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INTRODUÇÃO   1 

 

 

 

Para enfrentar adequadamente o desafio da COVID-19 são necessárias, entre outras 

ações, mudanças significativas na infraestrutura das unidades ambulatoriais. Além 

disso, as demandas relativas a equipamentos de proteção individual aumentam 

significativamente para proteger os pacientes e a equipe de saúde.  Para manter o 

sistema de saúde funcionando efetivamente, todos os esforços devem ser tomados, 

bem como os investimentos necessários devem ser realizados (Zimmermann, M; 

Nkenke, E 2020). 

 

Medidas de biossegurança efetivas são importantes para minimizar o risco de 

contaminação e o impacto desta pandemia. As políticas públicas, medidas preventivas 

e diretrizes são importantes para prevenir e controlar a COVID-19 na prática diária até 

que uma vacina ou um medicamento se torne disponível. 

 

A pandemia é dinâmica e as informações e recomendações podem ser atualizadas à 

medida que novos conhecimentos científicos sejam publicados. 

 

O objetivo deste relatório é apresentar as medidas de biossegurança necessárias para 

a proteção dos professores, alunos, funcionários e pacientes no atendimento clínico 

realizados nos ambulatórios, assim como nas atividades realizadas nos laboratórios e 

salas de aulas do Curso de Odontologia da Universidade Federal do ES-UFES, 

graduação e pós-graduação.  

 

 

  



 
 
 
 

6 

 

AGENDAMENTO    2 

 

 

De acordo com a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020 Revisão em 

08/05/2020, a instituição deve garantir a orientação para pré-agendamento, buscando o 

reconhecimento precoce, auxiliando na identificação de usuários com suspeita de 

infecção pelo COVID-19 e prestando orientações de encaminhamento para a rede 

pública de saúde. (Consenso ABENO, 2020) 

 

O atendimento ao paciente presencial deve ser precedido de uma consulta remota (pré-

consulta) com o paciente ou responsável. Essa PRÉ-CONSULTA remota deverá ser 

realizada pelo aluno ou pelo funcionário da clínica, conforme determinado pelo 

coordenador da disciplina e consiste da aplicação de um questionário sobre a saúde do 

paciente e do seu acompanhante visando determinar a possível exposição ao COVID-

19. 

 

Orienta-se que a PRÉ-CONSULTA seja feita no momento do agendamento e 

novamente na véspera do atendimento.  O questionário preenchido pelo 

aluno/funcionário com as respostas do paciente deverá ser assinado pelo paciente ao 

chegar na clínica no dia da sua consulta.   Esse questionário será então fotografado 

pelo aluno responsável pelo atendimento e anexado à ficha do PU eletrônico do 

paciente.  O questionário em papel deverá ser guardado pela funcionária da clínica e 

será, posteriormente, recolhido pela CIBIOS.   

 

Os textos para orientar o atendimento ao paciente no agendamento e na confirmação 

da consulta serão disponibilizados a todos para serem enviados aos pacientes. 

(Quadros 01 a 05). 
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2.1 QUADRO 01 – ESCLARECIMENTOS AOS PACIENTES SOBRE 

A PRÉ-CONSULTA 

 

  



 
 
 
 

8 

2.2 QUADRO 2 – QUESTIONÁRIO PRÉ-CONSULTA 
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2.3 QUADRO 3 – ORIENTAÇÕES AOS PACIENTES DE COMO 

AGIR NAS CLÍNICAS 
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2.4 QUADRO 04 – DADOS DA CONSULTA 

 

 

 

 

2.5 QUADRO 05 – ORIENTAÇÕES AOS PACIENTES PÓS-

CONSULTA 
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PREPARO DA EQUIPE EM CASA    3 

 

 

 

 

 Remover todos os acessórios e adereços.  

 Prender os cabelos, se aplicável.  

 Manter as unhas curtas, sem alongamentos ou unhas artificiais.  Não 

remover as cutículas.   

 Não utilizar maquiagem e/ou protetor solar, pois dificulta o selamento e 

fixação dos EPIs.  

 Barbear-se, se aplicável (a barba prejudica o selamento marginal dos 

respiradores).  
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PREPARO DA EQUIPE NA UFES -    

PRÉ-CLÍNICO 4 

 

 

 

 

 Guardar os pertences no armário. Os celulares deverão ser colocados em 

sacos plásticos com fecho (tipo Zip Lock). 

 Beber água se necessário, para evitar interrupções durante o atendimento.  

 Ir à toalete se necessário, para evitar interrupções durante o atendimento. 

 Vestir o pijama cirúrgico, calçado profissional com meia grossa de uso restrito à 

clínica e deixar o material pessoal, roupas e calçado no vestiário em armários 

ou, alternativamente, dentro de sacolas plásticas descartáveis, fechadas.  

 Lavar o rosto com água e sabão.  

 Fazer a higienização completa das mãos com água e sabão líquido, conforme 

ANEXO 01. 
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ATENDIMENTO DO PACIENTE - 

RECEPÇÃO  5 

 

 

 

  

 

A T E N Ç Ã O  

TODOS OS PACIENTES  em atendimento devem ser considerados 

como POSSÍVEIS CONTAMINADOS   

e todas as precauções devem ser tomadas para minimizar a 

possibil idade de transmissão de patógenos infecciosos  

 

 

 

 

5.1  SALA DE ESPERA 

 

 

5.1.1 ALERTAS VISUAIS  

 

Alertas visuais devem ser instalados tanto internamente como externamente às salas 

de espera.  Sugestões de ALERTAS VISUAIS estão registrados nas figuras em anexo 

(ANEXO 02). 

 

 

5.1.2 AMBIENTE   

 

As salas de espera devem estar preparadas para o recebimento dos pacientes com: 
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 Dispensadores de álcool gel de fácil acesso para os pacientes 

 Tapetes (molhado e seco) com desinfetantes na porta da entrada   

 Lixeiras  

 Espaçamento das poltronas de modo a permitir 1,5m de distância entre os 

pacientes 

 Prover máscaras e papel toalha em caso de necessidade 

 Verificar a ventilação local 

 Barreiras de proteção de vidro ou plástico transparente para proteger 

colaboradores no atendimento ao público, opcional: Barreira com 1,5 metros de 

distanciamento com fitas de segurança e sinalização  

 

 

5.1.3 PARAMENTAÇÃO DA EQUIPE 

 

PROTEÇÃO GRAU 1 RISCO MODERADO 

Ausência de contato físico com usuários, mantendo distância mínima de 1,5 metros. 

LISTA DE EPI 

 Pijama cirúrgico de mangas curtas (para permitir a correta higienização das 

mãos e braços). 

 Calçado específico para uso na clínica (fechado, impermeável e lavável) e 

meias grossas. 

 Gorro descartável em polipropileno 30g/m2.   Troca dever ser a cada período 

de 4h (4 horas) ou quando houver contaminação/sujidade. 

 Óculos de proteção (mesmo que utilize óculos grau) com vedamento lateral 

efetivo. 

 Máscara cirúrgica (tipo IIR).  Troca deve ser a cada período de 4h (quatro 

horas) ou sempre que estiver úmida.  

 Protetor facial (face shield).  

 Avental TNT descartável de mangas longas (30g/m2) 
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PROTEÇÃO GRAU 2 RISCO ALTO 

Contato físico com usuários, sem realização de procedimentos produtores de 
aerossóis/gotículas. 

LISTA DE EPI 

 Pijama cirúrgico de manga curtas (para permitir a correta higienização das 

mãos e braços). 

 Calçado específico para uso na clínica (fechado, impermeável e lavável) e 

meias grossas. 

 Gorro descartável em polipropileno 30g/m2.   Troca dever ser a cada período 

de 4h (4 horas) ou quando houver contaminação/sujidade. 

 Óculos de proteção (mesmo que utilize óculos grau) com vedamento lateral 

efetivo. 

 Máscara PFF2/N95 sem respirador (Troca a cada período de 8h ou sempre 

que estiver úmida)  ou máscara cirúrgica, tipo IIR (Troca deve ser a cada 

período de 4h ou sempre que estiver úmida) 

 Protetor facial (face shield). DESINFECTADO A CADA ATENDIMENTO 

 Avental impermeável de mangas longas (mínimo 40g/m2). Em situações de 

escassez, admite-se a utilização de avental de menor gramatura (mínimo 

30g/m2), desde que o fabricante assegure que esse produto seja 

impermeável.  DESCARTÁVEL A CADA ATENDIMENTO. 

 Luvas de procedimento de látex, vinílica, nitrilo que no contexto da epidemia 

da COVID-19, devem ser utilizadas em qualquer contato com o usuário ou 

seu entorno. DESCARTÁVEL A CADA ATENDIMENTO. 
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PROTEÇÃO GRAU 3 RISCO ALTÍSSIMO 

Contato físico com usuários COM produção de AEROSSOL 

LISTA DE EPI 

 Propé descartável.  Troca dever ser a cada período de 4h (4 horas). 

 Gorro descartável em polipropileno 30g/m2.   DESCARTÁVEL A CADA 

ATENDIMENTO 

 Óculos de proteção (mesmo que utilize óculos grau) com vedamento lateral 

efetivo. 

 Máscara PFF2/N95 sem respirador.  Troca a cada período de 8h (oito 

horas) ou sempre que estiver úmida. 

 Protetor facial (face shield). DESINFECTADO A CADA ATENDIMENTO 

 Pijama cirúrgico de manga curtas (para permitir a correta higienização das 

mãos e braços). 

 Avental impermeável descartável de mangas longas (mínimo 50g/m2).  

 Luvas de procedimento de látex, vinílica, nitrilo que no contexto da epidemia 

da COVID-19, devem ser utilizadas em qualquer contato com o usuário ou 

seu entorno. DESCARTÁVEL A CADA ATENDIMENTO 

 Calçado específico para uso na clínica (fechado, impermeável e lavável) e 

meias grossas. 

 

 

 

A T E N Ç Ã O  

 Para qualquer atendimento odontológico: considerar proteção grau 3. 

 Profissionais de acesso restrito à sala de espera: considerar proteção 

grau 1. 

 Profissionais de limpeza: considerar proteção grau 3.  
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EM RELAÇÃO ÀS MÁSCARAS DE TECIDO 

 

Máscaras de tecido devem ser usadas para impedir que a pessoa que a está usando 

espalhe secreções respiratórias ao falar, espirrar ou tossir (controle da fonte), desde 

que estejam limpas e secas, porém, elas NÃO SÃO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL (EPI), portanto, não devem ser usadas por profissionais do serviço de 

saúde durante a permanência em áreas de atendimento a pacientes ou quando 

realizarem atividades em que é necessário uso de máscara cirúrgica ou de máscara de 

proteção respiratória N95/PFF2. Quem pode usar máscaras de tecido dentro dos 

serviços de saúde, pacientes assintomáticos - visitantes e acompanhantes - 

profissionais que atuam na recepção, áreas administrativas (quando não tiver contato a 

menos de 1 metro com pacientes) - profissionais de áreas em que não há assistência a 

pacientes como manutenção, almoxarifado, farmácia, etc. (quando não tiver contato a 

menos de 1 metro com pacientes) - profissionais de saúde e de apoio em situações em 

que não há necessidade do uso de máscara cirúrgica ou de máscara de proteção 

respiratória N95/PFF2.  

Orientações sobre produção, uso e manutenção de máscaras de tecido estão disponíveis no site 

do Ministério da Saúde. NOTA INFORMATIVA Nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS: 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/04/1586014047102-Nota-Informativa.pdf 
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5.1.4 RECEPÇÃO E PREPARAÇÃO DO PACIENTE 

 

 Certificar-se que o paciente está fazendo o uso da máscara corretamente 

 Aferir a temperatura do paciente.  Temperaturas superiores a 37,8oC deverão ser 

comunicados aos professores/alunos responsáveis para orientação ao paciente, 

dispensa e reagendamento. 

 Entregar o questionário que foi respondido pelo paciente.  Solicitar que o paciente 

assine o questionário.  Caso o paciente não tenha respondido ao questionário, o 

professor responsável deverá ser comunicado e o aluno fará então a pré-consulta 

(aplicar o questionário) presencialmente e antes do paciente entrar na sala clínica. 

 Orientar o paciente a fazer a higienização do rosto e mãos e a higienização bucal, 

indicando o local. 

 Solicitar ao paciente que aguarde, mantendo a distância dos demais pacientes 

(1,5m). 

 Realizar a Triagem Presencial (FAST TRACK – SUS, conforme ANEXO 03).  

 

A T E N Ç Ã O  

PACIENTES COVID SUSPEITOS OU CONFIRMADOS 

Oferecer máscara cirúrgica e orientar procurar serviço de Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) mais próxima ou do Município de origem, independente de 

urgência ou não. 

 

 

PARA ENTRADA DO PACIENTE NA SALA DE ATENDIMENTO CLÍNICO 

Quando o paciente for solicitado a entrar na sala de atendimento clínico, o Atendente 

da Sala de Espera deverá: 

 Oferecer álcool em gel para a higienização das mãos. 

 Pedir para que faça a higienização dos pés no tapete higienizante 

 Oferecer e pedir para vestir o gorro e em seguida higienizar as mãos 

novamente. 

 Abrir a porta para ele entrar, evitando que ele toque as maçanetas. 

 O paciente será acompanhado até o box de atendimento pelo ALUNO 

CIRCULANTE ou OPERADOR 2. 
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5.2 CLÍNICA 

 

 

5.2.1 AMBIENTAÇÃO DA CLÍNICA E DIVISÃO DE BOX DE ATENDIMENTOS 

DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DE PROCEDIMENTOS A SER 

REALIZADOS 

 

A) SEM PRODUÇÃO DE AEROSSOL 

OPÇÃO 1 Idealmente o box de atendimento deve ser individualizado 

OPÇÃO 2 Se não for possível, nas instalações odontológicas com plantas 

abertas, com intuído de evitar a propagação de patógenos, indica-se: 

 Pelo menos 2 metros de espaço entre as cadeiras odontológicas; 

 Barreiras físicas entre as cadeiras odontológicas do chão ao teto, 

fáceis de limpar. 

 

A) COM PRODUÇÃO DE AEROSSOL 

OPÇÃO 1 Idealmente o box de atendimento deve ser individualizado 

OPÇÃO 2 Se não for possível, nas instalações odontológicas com plantas 

abertas, com intuído de evitar a propagação de patógenos, indica-se: 

 Pelo menos 2 metros de espaço entre as cadeiras odontológicas; 

 Barreiras físicas entre as cadeiras odontológicas do chão ao teto, 

fáceis de limpar.  Em instalações odontológicas em que diferentes 

usuários recebem cuidados ao mesmo tempo e por períodos 

prolongados, considerar a possibilidade do atendimento de um 

único usuário por turno por estudante, contribuindo para a 

satisfatória renovação do ar.   

 Os boxes de atendimento só poderão ser utilizados UMA 

ÚNICA VEZ por período, de modo a permitir a correta 

higienização e desinfecção a ser realizada pela Funcionária da 

Clínica ao final do período de atendimento.  

 

C) COM E SEM PRODUÇÃO DE AEROSSOL 

 O procedimento que gere aerossol deve ser programado para o último horário 

do turno.  

 A programação deve incluir o resguardo de um intervalo de pelo menos 1h 

(uma hora) após o procedimento para então proceder a limpeza terminal. 

TEMPO DE ESPERA PARA DESINFECÇÃO do ambiente pós-atendimento 

MÍNIMO DE 1H (uma hora) 

 Ao final do atendimento, o aluno deve anotar no quadro localizado na porta do 

box, o horário do término do procedimento para que a equipe de limpeza possa 

se programar.  Deve ainda fechar o box com o sinalizador ou fita. 
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5.2.2 PREPARAÇÃO DO BOX DE ATENDIMENTO  

  

 

 5.2.2.1 BARREIRAS FÍSICAS DE PROTEÇÃO 

 

 Promover a desinfeção das superfícies utilizando produtos à base de álcool a 

70%, hipoclorito de sódio a 1% ou ácido peracético a 0,2%, a depender da 

superfície. 

 Instalar barreiras físicas de proteção (filmes de PVC ou sacos plásticos), nos 

seguintes locais 

1. Botões manuais de acionamento; 

2. Alças e botões de liga/desliga de refletores 

3. Encosto de cabeça e braços da cadeira odontológica; 

4. Encosto do mocho; 

5. Encaixes para canetas de alta e baixa rotação; 

6. Corpo da seringa tríplice; 

7. Encaixes da unidade de sucção; 

8. Demais equipamentos a serem utilizados na área clínica, como 

fotopolimerizadores, aparelhos de ultrassom, etc. 

 Separar apenas os instrumentais e materiais de consumo que serão utilizados 

no procedimento clínico, acondicionados em caixa plástica com tampa.  

 Deixar sobre a bancada  

- Caixa plástica com tampa com os possíveis instrumentais a serem usados no 

procedimento - CAIXA INSTRUMENTAIS/INSUMOS - LIMPA  

-Caixa plástica com tampa que será usada para acondicionar e transportar os 

instrumentais sujos à CME - CAIXA INSTRUMENTAIS – SUJA/EXPURGO 

- Bandeja com os materiais/insumos a serem utilizados no atendimento 

 

 

5.2.2.2 DESCONTAMINAÇÃO DE SUPERFICIES 

 

 A descontaminação das superfícies já protegidas por barreiras deve ser feita 

com álcool 70ºG, hipoclorito de sódio a 1% ou ácido peracético a 0,2% da área 

menos contaminada para mais contaminada, de cima para baixo, de dentro para 

fora, na seguinte sequência: 
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1o Alça do refletor  

2o Cadeira odontológica   

3o Mocho  

4o Superfície da unidade/carrinho auxiliar  

5o Encaixes para alta e baixa rotação, seringa tríplice, sugadores e cuspideira.   

 A cuspideira deverá ser utilizada o mínimo possível, dando preferência a sucção 

da saliva por meio de bomba a vácuo. O usuário deverá ser orientado a utilizar 

a cuspideira só em casos de extrema necessidade e a descontaminação ao final 

de cada atendimento deve ser feita com hipoclorito a 1%.   

 Superfícies como bancadas e unidade/carrinho auxiliar devem ser cobertas por 

campos descartáveis e impermeáveis.   

 Seringas tríplices devem ser protegidas, adicionalmente, com pontas 

descartáveis. 

 

Deve-se manter nas bancadas de trabalho somente o material que será utilizado no  

procedimento. Tais materiais devem ser descontaminados com álcool 70ºG.  

 

O ALUNO CIRCULANTE, quando precisar trazer para a bancada um material que não 

esteja disponível no local, deverá fazer uso de sobreluvas plásticas. 
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ATENDIMENTO CLÍNICO  6 

 

 

 

6.1 PARAMENTAÇÃO DA EQUIPE ODONTOLÓGICA 

 

 

6.1.1 PARAMENTAÇÃO PRELIMINAR 

 

Para qualquer atendimento odontológico: considerar PROTEÇÃO GRAU 3 (ANEXO 4)   

 

 

6.1.2 PARAMENTAÇÃO CIRÚRGICA 

 

Para qualquer atendimento odontológico cirúrgico, considerar PROTEÇÃO GRAU 3 

(ANEXO 4).   

Quando o procedimento a ser realizado no paciente exigir técnica asséptica, devem ser 

utilizadas luvas cirúrgicas estéreis e kit de cirúrgico estéril (descartável e de uso único) 

 

SEQUÊNCIA FAVORÁVEL (ANEXO 5 a 11) 

1º Propé 

2º Máscara N95/PFF2 

3º Óculos de Proteção 

4º Gorro 

5º Protetor facial (face shield) 

6º Avental Cirúrgico estéril 

7º Luva cirúrgica estéril 
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6.2 PREPARAÇÃO DO PACIENTE NO BOX DE ATENDIMENTO 

 

1º O ALUNO (operador ou auxiliar, pré-paramentado) deve recepcionar o usuário na 

entrada na clínica. Certificar-se de que o paciente está usando máscara de tecido e 

gorro.  

2º No box, orientar o usuário a guardar sua máscara em um envelope de papel. 

3º colocar no paciente óculos e protetor (babador descartável, de uso único) ou  

proteção plástica/TNT (campo cirúrgico)                               

4º oferecer ao paciente, em copo descartável, a solução para bochecho 

SEQUÊNCIA PRODUTO 
TEMPO DE 

BOCHECHO 

1º bochecho 

Peróxido de hidrogênio 1%. 

FÓRMULA:   5ml de água oxigenada 3% ou 

10 volumes e diluir em 10ml de água filtrada 

1 minuto 

2º bochecho 
15 ml de gluconato de clorexidina a 0,12% 

sem álcool. 
1 minuto 

O líquido deve voltar ao copo e ser descartado na pia do box 

 

5º Usuário de próteses ou aparelhos removíveis devem retirá-los antes do bochecho e 

os mesmos deverão ser limpos com gaze úmida e imersos em cuba contendo a 

solução adequada durante 10 minutos:  

TIPO DE PROTESE PRODUTO TEMPO DE 

IMERSÃO 

Somente acrílico Hipoclorito de sódio a 1%; 10 minutos 

Com partes metálicas Clorexidina a 0,2%  10 minutos 

 

6º limpar a face do paciente com gaze embebida em solução de clorexidina não alcoólica 

a 0,2%. 

 

 

6.3 CUIDADOS ADICIONAIS 

 

• Trabalhar a 4 mãos sempre que possível, considerar o trabalho a 6 mãos.   

• Nunca tocar, desnecessariamente, o paciente, o colega ou a si próprio.  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• Nunca ajustar a máscara, respirador, óculos ou viseira sem realizar prévia 

antissepsia das  mãos.   

• Utilizar isolamento absoluto sempre que possível.   

• Utilizar o mínimo possível a turbina de alta rotação, substituindo-a por contra 

ângulos com  fluxo de água e ar ajustados ao mínimo necessário e, 

preferencialmente, com válvula antirretorno.   

• Os instrumentos rotatórios e a seringa tríplice devem ser acionados por 30 

segundos antes do seu primeiro uso naquele usuário.   

• Recomenda-se evitar a utilização da seringa tríplice, especialmente na função 

spray.   

• Sempre que possível utilizar algodão/gaze estéril para secagem de regiões 

intrabucais.   

• A utilização de sugadores de alta potência (bomba a vácuo) é recomendada.   

• Não utilizar aparelhos que gerem aerossóis como jato de bicarbonato e 

ultrassom.   

• Sempre que possível recomenda-se utilizar dispositivos manuais, como 

escavadores de  dentina para remoção de lesões cariosa (evitar canetas de alta 

e baixa rotação) e curetas  para raspagem periodontal. Preferir técnicas 

químico-mecânicas se necessário.   

• Em casos de pulpite irreversível sintomática, se possível expor a polpa por meio 

de remoção químico-mecânica do tecido acometido, com isolamento absoluto e 

aspiração contínua.   

• Sempre que possível, dê preferência às suturas com fio absorvível, para evitar 

necessidade de remoção.   

• Em Odontopediatria e na Odontologia para usuários especiais priorizar, sempre 

que possível, os procedimentos sem a formação de aerossóis:  

Odontologia preventiva não-invasiva: instruções de higiene, escovação, 

aplicação tópica de flúor (gel e verniz), selantes, diamino fluoreto de prata.  

Odontologia preventiva minimamente invasiva: remoção seletiva da cárie 

com instrumentos manuais e ART.   

• Para usuários não colaboradores, que necessitam de restrições físicas, 

recomenda-se verificar o momento ideal para o seu atendimento. Em caso de 

situação de urgência, deve-se considerar o atendimento com auxílio dos pais 

(que devem estar utilizando máscaras).  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6.4 CONTROLE DE AEROSSÓIS 

 

Indica-se utilizar sucção/aspiração contínua de alta potência, além de isolamento 

absoluto sempre que possível, para reduzir a dispersão de gotículas e aerossóis. 

 

Recomenda-se utilizar dispositivos manuais (curetas ou outros instrumentais) para 

evitar canetas de alta e baixa rotação e aparelhos que gerem aerossóis como jato de 

bicarbonato e ultrassom. Quando indispensável, dar preferência a canetas com válvula 

antirrefluxo e regular o volume de saída de água. 

 

Evitar o uso de seringa tríplice, especialmente na combinação ar/água (spray). Dar 

preferência ao uso de seringas descartáveis com soro para lavar a cavidade bucal e, 

para secar, usar alta sucção e/ou compressas de gaze. 

 

O trabalho a quatro mãos deve ser priorizado (OPERADOR 1 e OPERADOR 2), de 

acordo com a nota técnica GVIMS/GGTES/ANVISA No 04/2020. Sugere-se a 

possibilidade de trabalho a seis mãos (ALUNO CIRCULANTE), sendo a terceira pessoa 

circulante, de forma similar a centros cirúrgicos. 

 

Tempo de espera para desinfecção do ambiente pós atendimento deverá ser de NO 

MÍNIMO 1 (UMA) HORA. Ao final do atendimento deve-se anotar no quadro localizado 

na porta o horário de término do procedimento. 

 

 

6.5 DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO 

 

Na distribuição de material ATENTAR à possibilidade de contaminação cruzada.  Com 

isso, o processo de limpeza e descontaminação dos materiais deve ser reforçado junto 

a todos os envolvidos nas atividades da clínica escola.   

• DETERMINAR A ÁREA LIMPA E A ÁREA SUJA, devidamente identificadas, 

para o fluxo dos materiais:   

ÁREA SUJA: local com reservatórios amplos e abertos para depósito dos 

materiais utilizados na sala de atendimento clínico.  

ÁREA LIMPA: local com reservatórios fechados e limpos.   
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• O funcionário que distribuirá os materiais de consumo deve estar devidamente 

paramentado com avental descartável com gramatura mínima de 30g/m2, gorro 

descartável, máscara N95/PFF2, protetor facial (face shield) e luvas de 

procedimento quando a distribuição ocorrer no ambiente clínico. Se a 

distribuição for em área externa ao ambiente clínico a máscara pode ser a 

cirúrgica. Em ambos os casos, se recomenda a utilização de barreira acrílica ou 

de vidro.  

• Ao final do atendimento, antes da entrega do material, o ALUNO CIRCULANTE 

realizará a descontaminação dos materiais de consumo com solução 

desinfetante (à base de cloro, álcoois ou ácido peracético)  

• O Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) ou funcionário responsável pela distribuição 

de material realizará ao fim de cada turno, ou quando houver necessidade de 

reutilização do material, a descontaminação com as soluções desinfetantes 

descritas no parágrafo anterior.   

• Lembrar que, neste momento, o planejamento prévio dos procedimentos e 

organização dos materiais antes do atendimento possibilitará menor circulação 

na área clínica, evitando possíveis contatos com aerossóis provocados por 

outras unidades odontológicas dentro do mesmo ambiente.   

• Recomenda-se deixar o material de consumo fora do alcance do aerossol 

(coberto por barreira ou dentro de um recipiente fechado) quando estiver no box 

de atendimento clínico.   

• A manipulação do material de consumo deve ser, sempre que possível, realizada 

pelo ALUNO OPERADOR 2 com sobreluvas, o que não exclui a necessidade de 

realização de descontaminação das embalagens após o uso, antes da entrega 

na área suja da central de materiais.   

• Há possibilidade de trabalhar com fracionamento dos materiais de consumo do 

tipo gaze, algodão e gesso, entre outros, em pequenas porções acondicionadas 

em pacotes de plástico, com a finalidade de evitar desperdícios e contaminação 

cruzada.   

 

  



 
 
 
 

27 

6.6 MOLDAGEM E MODELAGEM 

 

 Preparar a bancada de trabalho que deve ser coberta com proteção de TNT 

descartável e impermeável (TNT 50x70cm). Colocar ponta descartável e protetor 

plástico na seringa tríplice. Evitar o uso da seringa tríplice ou utilizar apenas o ar 

ou a água separadamente e nunca os dois juntos. 

 Manter na bancada somente o material que será utilizado no procedimento. Os 

materiais devem ser descontaminados com álcool a 70ºG. Se houver 

necessidade de trazer para a bancada um material que não esteja disponível no 

local, o ALUNO CIRCULANTE deverá fazer uso de sobreluvas plásticas. 

 Lavar as mãos e calçar as luvas. 

 Com o paciente na cadeira, orientar para que guarde sua máscara em um 

envelope de papel ou plástico. 

 Colocar no paciente avental/babador plástico descartável (uso único) para 

moldagem (modelo abaixo) e entregar um guardanapo ou toalha de papel para 

secar a boca (figura 01) 

 

Figura 01 – exemplo de babador descartável, com camada plástica. 

 

 Oferecer, em copo descartável, as soluções para bochecho 

SEQUÊNCIA PRODUTO 
TEMPO DE 

BOCHECHO 

1º bochecho 

Peróxido de hidrogênio 1%. 

FÓRMULA:   5ml de água oxigenada 3% ou 

10 volumes e diluir em 10ml de água filtrada 

1 minuto 

2º bochecho 
15 ml de gluconato de clorexidina a 0,12% 

sem álcool. 
1 minuto 

O líquido deve voltar ao copo e ser descartado na pia do box 
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 Usuário de próteses ou aparelhos removíveis devem retirá-los antes do 

bochecho para limpeza com gaze úmida e imersão em cuba contendo a solução 

adequada durante 10 minutos, atentando para os efeitos adversos dos produtos 

de limpeza:  

TIPO DE PROTESE PRODUTO TEMPO DE 

IMERSÃO 

Somente acrílico Hipoclorito de sódio a 1% 

(Não usar álcool 70oG ou álcool 

em gel a 70%) 

10 minutos 

Com partes metálicas Clorexidina a 0,2% 10 minutos 

 

 Provar a moldeira no paciente e explicar todo o procedimento antecipadamente. 

 Em moldagens com alginato colocar cera periférica em todo o contorno da 

moldeira para proteção da mucosa do paciente, melhor cópia da anatomia e 

maior retenção do material à moldeira. 

 Após a moldagem, oferecer copo descartável com água para lavar a boca, 

pedindo para descartar o líquido de volta no copo, enxugar o rosto com o 

guardanapo/toalha de papel e recolocar sua própria máscara de tecido. 

 

 

6.6.1 DESCONTAMINAÇÃO DAS MOLDAGENS 

 

PRODUTOS PARA DESCONTAMINAÇÃO DAS MOLDAGENS 

Alginato gaze embebida e saco plástico 

por 10 minutos 

Hipoclorito de sódio a 0,5% 

Elastômeros Imersão por 10 minutos Hipoclorito de sódio a 1% ou 

glutaraldeído a 2% 

 

 

As moldagens devem ser lavadas em um pote plástico com água, realizando 

movimentos pendulares por 20 segundos (não lavar sob jato da torneira). 

• MOLDAGEM COM ALGINATO: realizar descontaminação utilizando gaze 

embebida na solução e acondicionar em saco plástico fechado por 10 minutos. 

ATENÇÃO: o alginato sofre alteração dimensional considerável, portanto, não 

imergir a moldagem em solução e não deixar a moldagem ressecar. 
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• MOLDAGEM COM ELASTÔMERO: permanecer imersos na solução durante, 

pelo menos, 10 minutos. 

 

Após a descontaminação, enxaguar em um pote plástico com água, realizando 

movimentos pendulares por 20 segundos. 

 

O ALUNO CIRCULANTE deve secar a moldagem com papel toalha descartável e vazar 

o modelo de gesso o mais rapidamente possível. 

 

6.6.2 DESCONTAMINAÇÃO DE MODELOS DE GESSO 

 

Modelos de gesso que forem manuseados durante as consultas e contaminados por 

saliva deverão ser descontaminados antes do armazenamento. Modelos de trabalho 

devem ser imersos na solução e deixados secar naturalmente. Modelos ortodônticos 

impermeabilizados por banho de sabão devem ser limpos com borrifador ou gaze 

embebida na solução e deixados secar naturalmente. 

 

DESCONTAMINAÇÃO DE MODELOS DE GESSO 

Modelos de trabalho Imergir em solução de água de gesso 

com hipoclorito de sódio a 1% 

5 minutos 

Modelos de Estudo 

impermeabilizados 

Limpar com hipoclorito de sódio a 1% 

ou álcool 70ºG 

Não imergir em 

solução 

 

 

 

6.6.3 RECEBIMENTO E ENTREGA DE MATERIAL A FORNECEDORES 

 

• Todos os fornecedores devem utilizar máscara de tecido.  

• No recebimento e na entrega de moldagem/modelagem e peças protéticas para 

laboratório de prótese/ortodontia atentar para a possibilidade de contaminação 

cruzada. 

• Antes de encostar no material higienizar as mãos com água e sabão ou álcool 

em gel a 70% e calçar luvas de procedimento.  

• Descontaminar caixas e embalagens com álcool 70ºG.  
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• Antes da prova no paciente, o aluno deve lavar bem a peça com água/sabão e 

descontaminar utilizando os produtos adequados, com atenção para a 

concentração das soluções. 

 

DESCONTAMINAÇÃO DE PRÓTESES E APARELHOS ORTODÔNTICOS 

Dispositivos de prova Imersão em álcool 70ºG 5 minutos 

Próteses/aparelhos em 

acrílico 

Imersão em hipoclorito de sódio a 1% 10 minutos 

Próteses/aparelhos com 

partes metálicas 

Imersão em solução de clorexidina a 

0,2% 

10 minutos 

 

 

 

 

6.7 RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA 

 

As radiografias intrabucais podem estimular a produção de saliva e a tosse no paciente 

e devem ser evitadas durante a pandemia COVID19. A radiografia panorâmica é o 

exame por imagem de primeira escolha durante esta fase, quando: 

 - o paciente ainda está em atendimento clínico; 

 - a radiografia intrabucal não é imprescindível; 

 - a radiografia intrabucal pode ser substituída por técnicas que ofereçam menor 

grau de detalhes. 

 

O Serviço de Radiologia deve respeitar as normas de agendamento prévio, triagem para 

o atendimento e distanciamento entre usuários, bem como evitar a entrada de 

acompanhantes, embalagem de pertences, retirada de adornos e aparelhos/próteses 

removíveis, uso de gorro e máscara em tecido no ambiente do serviço, higiene das mãos 

e rosto, assim como bochechos prévios ao atendimento. 
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6.7.1 SERVIÇO DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA (SRO) 

 

O Serviço de Radiologia Odontológica (SRO) do Curso de Odontologia atende 

unicamente pacientes em tratamento nos ambulatórios do curso, que estejam 

cadastrados no Prontuário Único (PU) do curso e possuam prontuário físico.  

 

Na solicitação de exames de imagens deve constar nome, CPF, número do PU do 

paciente, além do motivo do exame, técnica radiográfica e região. O SRO não fornece 

imagens digitais impressas, portanto, estas serão armazenadas diretamente no PU do 

paciente.  

 

O SRO da UFES dispõe dos seguintes exames de imagem: 

• Radiografia periapical (filme e digital - sensor tipo placa de fósforo) 

• Radiografia oclusal (filme) 

• Radiografia panorâmica (digital) 

• Radiografias Extra bucais (digital):  

- Cefalométrica lateral  

- Cefalométrica frontal  

- PA de mandíbula (Towne reversa)  

- PA de mento (Waters)  

- AP de Towne modificada  

- Submentovértice (Hirtz) 

• Radiografia de mão e punho (digital).  

• Tomografia de feixe cônico - TCFC (em fase de instalação)  

 

 

6.7.2 RADIOGRAFIAS INTRABUCAIS NOS AMBULATÓRIOS  

 

• O aparelho de raios-x intrabucal deve ficar em um ambiente protegido dos 

aerossóis. 

• Recomenda-se trabalhar sempre a 4 mãos. Efetuar as radiografias intrabucais 

estritamente necessárias para o atendimento clínico, utilizando EPIs completos 

(PROTEÇÃO GRAU 3). 

• Realizar a descontaminação do avental e protetor de tireóide plumbíferos e de 

seu suporte com álcool 70ºG, friccionando a superfície com gaze. Repetir este 
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procedimento por 3 vezes e a cada troca de usuário. O avental e protetor de 

tireóide plumbíferos devem ser pendurados no suporte, após sua 

descontaminação. 

• Utilizar barreiras de proteção plástica (saco plástico transparente de 44cm x 

33cm ou filme PVC) para envolver o cabeçote do aparelho de Raios X 

odontológico, áreas de manejo do braço articular, painel de controle, disparador 

do equipamento, encosto da cabeça, braço da cadeira, maçanetas e qualquer 

outra área que será tocada pelo operador ou pelo paciente.  

• O teclado e o mouse do computador dos sistemas radiográficos digitais e o leitor 

de placas de fósforo devem ser descontaminados e envoltos por barreira plástica 

transparente. Estas barreiras devem ser trocadas a cada turno ou troca de 

operador. 

• A superfície da mesa auxiliar deve estar limpa e ser descontaminada por fricção 

com álcool 70ºG e coberta com proteção de TNT descartável e impermeável 

(TNT 50x70 cm), trocada a cada atendimento.  

• Deve-se manter nas bancadas de trabalho somente o material que será utilizado 

no procedimento. 

 

 

6.7.3 RECEBENDO O PACIENTE 

 

• Com o paciente na cadeira, orientar para que guarde sua máscara em um 

envelope de papel ou plástico. 

• Oferecer, em copo descartável, as soluções para bochecho 

 

SEQUÊNCIA PRODUTO 
TEMPO DE 

BOCHECHO 

1º bochecho 

Peróxido de hidrogênio 1%. 

FÓRMULA:   5ml de água oxigenada 3% ou 10 

volumes e diluir em 10ml de água filtrada 

1 minuto 

2º bochecho 
15 ml de gluconato de clorexidina a 0,12% sem 

álcool. 
1 minuto 

O líquido deve voltar ao copo e ser descartado na pia do box 

 

• Usuário de próteses ou aparelhos removíveis devem retirá-los antes do 

bochecho e limpos com gaze úmida e imersos em cuba contendo a solução 

adequada durante 10 minutos, atentando para os efeitos adversos dos produtos 

de limpeza:  
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TIPO DE PROTESE PRODUTO TEMPO DE IMERSÃO 

Somente acrílico Hipoclorito de sódio a 1% 

(Não usar álcool 70oG ou álcool em gel 

a 70%) 

10 minutos 

Com partes metálicas Clorexidina a 0,2% 10 minutos 

 

 

6.7.4 AQUISIÇÃO DA IMAGEM NAS TÉCNICAS INTRABUCAIS  

 

As técnicas radiográficas intrabucais devem, preferencialmente, ser realizadas com uso 

de posicionadores radiográficos autoclaváveis com o objetivo de reduzir os erros e, 

consequentemente, a necessidade da repetição das radiografias. 

 

Os filmes radiográficos convencionais ou sensores de sistemas digitais intrabucais 

deverão ser embalados em embalagem plástica apropriada (tamanho S2) ou saco 

plástico transparente, podendo também ser revestido com uma dedeira (dedos de luva 

descartáveis de látex), visando diminuir a estimulação salivar desencadeada pelo 

incômodo provocado pelas ranhuras do invólucro, assim como diminuir a probabilidade 

de contaminação com saliva. 

  

• O OPERADOR 1 posiciona o usuário, posiciona o colete e o protetor de tireoide, o 

conjunto filme/posicionador, cilindro localizador, e após a exposição do filme 

radiográfico, retira a dedeira e o invólucro plástico, dispensando o filme, sem tocá-lo, 

em um recipiente limpo (copo descartável).  

COM USO DO POSICIONADOR:   o OPERADOR 1 retira a embalagem plástica 

e o OPERADOR 2 segura o posicionador pelo halo e retira o filme, que não teve 

contato com a saliva, e coloca no copo descartável. 

SEM USO DO POSICIONADOR:  o OPERADOR 1 desembrulha o filme e o deixa 

cair no copo descartável sem tocar no copo ou no filme 

• O OPERADOR 2 se mantem livre de contato com o paciente, aciona o disparo e realiza 

o processamento.  

 

 

6.7.4.1 AQUISIÇÃO DA IMAGEM COM FILME RADIOGRÁFICO 

• Passar álcool 70ºG na superfície plástica do filme sem tocar neste e depositar 

na bancada já desinfetada e coberta. 
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• Lavar as mãos e calçar as luvas. 

• Usar protetor plástico (sacolinha plástica, invertida ou desinfetada) ou filme PVC 

(lado limpo/interno do rolo) cobrindo todo o conjunto filme/posicionador para 

isolar da saliva do paciente, deixando o halo do posicionador para fora. 

 

ATENÇÃO  

O OPERADOR 1 não deve tocar no halo do posicionador com a luva contaminada, 

deixando esta parte livre de contaminação para manuseio pelo OPERADOR 2. 

 

• Após a exposição, desembrulhar o filme ou retirar a sacolinha plástica, sem tocar 

no filme e depositar no copo descartável para levar ao processamento 

 

 

6.7.4.2 PROCESSAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO 

• Antes do retorno das atividades do curso de Odontologia, todas as câmaras 

escuras portáteis deverão ser lavadas e verificada a impossibilidade de entrada 

de luz e a integridade dos punhos para inserção das mãos. 

• Os químicos deverão ser trocados ou reativados periodicamente, de acordo com 

o volume de serviço de cada disciplina dos ambulatórios. 

• Água para lavagem intermediária e lavagem final deverá ser trocada a cada turno 

ou antes disso, quando apresentar alteração da cor.  

• O OPERADOR 2 deve retirar as luvas contaminadas, lavar as mãos e calçar 

outro par de luvas novas para realização do processamento radiográfico.  

• Após o processamento e secagem, as radiografias devem ser identificadas e 

acondicionadas em cartelas plásticas para facilitar a descontaminação em caso 

de contaminação quando do uso nos ambulatórios. Todos os procedimentos 

devem ser adequadamente registrados no prontuário único (PU) do paciente.  

• Ao final do uso, a cartela de radiografias deve ser limpa e armazenada no PU do 

paciente e encaminhado para o setor de guarda de PU.  

 

 

6.7.4.3 AQUISIÇÃO DA IMAGEM COM PLACA DE FÓSFORO FOTOESTIMULÁVEL 

• O sensor digital tipo placa de fósforo é reutilizável, não é autoclavável, não pode 

ser molhado ou limpo com produtos químicos e pode ser facilmente danificado 

quando amassado ou dobrado.  
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• Portanto, cuidado redobrado deve ser tomado com relação à biossegurança para 

evitar a contaminação do sensor pela saliva. Muito cuidado também deve ser 

tomado durante a colocação e retirada do sensor placa de fósforo do 

posicionador para evitar danos irreversíveis.  

• Após a exposição, desembrulhar o sensor ou retirar a sacolinha plástica, sem 

tocar no filme e depositar no copo descartável para levar ao processamento. 

 

 

6.7.4.4 PROCESSAMENTO DA IMAGEM DIGITAL 

• Após a aquisição da imagem por sistema digital intrabucal, o operador 2 leva o 

sensor para o processamento da imagem no leitor de placa de fósforo, que será 

realizado pelo professor ou responsável treinado para o serviço. O operador 2 

deve aguardar a liberação do sensor, se for realizar nova exposição.  

• Durante o processamento, o sensor passa por um leitor de placa de fósforo que 

deve ser da mesma marca ou compatível com o sensor utilizado. A imagem 

radiográfica então é lida e enviada para o computador. Em seguida o leitor apaga 

a imagem e deixa a placa de fósforo pronta para ser utilizada novamente. Em 

leitores mais modernos, a placa de fósforo também é descontaminada pela luz 

UV do próprio leitor a laser. 

 

 

6.7.5 APÓS O EXAME RADIOLÓGICO E DISPENSA DO PACIENTE 

 

• Um dos OPERADORES deverá continuar paramentado e realizar a remoção das 

barreiras.   Todas as barreiras devem ser retiradas após cada atendimento e 

acondicionadas em sacos plásticos para descarte de material contaminado.   

• O outro OPERADOR acompanhará o paciente até a recepção para a dispensa 

do mesmo ou ao box para continuar o atendimento. 
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PÓS-ATENDIMENTO CLÍNICO  7 

 

 

AINDA COM O PACIENTE NA CADEIRA: 

• Orientar o usuário para colocar nova máscara de tecido (limpa) e permanecer 

sentado. 

• Realizar a remoção das luvas descartáveis empregando a técnica para evitar a 

contaminação das mãos: Retire as luvas puxando a primeira pelo lado externo 

do punho com os dedos da mão oposta. Segure a luva removida com a outra 

mão enluvada. Toque a parte interna do punho da mão enluvada com o dedo 

indicador oposto (sem luvas) e retire a outra luva. 

• Realizar a higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas 

descartáveis. 

• Realizar as orientações pós-operatórias, para retorno e ou encaminhamentos a 

outros serviços de saúde, verbais e escritas (proteger a caneta com papel filme). 

• Atentar para as orientações abaixo a serem lidas para o paciente. 

• Retirada do EPI do paciente, com exceção da máscara, e orientação para a 

saída da clínica. (Quadro 06) 

•  Ao finalizar o atendimento, o ALUNO CIRCULANTE deverá se dirigir à recepção 

acompanhado do paciente, oferecendo álcool em gel para higienização das 

mãos logo na saída da sala de atendimento. 

 

ALUNO CIRCULANTE deverá informar à recepcionista a próxima data de 

atendimento que será marcada na agenda eletrônica do PU eletrônico pelo próprio 

aluno com o consentimento do paciente. 

 

A RECEPCIONISTA vai orientar o paciente a dirigir-se ao banheiro para fazer a 

higienização do rosto e braços. 
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Quadro 06. Orientação aos pacientes após o atendimento  
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DESMONTAGEM DO BOX  8 

 

 

 

 

OPERADOR 1 

 Manter todos os EPIs, apenas retirar as luvas de procedimento, descartá-las 

adequadamente, higienizar as mãos e calçar as luvas de borracha de cano longo 

e tamanho apropriado para limpeza.  

 Recolher todos os materiais perfurocortantes com o uso do porta-agulha e 

descartá-los em recipiente adequado ainda no box, ou armazená-los no interior 

de recipiente metálico com tampa para descarte apropriado no setor de expurgo. 

 Fazer a pré-limpeza dos instrumentos com gaze umedecida em soro fisiológico.  

 Recolher todos os instrumentos da superfície da mesa, colocando-os em 

bandeja perfurada.   

 Colocar por último o recipiente com perfurocortantes e porta-agulha, se for o 

caso.   

 Acondicionar a bandeja contendo todos os instrumentos contaminados no 

interior de uma caixa plástica rígida e hermeticamente fechada, com travas na 

tampa, para o transporte ao setor de expurgo. (CAIXA DO EXPURGO) 

 Remover os campos da mesa e o PVC das superfícies, dobrando e  

compactando-os para que gerem o menor volume possível e descartá-los no lixo 

infectante.   

 Lavar a parte externa das luvas de borracha com água e sabão.   

 Enxágue com água corrente evitando respingos.   

 Seque com papel toalha ou panos descartáveis.   

 Aplique o desinfetante disponível.   

 Retire a luva grossa da mão direita puxando-a pelos dedos com a mão esquerda. 

Retire a luva grossa da mão esquerda introduzindo os dedos da mão direita 

desenluvada pela parte de dentro, sem encostar na parte externa da luva de 
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borracha.   

 Verifique a presença de furos e rasgos e despreze-as se necessário.   

 Acondicione as luvas de borracha em saco plástico limpo e hermeticamente 

fechado.   

 Proceda a desparamentação conforme indicado.   

 Faça o preenchimento do PU. 

 

OPERADOR 2 

 Manter todos os EPIs, apenas retirar as luvas de procedimento, descartá-las 

adequadamente, higienizar as mãos, colocar capa de chuva descartável sobre 

o avental e calçar as luvas de borracha de cano longo e tamanho apropriado 

para limpeza.   

 Levar o instrumental dentro da caixa com tampa até o expurgo e proceder sua 

limpeza e preparo para esterilização.  
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DESPARAMENTAÇÃO  9 

 

 

 

A desparamentação deve ser realizada preferencialmente em ambiente destinado 

especificamente para tal, à saída da clínica. Caso não seja possível, ainda no box 

remover as luvas e o avental, sendo os demais EPIs removidos fora da clínica, em local 

previamente designado.   

 

DESPARAMENTAÇÃO - SEQUÊNCIA FAVORÁVEL - (ANEXOS 12 A 18) 

1ºLuvas 

2º Avental 

3º Protetor facial (face shield). 

4º Óculos de proteção 

5º Gorro 

6º Máscara 

7º Propé 

 

 

9.1 PROCEDIMENTOS PARA A DESPARAMENTAÇÃO (ANEXO 

12) 

 

1º Remoção das luvas 

 Retirar a luva de uma das mãos com o auxílio da outra, tocando somente as 

superfícies externas. Com a mão desenluvada retire a luva da outra mão, agora 

tocando somente sua face interna. 

 As luvas devem ser descartadas imediatamente em lixeira de material biológico. 

2º Remoção do avental 

 Remover as amarrias do pescoço, seguida pelas da cintura, retirando os braços 

da face interna do avental, virando-o pelo avesso e enrolando-o até o final para 

o descarte imediato na lixeira de material biológico. 
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 O capote ou avental sujo deve ser removido e descartado como resíduo 

infectante após a realização do procedimento e antes de sair da sala clínica.  

3º Lavagem das mãos  

4º Remoção do protetor facial e óculos de proteção 

 Na remoção do protetor facial utiliza-se as hastes laterais. Nunca se deve tocar 

na parte frontal do protetor facial, superfície mais contaminada.  

 Os óculos de proteção também devem ser retirados e colocados em superfície 

adequada para posterior descontaminação.  

 Os óculos de proteção ou protetores faciais devem ser exclusivos de cada 

profissional responsável, devendo, imediatamente após o uso realizar a limpeza 

e posterior desinfecção com álcool líquido a 70% (quando o material for 

compatível), hipoclorito de sódio ou outro desinfetante, na concentração 

recomendada pelo fabricante ou pela CCIH do serviço.  

 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. O profissional deve utilizar luvas para realizar esses 

procedimentos. 

5º Remoção do gorro  

 O gorro deverá ser removido pela parte posterior e descartado no lixo de material 

biológico 

6º Lavagem das mãos.  

7º Remoção da máscara N95 ou PFF2  

 Desparamentação máscara deverá ser realizada primeiro pelo elástico inferior, 

seguido pelo superior, segurando ambos com a mão, sem tocar na face frontal 

da máscara.  

 Excepcionalmente, em situações de carência de insumos e para atender a 

demanda da epidemia da COVID-19, a máscara N95 ou equivalente poderá ser 

reutilizada pelo mesmo profissional, desde que cumpridos passos obrigatórios 

para a retirada da máscara sem a contaminação do seu interior. 

 Com objetivo de minimizar a contaminação da máscara N95/PFF2 ou 

equivalente, o profissional de saúde deve utilizar um protetor facial (face shield), 

pois este equipamento protegerá a máscara de contato com as gotículas 

expelidas pelo paciente. 

 Os profissionais de saúde devem inspecionar visualmente a máscara N95/PFF2 

ou equivalente, antes de cada uso, para avaliar se sua integridade foi 
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comprometida. Máscaras úmidas, sujas, rasgadas, amassadas ou com vincos, 

devem ser imediatamente descartadas. 

 Se a máscara estiver íntegra, limpa e seca, pode ser usada várias vezes durante 

o mesmo dia pelo mesmo profissional por até 8h ou conforme definido pela 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH do serviço de saúde  

 Para isso, pode ser utilizado envelope de papel ou embalagens plásticas ou de 

outro material, desde que não fiquem hermeticamente fechadas. Os elásticos da 

máscara deverão ser acondicionados.   

 Se não for possível realizar uma verificação bem-sucedida da vedação da 

máscara à face do usuário (teste positivo e negativo de vedação da máscara à 

face), a máscara deverá ser descartada imediatamente.  

 Ao realizar o teste de vedação com uma máscara individual já utilizada, é 

obrigatória a higienização das mãos antes de seguir a sequência de 

paramentação. 

8º Lavagem das mãos.  

9º Remoção do propé. 

10º Lavagem das mãos. 

 

 

I M P O R T A N T E  

Se no processo de remoção da máscara houver contaminação da parte 

interna, a máscara deve ser imediatamente descartada 
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ORIENTAÇÕES AOS DOCENTES 

NA SUPERVISÃO DAS 

ATIVIDADES 
10 

 

 

 

Todos os docentes que estiverem em ambiente clínico com produção contínua 

de aerossol deverão utilizar todos os EPIs recomendados, bem como, máscara N95 (ou 

similar) e protetor facial (Proteção GRAU 3).  

 

Nos casos em que o docente participar ativamente do procedimento deve seguir 

as mesmas recomendações dadas aos estudantes, trocando todos os EPIs entre um 

paciente e outro. 

 

Caso o docente faça apenas avaliação visual (triagem), o docente deverá colocar 

avental descartável gramatura 20g descartável sobre o avental, a qual deverá ser 

trocada, assim como as luvas, entre as avaliações.  
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ROTINAS NOS DEMAIS 

AMBIENTES  11 

 

 

 

11.1 SALAS DE AULA 

 

As salas de aula deverão ser higienizadas através da implantação de 

Procedimentos Operacionais Padrão (POP) de limpeza, desinfecção de cadeiras com 

álcool 70% e do piso com hipoclorito a 1% antes do uso e após cada aula.  Essa limpeza 

deverá ser realizada pelo funcionário do setor. 

Ao final do dia, a limpeza terminal deverá ser realizada pela equipe de limpeza 

profissional. 

 Recomenda-se ainda: 

 Planejar as atividades com turmas menores, respeitando a ocupação máxima de 

50% da capacidade da sala de aula, espaço mínimo de 1,2m² por pessoa e 

distanciamento de 1,5 metros entre as cadeiras, assim como a legislação 

municipal e estadual vigente. 

 A disposição das cadeiras deve estar sinalizada por fita no chão e nas cadeiras.  

Colocar fitas de segurança e sinalização nas cadeiras que não serão utilizadas.   

 Na entrada de cada sala dispensador automatizado de álcool em gel ou solução 

a 70% e na sala de aula deve dispor de lixeiras com acionamento por pedal 

 Recomenda-se a manutenção das janelas abertas para ventilação ou, se 

utilizado, o ar condicionado tenha exaustão que garanta as trocas de ar 

necessárias ou a fim de garantir a renovação do ar nos ambientes.  

 Docentes e estudantes devem portar somente objetos estritamente necessários.  

Os pertences devem ser guardados em armários fechados na sala de armários. 

 Desencorajar trocas de objetos entre estudantes.  

 Estimular a descontaminação de teclados de notebooks e de celulares por 

fricção com produto adequado ao material.  
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 Uso obrigatório de máscaras de proteção de tecido e protetor facial (Face 

Shields). 

 Sugere-se adequação de ocupação das salas de aula com planejamento de 

engenharia de edificações 

 Não será permitido alimentos, lanches ou refeições nas salas de aula, 

laboratórios ou corredores do pavilhão didático. 

 

 

11.2 LABORATÓRIOS 

 

Nos laboratórios pré-clínicos, de habilidades gerais e de pesquisa não está 

prevista a emissão tão intensa de aerossóis, nem projeção de infectantes e fluidos 

corpóreos como no ambiente clínico. Portanto, pode-se considerar que este cenário de 

aprendizagem imponha risco intermediário em comparação à sala de aula e à clínica-

escola.  

Considerando essas peculiaridades, além das medidas elencadas para as salas 

de aula, recomenda-se:  

• Intercalar bancadas de trabalho para respeitar distância mínima de 2m entre os 

ocupantes.  

• Uso obrigatório de avental descartável impermeável de manga longa com 

gramatura mínima de 30g/m2, óculos de proteção com fechamento lateral, 

gorro/touca descartável impermeável TNT 30g/m2, máscara cirúrgica tripla 

descartável e protetor facial (face shield).  

• Uso de respirador N95/PFF2 ou similar sem válvula quando a natureza do 

trabalho laboratorial implique em maior risco de infecção. 

• Demonstrações por meio de sistemas de vídeo e projeção, evitando 

aglomerações. 

• O docente deve, preferencialmente, ir até a bancada de cada estudante, visando 

diminuir o trânsito no ambiente do laboratório. 

• Se o docente optar por permanecer fixo na sua bancada, os estudantes devem 

sempre respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre eles. 

• Dentes naturais utilizados no treinamento devem ser previamente autoclavados.  
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• As canetas de baixa e alta-rotação devem ser autoclavadas antes e após a 

utilização. 

• Implantação de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) de limpeza, 

desinfecção de bancadas e equipamentos com álcool 70% e do piso com 

hipoclorito a 1%.  

 

 

11.3 SETORES ADMINISTRATIVOS 

 

A restrição da taxa de ocupação das clínicas e o trabalho a quatro mãos reduzem 

o fluxo de usuários, a circulação de docentes, discentes e técnico-administrativos nos 

setores de administração do curso. Mesmo assim, o risco de infecção cruzada pelo novo 

coronavírus se mantém e estes setores devem merecer planejamento e atenção por 

parte da gestão da escola. Além das medidas elencadas para salas de aula, recomenda-

se:  

•  Uso de EPI – Máscaras de tecido e/ou face shield. 

• Tanto quanto possível, alternar os turnos de trabalho. 

• Preferencialmente, janelas e portas devem ser mantidas abertas 

• Higiene dos puxadores e maçanetas evitando que se convertam em fontes de 

infecção. 

• Dispor de pia, água e sabão para a lavagem das mãos e secagem com toalhas 

de papel descartável, complementada pelo uso de álcool em gel a 70%. 

• Cada pessoa deve trazer sua própria garrafa de água. 

• Implantação de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) de limpeza 

detalhados para prevenir riscos de contaminação ocupacionais e não 

ocupacionais.  

• Evitar o compartilhamento de documentos físicos, dando preferência aos 

digitalizados.  

• Descontaminação de objetos e equipamentos por fricção com álcool a 70% e do 

piso com hipoclorito a 1%.  

• Barreiras de proteção de vidro ou plástico transparente para proteger 

colaboradores no atendimento ao público, opcional: Barreira com 1,5 metros de 

distanciamento com fitas de segurança e sinalização  
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I M P O R T A N T E  

1. Treinamento entre estudantes, professores e funcionários para otimizar as medidas 

de Biossegurança e facilitar a comunicação e cooperação adequada (Meng et al 

2020) 

2. Os serviços de saúde devem fornecer capacitação para todos os profissionais de 

saúde (próprios ou terceirizados) quanto às medidas de precaução e uso correto de 

EPI (paramentação e desparamentação). (AMIB/CFO,2020) 

3. Para o atendimento, recomenda-se a observância rigorosa de todas as precauções 

indicadas pelo Center Disease Control (CDC), Nota Técnica ANVISA Nº 05/2020 e 

pelo Manual de biossegurança da ANVISA. O profissional de saúde é exposto a 

diversos riscos na sua prática diária. (AMIB/CFO,2020) 
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AO RETORNAR PARA CASA 12 

 

 

 

 

 Na entrada de casa, mantenha um pano com solução de água e hipoclorito de 

sódio (1 litro de água para uma colher de sopa de hipoclorito).   

• Retire os sapatos na entrada de casa.   

• Higienizar as mãos e rosto com água e sabonete ou preparação alcoólica a 70%. 

• Deixe bolsa, carteira, chaves e outros objetos pessoais em uma caixa na entrada 

da sua casa.   

• Lave as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão e higienize com álcool 

em gel 70%.   

• Higienize os objetos pessoais, como chave do carro, celular e relógio, com álcool 

70% ou isopropílico. Não esquecendo de desligar os aparelhos eletrônicos antes 

da desinfecção.  

• Determine uma área contaminada, onde você poderá deixar suas roupas e 

calçados antes de circular dentro de casa.   

• Lave as roupas usadas fora de casa separadas das demais, com água e sabão 

(prefira secagem ao sol ou em secadora no ciclo quente).   

• Tome banho e higienize bem as áreas mais expostas como mãos, punhos, 

pescoço e rosto.  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ANEXO 01  HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

 

FONTE: 

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/category/higieniza

cao-das-maos 
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ANEXO 02  ALERTAS VISUAIS 

 
 

  

 

FONTE: https://www.straumann.com/content/dam/media-center/group/pt-

br/contacomigo/posters%20STR.pdf 

 

Fonte: https://www.vitoria.es.gov.br/arquivos/20200422_cartaz26.jpg?1593655177 
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ANEXO 03  FAST TRACK – SUS 

 

FONTE: https://aps.saude.gov.br/ape/corona.  
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ANEXO 04  PROTEÇÃO GRAU 3 

 

 

PROTEÇÃO GRAU 3 RISCO ALTÍSSIMO 

Contato físico com usuários COM produção de AEROSSOL 

LISTA DE EPI 

 Propé descartável.  Troca dever ser a cada período de 4h (4 horas). 

 Gorro descartável em polipropileno 30g/m2.   DESCARTÁVEL A CADA 

ATENDIMENTO 

 Óculos de proteção (mesmo que utilize óculos grau) com vedamento lateral 

efetivo. 

 Máscara PFF2/N95 sem respirador.  Troca a cada período de 8h (oito 

horas) ou sempre que tiver úmida. 

 Protetor facial (face shield). DESINFECTADO A CADA ATENDIMENTO 

 Pijama cirúrgico de manga curtas (para permitir a correta higienização das 

mãos e braços). 

 Avental impermeável descartável de mangas longas (mínimo 50g/m2).  

 Luvas de procedimento de látex, vinílica, nitrilo que no contexto da epidemia 

da COVID-19, devem ser utilizadas em qualquer contato com o usuário ou 

seu entorno. DESCARTÁVEL A CADA ATENDIMENTO 

 Calçado específico para uso na clínica (fechado, impermeável e lavável) e 

meias grossas. 
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ANEXO 05  PARAMENTAÇÃO: SEQUÊNCIA FAVORÁVEL   

 

FONTE: COVID-19 ORIENTAÇÕES SOBRE A COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs).Cofen/Coren.  Disponível em: http://www.cofen.gov.br/wp-

content/uploads/2020/03/cartilha_epi.pdf 

 

 

  



 
 
 
 

57 

ANEXO 06  PARAMENTAÇÃO: AVENTAL CIRÚRGICO   

 

FONTE: COVID-19 ORIENTAÇÕES SOBRE A COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs).Cofen/Coren.  Disponível em: http://www.cofen.gov.br/wp-

content/uploads/2020/03/cartilha_epi.pdf 
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ANEXO 07  PARAMENTAÇÃO: MÁSCARA CIRÚRGICA 

 

 

 

FONTE: COVID-19 ORIENTAÇÕES SOBRE A COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs).Cofen/Coren.  Disponível em: http://www.cofen.gov.br/wp-

content/uploads/2020/03/cartilha_epi.pdf 
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ANEXO 08  PARAMENTAÇÃO: MÁSCARA N95/PFF2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: COVID-19 ORIENTAÇÕES SOBRE A COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs).Cofen/Coren.  Disponível em: http://www.cofen.gov.br/wp-

content/uploads/2020/03/cartilha_epi.pdf 
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ANEXO 09  PARAMENTAÇÃO: ÓCULOS DE PROTEÇÃO OU 

PROTETOR FACIAL 

 

 

FONTE: COVID-19 ORIENTAÇÕES SOBRE A COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs).Cofen/Coren.  Disponível em: http://www.cofen.gov.br/wp-

content/uploads/2020/03/cartilha_epi.pdf 
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ANEXO 10  PARAMENTAÇÃO: GORRO OU TOUCA 

 

  

FONTE: COVID-19 ORIENTAÇÕES SOBRE A COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs).Cofen/Coren.  Disponível em: http://www.cofen.gov.br/wp-

content/uploads/2020/03/cartilha_epi.pdf 
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ANEXO 11  PARAMENTAÇÃO: LUVAS 

 

  

 

FONTE: COVID-19 ORIENTAÇÕES SOBRE A COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs).Cofen/Coren.  Disponível em: http://www.cofen.gov.br/wp-

content/uploads/2020/03/cartilha_epi.pdf 
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ANEXO 12  DESPARAMENTAÇÃO: SEQUÊNCIA FAVORÁVEL 

 

 

FONTE: HOLANDA EF et al.  Uso de EPI na odontologia frente ao COVID-19.  Vitória, 2020. ISBN 978-
65-00-04396-9 
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ANEXO 13  DESPARAMENTAÇÃO: LUVAS 

 

 

FONTE: COVID-19 ORIENTAÇÕES SOBRE A COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs).Cofen/Coren.  Disponível em: http://www.cofen.gov.br/wp-

content/uploads/2020/03/cartilha_epi.pdf 
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ANEXO 14  DESPARAMENTAÇÃO: AVENTAL CIRÚRGICO 

 

 

FONTE: COVID-19 ORIENTAÇÕES SOBRE A COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs).Cofen/Coren.  Disponível em: http://www.cofen.gov.br/wp-

content/uploads/2020/03/cartilha_epi.pdf 
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ANEXO 15  DESPARAMENTAÇÃO: GORRO OU TOUCA 

 

 

FONTE: COVID-19 ORIENTAÇÕES SOBRE A COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs).Cofen/Coren.  Disponível em: http://www.cofen.gov.br/wp-

content/uploads/2020/03/cartilha_epi.pdf 
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ANEXO 16  DESPARAMENTAÇÃO: ÓCULOS DE PROTEÇÃO OU 

PROTETOR FACIAL 

 

 

FONTE: COVID-19 ORIENTAÇÕES SOBRE A COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs).Cofen/Coren.  Disponível em: http://www.cofen.gov.br/wp-

content/uploads/2020/03/cartilha_epi.pdf 
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ANEXO 17  DESPARAMENTAÇÃO: MÁSCARA CIRÚRGICA 

 

 

FONTE: COVID-19 ORIENTAÇÕES SOBRE A COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs).Cofen/Coren.  Disponível em: http://www.cofen.gov.br/wp-

content/uploads/2020/03/cartilha_epi.pdf 
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ANEXO 18  DESPARAMENTAÇÃO: MÁSCARA N95/PFF2 

 

 

FONTE: COVID-19 ORIENTAÇÕES SOBRE A COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs).Cofen/Coren.  Disponível em: http://www.cofen.gov.br/wp-

content/uploads/2020/03/cartilha_epi.pdf 

 

 


