quando estiverem visivelmente molhadas ou com sinais de danos a 

sua integridade; 
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d. Se for gerado aerossol, o avental impermeável deverá ser trocado após o 

atendimento; 

e. Paramentação (sequência): 

 Gorro; 

 Óculos de proteção; 

 Máscara N95/PFF2 OU máscara cirúrgica (observar indicação); 

 Avental impermeável; 

 Protetores faciais (Face Shields); 

 Luvas. 

 

f. Desparamentação (sequência):   

O profissional de saúde deve ter o máximo de atenção no momento da retirada dos 

equipamentos de proteção individual. Esse é um procedimento crítico para se evitar 

potencial infecção e deve seguir a seguinte sequência:  

  Remover as luvas  

                      Atenção à face externa das luvas pois a mesma está potencialmente 

contaminada. 

o Usando uma mão enluvada, segurar a área de pulso, por fora da outra 

mão enluvada e tracionar em direção aos dedos para retirar a luva;  

o Mantenha a luva removida infectada na mão enluvada e, sob a luva 

restante, deslizar a mão sem luva no pulso enrolando a segunda luva 

sobre a luva já removida;   

o Descartar as luvas no lixo contaminado. Logo após a remoção, lavar 

imediatamente as mãos e pulsos, ou usar antisséptico à base de álcool 

70%.  

 

 

 

 

 

 FONTE: CDC 
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 Retirar o Avental descartável  

o Se as mãos forem contaminadas durante a remoção por tocar na 

frente e nas mangas do avental, deve-se lavar imediatamente as mãos 

ou usar antisséptico a base de álcool 70%.  

o A retirada desse EPI segue os seguintes passos:  

o Soltar as tiras do avental, sem arrebentá-las, tomando cuidado para 

que as mangas não entrem em contato com o corpo ao alcançar as 

alças;   

o O avental deve ser afastado do pescoço e dos ombros, tocando    

apenas em sua face interna;  

o Enrolar lentamente o avental e com muito cuidado de dentro para fora 

e descartar no lixo contaminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lavagem das mãos  

 Retirar o protetor facial de trás para frente 

O protetor facial estará com a face externa potencialmente contaminada. Caso toque 

nesta parte do protetor, deve-se lavar imediatamente as mãos ou usar álcool 70%. Caso 

o protetor facial tenha sujidade visível, deve ser lavado com água e sabão/detergente e 

só depois dessa limpeza, passar pelo processo de desinfecção.  

FONTE: CDC 
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 Óculos de Proteção  

 Gorro descartável  

Apenas deve ser retirado no momento de sair da sala. A face externa do gorro está 

potencialmente contaminada. Remover o gorro pelo topo da cabeça ou pela parte de trás 

e descartar em lixo contaminado.  

 

 

 

 

 

 

 Respirador facial (N95 ou PFF2)  

A face externa do respirador NÃO DEVE SER TOCADA. Remover 

segurando os elásticos com as duas mãos, pela região posterior da cabeça e nuca, 

afastando e levantando para cima sem tocar a parte da frente. Caso tenha sujidade 

ou esteja úmida deve ser descartada no lixo hospitalar, caso contrário, dispensá-la 

em local previamente desinfetado para reutilização. 

 

 

 

 

HIGIENIZAR SEMPRE AS MÃOS E ROSTO AO FINAL DE TODO PROCESSO 

FONTE: CDC 

FONTE: CDC 
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Quadro 1. Equipamentos de proteção individual (EPI´s) usados na odontologia 

EPI Para que usa Quando usar Quando descartar 

Gorro 

Proteção de 

cabelos e couro 

cabeludo 

Desde o momento que 

entrar no ambiente clínico 

Descartar após um turno de 

trabalho 

Máscara Cirúrgica 
Proteção da região 

de nariz e boca 

No CME e em 

procedimentos que não 

gerem aerossol 

Deverão ser substituídas 

quando estiverem visivelmente 

molhadas ou com sinais de 

danos a sua integridade. 

Protetor Respiratório 

(máscara N95/PFF2 ou 

equivalente) 

proteção da região 

de nariz e boca 

durante o atendimento 

odontológico que gere 

aerossol 

 

Poderão, excepcionalmente, 

ser usadas por período maior 

que o previsto se usada em 

conjunto com o protetor facial.  

Devendo ser substituídas 

quando estiverem visivelmente 

molhadas ou com sinais de 

danos a sua integridade. 

Avental 
Proteção do tronco 

e dos braços 

Durante o atendimento 

odontológico que gere 

aerossol 

Utilizar um por paciente 

Óculos de Proteção Proteção dos olhos 
Durante o atendimento 

odontológico 

Não é descartável, mas deve 

ser higienizado após cada 

atendimento 

Protetor Facial Proteção do rosto 
Durante o atendimento 

odontológico 

não é descartável, mas deve 

ser higienizado após cada 

atendimento 

luvas de procedimento proteção das mãos 
Durante o atendimento 

odontológico 
Utilizar um por paciente 

 

 

 

FONTE:  adaptado do Manual de boas práticas em biossegurança para ambientes odontológicos. CFO, 2020 
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5. ESTERILIZAÇÃO 

 

a. As peças de mão e instrumentais odontológicos deverão seguir os padrões 

de esterilização normatizados pelos órgãos sanitários; 

b. Os profissionais que forem realizar o serviço de esterilização deverão 

utilizar o EPI adequado, incluindo o uso do protetor facial, óculos, avental 

impermeável, luvas e gorro. 

 

6. RADIOGRAFIA 

Deverão ser evitados radiografias intraorais e quando for necessário proceder de 

forma cuidadosa para evitar o estímulo da salivação e tosse. 

7. MEDIDAS PARA MINIMIZAR AEROSSÓIS DURANTE O ATENDIMENTO 

a. Recomenda-se isolamento absoluto com diques de borracha nos 

procedimentos, sempre que possível; 

b. Quando o isolamento absoluto não for possível, dar preferência a 

instrumentais manuais para remoção de cáries e uso de extratores de 

cálculo ao invés de aparelhos ultrassônicos, para que se minimize a geração 

de aerossóis e, preferencialmente, não utilizar seringa tríplice em sua forma 

névoa (spray); 

c. Deve ser evitado ao máximo o uso da cuspideira, utilizando sistema de 

aspiração para todos os procedimentos. 

 

8.  MEDIDAS PARA PREPARO DA SALA DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICO 

a. Deve-se retirar da sala todos os materiais que não serão usados no 

procedimento odontológico, deixando as bancadas livres; 

b. Colocar as barreiras mecânicas (filme PVC e sacos plásticos) de superfícies 

nas áreas críticas, nos apoios de instrumental e, em especial, nas regiões de 

difícil limpeza como: alças de refletores, encostos de cabeça e do mocho, 

braços da cadeira odontológica, canetas de alta e baixa rotação, corpo da 

seringa tríplice, botões manuais de acionamento e pontas de unidade de 

sucção.  
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9. LIMPEZA E DESINFECÇÃO 

a. Realizar a limpeza dos equipamentos ao final dos atendimentos com álcool 

líquido a 70% (por fricção) e na ordem a seguir: refletor, braço da cadeira 

odontológica, cadeira odontológica, mocho e superfícies auxiliares, inclusive 

equipamentos de mão (seringa tríplice e unidades de sucção); 

b. Mangueiras (do sistema de sucção) e cuspideira: deve ser realizada ao 

término de cada atendimento com hipoclorito de sódio 1% (50ml de 

hipoclorito de sódio 2,5% em 01 litro de água); 

c. Sistemas de terminais de água do equipo (mangueiras e terminais 

rosqueáveis) e reservatório (garrafa): encher o reservatório com solução de 

hipoclorito de sódio 1% (50ml de hipoclorito de sódio 2,5% em 01 litro de 

água) e acionar até o esvaziamento completo. Em seguida, encher o 

reservatório apenas com água acionando novamente até seu completo 

esvaziamento. Este procedimento deve ser realizado ao término do 

expediente sem que as peças de mão estejam acopladas nos terminais 

rosqueáveis; 

d. Superfícies do consultório: devem ser higienizados com detergente neutro 

e, em seguida, com álcool 70%, no início e término de cada turno; 

e. Piso e parede: devem ser desinfetados com hipoclorito de sódio ou outro 

produto eficaz após o término das atividades. 

f. Todos os resíduos, definidos no Anexo I da Classificação dos Resíduos de 

Serviços de Saúde enquadrados na categoria A1 da RDC/ANVISA nº 

222/2018, devem ser acondicionados e tratados conforme preconizado na 

Resolução; 

g. No consultório, todas as superfícies tocadas deverão ser desinfetadas, todo 

mobiliário e local possível de ser tocado com as mãos e passíveis de 

contaminação devem ser higienizados com detergente neutro e, em seguida, 

com álcool a 70%, no início e término de cada turno. 

 

 

Esta nota refere-se ao atual contexto, podendo sofrer alterações conforme 

situação epidemiológica. 
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