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1 INTRODUÇÃO 

 

A pandemia do SARS-CoV-2 trouxe grandes desafios para a odontologia, 

especialmente nos ambientes de formação de novos profissionais. Até o momento 

sabe-se que esse vírus, causador da Covid-19, pode acarretar desde sintomas 

muito leves até graves consequências, sobretudo no trato respiratório. Apesar de 

provocar complicações mais graves em uma parcela específica da população 

(pessoas idosas ou com morbidades), uma série de estudos demonstra que todos 

os indivíduos, em maior ou menor grau, estão sujeitos às formas graves da doença. 

Sabe-se também que o SARS-CoV2 possui um alto grau de transmissibilidade, 

sobretudo durante o atendimento odontológico, uma vez que a maioria dos 

procedimentos geram elevadas quantidades de aerossóis. Em recente artigo da 

revista Science, os autores estimam que dois terços das infecções por COVID-19 

foram transmitidas por pessoas assintomáticas. Segundo Xu et al., além dos 

pulmões, a língua e as glândulas salivares são provavelmente os locais de 

hospedagem do vírus. Corroborando, Sri Santosh et al. encontraram uma alta 

quantidade do vírus na saliva; eles alertam para o potencial de infectividade desse 

fluido, uma vez que, mesmo nos pacientes assintomáticos, é possível nele 

encontrar uma grande quantidade desses patógenos. Afirmam ainda ser essencial 

o aprimoramento e desenvolvimento de estratégias de prevenção, especialmente 

para dentistas e profissionais da área da saúde. De acordo com Meng et al., devido 

às características dos ambientes odontológicos, o risco de infecção cruzada pode 

ser alto entre pacientes e equipe odontológica. Para práticas odontológicas e 

hospitais em áreas (potencialmente) afetadas pelo COVID-19, protocolos rígidos e 

eficazes de controle de infecções são urgentemente necessários. Uma vez que 

grande parte dos procedimentos realizados pelos dentistas são geradores de 

aerossóis, agravado pelo fato das clínicas odontológicas da UFES possuírem várias 

cadeiras no mesmo ambiente, o risco de contaminação aumenta sobremaneira. A 

adequação das clínicas e ambulatórios será fundamental para garantir e preservar 

a saúde dos professores, funcionários, alunos e pacientes que por ali transitam. Tal 

preocupação foi manifestada pelos membros do Colegiado de Odontologia quanto 

ao retorno das atividades práticas durante a pandemia do SARS-CoV-2, expressas 

em um memorando enviado no dia 16 abril de 2020 à Pró-Reitoria de Graduação.    
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Desse modo, a Comissão Interna de Biossegurança do IOUFES (CIBIOS) 

propõe a implementação de uma série de estratégias, embasadas na literatura 

científica atual e na NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA No 04/2020 da 

Anvisa, que trata sobre as “medidas de prevenção e controle que devem ser 

adotadas durante a assistência aos casos assintomáticos, suspeitos ou 

confirmados de infecção pelo novo corona vírus”. Sugere-se que essas medidas 

sejam implementadas a fim de evitar, ou reduzir ao máximo, o risco de infecções, 

sendo que ações mais rigorosas poderão ser apresentadas, e posteriormente 

implementadas. O fato de ser um novo agente infeccioso, cujos dados ainda estão 

sendo pesquisados e catalogados para uma melhor compreensão da doença, é 

inevitável que procedimentos hoje recomendados se alterem à medida que novos 

estudos forem publicados. 

 

O Relatório da Ambientação dos Ambulatórios e Laboratórios faz parte das 

medidas de prevenção e controle para os atendimentos de pacientes nos 

ambulatórios do Curso de Odontologia da UFES, em casos assintomáticos, 

suspeitos ou confirmados de infecção pelo SARS-CoV-2, assim como traz medidas 

de ambientação para atender à biossegurança nos ambientes laboratoriais onde são 

realizadas as práticas pré-clínicas. 

 

As instalações usadas pelo Curso de Odontologia são em sua maioria 

obsoletas. A construção de um novo prédio para abrigar adequadamente um 

hospital escola moderno e dentro das normas de biossegurança é uma demanda 

antiga do Curso de Odontologia como um todo. Assim, o presente relatório se 

propõe a apresentar as características da estrutura atual dos ambulatórios e 

laboratórios do Curso de Odontologia que precisam ser adequados, a fim de permitir 

a biossegurança necessária aos atendimentos odontológicos, juntamente com a 

necessidade de minimizar o risco de contaminação pelo SARS-CoV-2.  

 

Não é objetivo desse relatório apresentar soluções, mas sim, servir de 

orientação para elaborar um projeto de adequação completo que atenda às novas 

exigências em biossegurança surgidas com o SARS-CoV-2.  
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2 AMBULATÓRIOS 

As atividades práticas do Curso de Odontologia, com atendimentos clínicos a 

pacientes, são desenvolvidas em 6 ambulatórios localizados nos diferentes prédios 

do IOUFES. A cada turno, de 4 ou 5 horas, os espaços são utilizados 

simultaneamente por 3 a 5 professores, 15 a 30 alunos, 15 a 30 pacientes e 2 

funcionários, se caracterizando por serem espaços de grande circulação e 

atendimento simultâneo a vários pacientes.   

Os espaços físicos dos ambulatórios estão distribuídos em diferentes 

ambientes/áreas que serão tratadas individualmente: 

 

2.1 ÁREA CLÍNICA 

 A área clínica consiste do espaço onde se encontram os consultórios 

odontológicos para o atendimento clínico aos pacientes. Entende-se por consultório 

odontológico o conjunto formado pela cadeira e equipo odontológico, mochos, mesa 

auxiliar e bancada de trabalho com pia.  

 Faz-se necessário:  

2.1.1 Isolamento dos consultórios. Os consultórios, para atendimento de 

procedimentos clínicos com aerossóis, precisam ser totalmente isolados, 

ventilados (arejados) e climatizados, possibilitando o atendimento 

individualizado.    

2.1.2 Manter a distância de 2 metros entre cada consultório odontológico durante o 

atendimento (distância mínima entre pacientes e diferentes equipes de 

atendimento), mesmo sem a produção de aerossóis.  

2.1.3 O número de atendimentos deverá ser redimensionado durante a pandemia.  

OBS.: após a utilização deverá ser realizado a higienização e desinfecção do 

consultório por funcionário fixo para cada disciplina. 

2.1.4 O tempo de intervalo entre um atendimento e outro no mesmo consultório com 

produção de aerossóis deverá ser de, pelo menos, uma (1) hora.  

2.1.5 Instalação de bombas de sucção de alta potência em todos os consultórios 

odontológicos dos ambulatórios.   

2.1.6 Instalação de sistema de exaustão, purificação do ar e climatização 

individualizada.  
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2.1.7 Instalação de armários para acondicionamento do instrumental e/ou material 

do aluno que está realizando o atendimento dentro do ambulatório.  

2.1.8 Instalação de pias adequadas para lavagem das mãos, com torneiras com 

alavanca e acionamento com cotovelo. 

2.1.9 Instalação e abastecimento de dispensador de sabonete para cada pia.  

2.1.10 Instalação e abastecimento de dispensador de papel (papeleiras) para cada 

pia. 

2.1.11 Instalação e abastecimento de dispensador de álcool gel para cada pia.  

2.1.12 Instalação e adequação de um ambiente isolado para ser utilizado como 

SALA DE PARAMENTAÇÃO para funcionários, professores e alunos - com 

lavatório. 

 

2.2 SALA DE APOIO DOCENTE 

Alguns ambulatórios possuem salas de apoio docente com acesso direto à 

área clínica e estão localizados no fundo dos ambulatórios. 

Recomenda-se: 

2.2.1 Instalação de armários individuais para os docentes para guarda dos itens 

pessoais. 

2.2.3 Instalação de vestiário para professores com entrada direta para cada 

ambulatório. 

 

2.3 COPAS DE APOIO 

 Alguns ambulatórios possuem copas de apoio que têm acesso direto à área 

clínica, favorecendo a contaminação cruzada.   

 Recomenda-se:  

 2.3.1 Remoção das áreas de alimentação (COPAS) e adequação do espaço para 

criar a SALA DE UTILIDADES (RDC Nº222 de 22 de março de 2018.ART3 

LX.), um ambiente destinado à limpeza, desinfecção e guarda dos materiais e 

roupas utilizados na assistência ao usuário do serviço e guarda temporários de 

resíduos. Será destinado também para desparamentação final (proteção 

facial). 
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2.4 SALA DE ESPERA 

 Ambiente utilizado pelos pacientes e acompanhantes enquanto aguardam 

atendimento.  

Recomenda-se: 

2.4.1 Área de recepção dos pacientes com possibilidade de promover o 

distanciamento mínimo de 2 metros entre cada paciente, com dispensador de 

álcool em gel, tapetes com solução de hipoclorito de sódio e disponibilidade de 

um termômetro digital infravermelho.  

2.4.2 Adequar a ventilação e cobertura da área externa 

2.4.3 Instalação de armários para mochila/bolsa com cadeado digital para pacientes 

e alunos. 

 

2.5 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS 

 Localizada dentro da área clínica, a central de distribuição de materiais é 

utilizada para armazenar e distribuir os materiais, instrumental e insumos usados 

durante o atendimento aos pacientes.   

 Recomenda-se: 

2.5.1 Central de distribuição dos materiais de consumo e instrumental odontológicos 

do Ambulatório isolada e com entrada de material contaminado e saída de 

material descontaminado separadas.  

2.5.2 Adequação do mobiliário para favorecer a desinfecção, ventilação, refrigeração 

e guarda dos materiais de consumo. 

2.5.3 Adequação para instalação de digitalizador (scan para placa de fósforo 

fotoestimulável) com monitor e conectado a rede. 

  

2.6 LABORATÓRIOS DE APOIO INTERNO DOS AMBULATÓRIOS 

 Os laboratórios de apoio são usados para processamento de radiografias e 

preparos dos modelos de trabalho/estudo. 

 Recomenda-se:  

2.6.1 Reforma total dos ambientes.  
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2.6.2 Eliminação do processamento de radiografias (e todos os seus resíduos) 

através da implementação da RADIOGRAFIA DIGITAL em todos os 

ambientes clínicos (evitando a necessidade de uma sala exclusiva para o 

processamento) 

2.6.3 Redimensionar os laboratórios para adequar o trânsito e trabalho dos alunos 

de forma segura. 

2.6.4 Instalação de área de desinfecção de moldagens e modelos 

2.6.5 Instalação de torneiras com alavanca e acionamento com cotovelo tanto na pia 

para higienização das mãos como na pia para trabalho. 

2.6.6 Instalação e abastecimento de dispensador de sabonetes. 

2.6.7 Instalação e abastecimento de dispensador de papel (papeleiras).  

2.6.8 Instalação e abastecimento de dispensador de álcool gel 

2.6.9 Adequar a ventilação e renovação do ar. 

 

2.7 BANHEIROS INTERNOS DOS AMBULATÓRIOS 

 Os ambulatórios possuem um ou dois banheiros individuais que são de uso 

exclusivo de professores, funcionários e alunos.  

Recomenda-se:   

2.7.1 Os acessos aos banheiros devem ser modificados para serem isolados do 

ambiente clínico.  

2.7.2 Instalação nas pias de torneiras de ¼ de volta  

2.7.3 Instalação e abastecimento de dispensador de sabonete. 

2.7.4 Instalação e abastecimento de dispensador de papel (papeleiras).  

2.7.5 Instalação e abastecimento de dispensador de álcool gel. 

2.7.6 Adequar a ventilação e renovação do ar. 

 

2.8 SALA DE RADIOGRAFIAS 

 São utilizadas para realização de radiografias dentro dos ambulatórios. 

 Recomenda-se: 

2.8.1 Adequar a ventilação e renovação do ar. 

2.8.2 Suporte para avental de chumbo. 
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2.8.3 Instalação e abastecimento de dispensador de álcool gel. 

 

2.9 ÁREA DE RECEPÇÃO  

Nesta área devem ser organizadas os processos de recebimento, distribuição 

e devolução dos prontuários, bem como de recepção e segurança de entrada dos 

pacientes, com computador conectado à rede. 

É necessário: 

2.9.1 Criação de uma área de recepção separada, por porta, do ambiente clínico.  

2.9.2 Instalação de computadores, conectados à rede 

 

2.10 ÁREA DE COMPUTADORES PARA OS ALUNOS 

 Nesta área os alunos e professores fazem o acesso ao prontuário eletrônico, 

para inclusão de todos os procedimentos realizados durante o atendimento clínico. 

É necessário: 

2.10.1 Criação de uma área separada, por porta, do ambiente clínico. 

2.10.2 Instalação de computadores conectados à rede em quantidade adequada. 

3 LABORATÓRIOS 

As atividades práticas pré-clínicas são realizadas em 4 laboratórios também 

localizados nos prédios do IOUFES. As atividades práticas laboratoriais das 

disciplinas básicas são realizadas nos laboratórios localizados nos prédios do 

Anatômico, Básico 1 e 3. 

 Recomenda-se: 

3.1 Ampliação dos ambientes para permitir o distanciamento adequado para 

acomodação de TODOS os alunos. 

3.2 Instalação de armários com trava digital para guarda de bolsas (corredor). 

3.3 Instalação de armários para acomodação dos materiais dos alunos e professores 

durante as atividades práticas. 
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3.4 Instalação de torneiras com alavanca e acionamento com cotovelo. 

3.5 Instalação e abastecimento de dispensador de sabonete. 

3.6 Instalação e abastecimento de dispensador de papel – papeleira. 

3.7 Instalação e abastecimento de dispensador de álcool gel. 

3.8 Adequar a ventilação e renovação do ar. 

3.9 Instalação de aparelho de Rx e digitalizador (scan) para placa de fósforo 

juntamente com um computador.  

3.10 Fechar acesso entre o Ambulatório III e o Laboratório de habilidades. 

3.11 Instalação de equipamentos de vídeo-projeção (câmera e sistema de suporte 

para auxiliar nas demonstrações práticas evitando aglomeração ao redor dos 

docentes, juntamente com monitores de alta resolução próximos às bancadas 

de trabalho para receber a projeção simultânea (conectados ao sistema de 

vídeo-projeção). 

3.12 Instalação de aparelho de TV 4K com dimensão igual ou maior a 65 polegadas. 

 

4 BANHEIROS DE PACIENTES 

Os banheiros para pacientes, localizados entre os ambulatórios odontológicos, 

são pequenos, sem higienização adequada e poucos para o número de pacientes 

atendidos em todo o Centro de Ciências da Saúde. 

Recomenda-se:  

4.1 Criação de novas unidades e reforma total dos banheiros. 

4.2 Instalação de pias para higiene bucal e das mãos com torneiras de ¼ de volta.  

4.3 Instalação e abastecimento de dispensador de sabonete. 

4.4 Instalação e abastecimento de dispensador de papel – papeleira. 

4.5 Instalação e abastecimento de dispensador de álcool gel. 

4.6 Adequar a ventilação e renovação do ar. 
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5 SALA DOS ALUNOS 

 Local de armazenamento de todo o instrumental e material clínico e pessoal 

utilizado pelos alunos durante as atividades clínicas e laboratoriais desenvolvidas no 

Curso de Odontologia.  

Recomenda-se:  

5.1 Instalação de armários em quantidade e tamanho suficiente para   

armazenamento do instrumental. 

5.2 Instalação de vestiário para troca da roupa de rua pela roupa de trabalho e 

guarda das roupas. 

5.3 Instalação e abastecimento de dispensador de álcool gel. 

5.4 Adequar a ventilação e renovação do ar. 

 

6 BANHEIROS DO PRÉDIO DIDÁTICO 

 Para uso dos professores, alunos e funcionários, estão localizados no prédio 

didático, junto às salas de aulas e laboratórios.  

Recomenda-se:  

6.1 Reforma total. 

6.2 Instalação de torneiras de ¼ de volta.  

6.3 Instalação e abastecimento de dispensador de sabonete. 

6.4 Instalação e abastecimento de dispensador de papel – papeleira. 

6.5 Instalação e abastecimento de dispensador de álcool gel. 

6.6 Adequar a ventilação e renovação do ar. 

 

7 ÁREA DE RECEBIMENTO, GUARDA E DISTRIBUIÇÃO DE 

TRABALHOS PROTÉTICOS. 

7.1 Criação de uma unidade administrativa única para o recebimento, limpeza, 

guarda e distribuição dos trabalhos protéticos recebidos de terceiros, que atenda 

a todos os ambulatórios.  

 



 

 

11 

 

8 ÁREA DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTAÇÃO 

Com a eliminação das copas de apoio localizadas no interior dos ambulatórios 

há a necessidade de: 

8.1 Criação de uma área de convivência e alimentação para alunos e docentes. Esta 

área deve ser separada dos ambientes didáticos e clínicos do curso. 

 

9 VESTIÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS 

9.1 Criação de vestiário para troca de roupa de rua para roupa de trabalho para os 

Técnicos e Funcionários do IOUFES. 

 

10   ACESSO GERAL ÀS DEPENDÊNCIAS DO CURSO 

Por se tratar de curso de área de saúde, as áreas clínicas do curso de 

odontologia são consideradas como um ambiente hospitalar (clínica-escola). Assim, 

há necessidade de restringir e controlar o acesso de transeuntes às dependências 

do curso para a manutenção da biossegurança e evitar contagio à população. As 

estruturas de restrição de trânsito e acesso devem unificar todas as unidades 

didático/clínicas do curso, serem protegidas das intempéries e restritas aos alunos, 

docentes e servidos do curso. O acesso de pacientes deve ser controlado e 

permitido apenas nas áreas de tratamento específicas, de modo a permitir o controle 

do número de pessoas circulantes (diminuir a aglomeração) e avaliação clínica dos 

pacientes antes que acessem as instalações clínicas (verificação da temperatura 

corporal através de termômetros infravermelhos ou termografia).   

 

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A CIBIOS ressalta que há necessidade de ESTUDOS TÉCNICOS específicos 

com profissionais qualificados para a estruturação das reformas necessárias; e por 

meio deste relatório dará apoio consultivo e auxiliar as reformas de infraestrutura 
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necessárias. Entendemos que, para o retorno às atividades didático/clínicas assim 

como estão descritas no Projeto Pedagógico Curricular do curso de Odontologia, os 

itens descritos neste relatório devem ser contemplados em sua totalidade. 

Ressaltamos que estamos atentos às condutas das outras instituições de ensino em 

Odontologia no Brasil e ao redor do mundo que, da mesma forma que a nossa 

instituição, passam pelos mesmos desafios e certamente estão trabalhando para se 

adequarem à nova realidade. Reiteramos que seguiremos as recomendações e 

determinações de órgãos competentes em saúde como a OMS, o Ministério da 

Saúde, o CFO e a ANVISA acerca do combate e proteção adequados e específicos 

ao atendimento odontológico.    

 

ATENÇÃO 

Esse relatório apresenta medidas de adequações causadas por 

um vírus novo e, portanto, são baseadas no que se sabe até o 

momento. Modificações podem ser necessárias em função de 

novas descobertas. 
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