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Em dezembro de 2019, um surto de pneumonia teve início na cidade de Wuhan, 

província de Hubei (China), e rapidamente se espalhou para outros vinte e quatro países, 

indicando o alto fator de contaminação de um novo vírus (Xian Peng et al., 2020). A doença 

que o vírus produz é a covid-19: “co” designa corona – o organismo apresenta coroas; “vi” 

designa vírus; “d” para doença e 19 para o ano de sua catalogação (Zhang et al., 2020). Em 

30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou emergência em 

saúde pública, e em 11 de março de 2020, decretou uma pandemia causada por esse vírus, 

considerando os vários casos de óbito em escala global (Hao Xu et al., 2020; Bi Xiaoqin et 

al., 2020). 

A assistência odontológica apresenta um alto risco para a disseminação do novo 

coronavírus (identificado como SARS-CoV-2, que categoriza a síndrome respiratória 

causada pelo COVID-19), pela alta carga viral presente nas vias aéreas superiores e devido 

à grande possibilidade de exposição aos materiais biológicos, proporcionada pela geração 

de aerossóis durante os procedimentos. Segundo publicação da Associação Dentária 

Americana, no período de surto do COVID-19, os procedimentos odontológicos devem se 

restringir aos emergenciais, isto é, o que representam risco de morte) (ADA, World Health 

Organization, 2020). 

No entanto, há orientações de especialistas da área odontológica para que sejam 

realizados os atendimentos em caráter de urgência (que não representam risco de morte), 

visto que se trata de um serviço necessário ao bem-estar dos cidadãos. Dessa forma, 

recomenda-se ao cirurgião-dentista que siga rigorosamente todas as orientações de 

precaução no atendimento aos pacientes; e, se o atendimento não for clinicamente urgente 

ou emergencial, o procedimento odontológico deve ser postergado. 

É notório que, em situação de surto de determinada doença, os cuidados com a prática 

se tornam ainda mais necessários, a fim de que profissionais e pacientes estejam protegidos. 

Desse modo, medidas de prevenção e controle adotadas pela Vigilância Sanitária, 

juntamente com o Conselho Federal de Odontologia – CFO, deverão ser adotadas em 

nossos consultórios. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
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Este plano tem como objetivo apresentar estratégias que auxiliarão no controle da 

infecção durante os atendimentos em situações eletivas e de urgência, visando minimizar as 

possíveis consequências negativas que poderão ser ocasionadas pela pandemia da covid-

19, não prejudicando concomitantemente a qualidade da oferta de ensino. 

Os docentes, discentes e colaboradores da Clínica Odontológica do CESUPA devem 

ser orientados para manutenção de um ambiente institucional seguro e saudável diante do 

surto da covid-19, conforme ações determinadas pelas autoridades de saúde do país para 

a contenção da pandemia. 

 

 

Composta por alunos do Estágio Supervisionado em Clínica Integrada e Unidade 

Odontológica Infantil, docentes e colaboradores da Clínica Odontológica que não se 

enquadrem no grupo de risco. 

GRUPO DE RISCO: pacientes com idade igual ou superior a 60 anos, os fumantes e os 

que apresentam doenças crônicas como: diabetes, hipertensão e problemas respiratórios. 

Vale ressaltar que todos os integrantes da equipe de trabalho passarão por uma 

qualificação para atuarem em setores específicos da clínica com a supervisão da comissão 

de biossegurança. 

 

3.1. ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS  

 Todos os docentes, discentes e colaboradores só iniciarão as atividades práticas na 

clínica odontológica do CESUPA, após uma qualificação envolvendo demonstrações 

práticas e teóricas referentes ao protocolo, assim como, avaliação dos prontuários 

dos pacientes para devido enquadramento nas medidas de prevenção frente a 

pandemia do COVID-19. 

3. 3. EQUIPE DE TRABALHO 
 

2. 2. OBJETIVO 
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 Professores, estudantes e colaboradores devem ser monitorados diariamente quanto 

à temperatura corpórea (considerando estado febril igual ou superior a 37,5º C) 

(Anvisa, 2020) antes das atividades clínicas, na recepção das clínicas odontológicas. 

 Qualquer integrante da equipe de trabalho que apresentar sintomas semelhantes aos 

de gripe ou deficiência respiratória aguda grave como referenciados na figura 1 e 

mantiver contato com pessoas que também apresentarem os mesmos sintomas, 

nestas condições, deverão ser afastados por um período de 14 dias ou até 

apresentarem um atestado médico comprovando sua total recuperação (ANVISA, 

2020; Ministério da Saúde, 2020).  

3.2. CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO 

Será aplicado um questionário para traçar o perfil epidemiológico, com objetivo de 

proporcionar o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva da equipe de trabalho da 

clínica odontológica. Caso o perfil do pesquisado indique sintomas característicos, o 

integrante deverá ser encaminhado ao Laboratório de Análises Clínicas (LAC) para a 

realização do teste rápido para covid-19. 

Figura 1 - Leonardo Weissmann, Médico Infectologista 
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3.3 ORIENTAÇÕES GERAIS 

 A recepção deverá disponibilizar: álcool 70%, além de sabonete líquido e papéis 

absorventes nos banheiros da recepção e lixeira com acionamento por pedal para 

quaisquer descartes (CFO, 2020). 

 Deverá manter sempre os ambientes ventilados, com portas e janelas abertas (CFO, 

2020). 

  Vale ressaltar que antes do início dos atendimentos na recepção, a bancada deste local 

deve ser higienizada com álcool 70% (de 20 a 30 segundos). Esta limpeza deve ser 

novamente realizada a cada 30 minutos, enquanto houver fluxo de pacientes na espera 

(Ministério da Saúde, 2020; ANVISA, 2020). 

 Todos os colaboradores do setor devem estar paramentados com gorro, protetores 

faciais, máscara cirúrgica, luvas de procedimento e capote descartáveis (CFO, 2020). 

  Os colaboradores, professores e alunos deverão evitar contato físico ao receber o 

paciente. Manter o distanciamento de pelo menos 1,5 metros entre os pacientes e os 

colaboradores em todos os setores, respeitando as normas do ministério da Saúde. 

(Ministério de Saúde, 2020). 

 Os estudantes, professores e colaboradores devem guardar todos os seus pertences em 

armários, incluindo celulares, bolsas e adornos (como demonstrados na figura 2), fora do 

ambiente clínico e da central de materiais e esterilização (CMEs) (CFO, 2020). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Adornos 
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4.1 Marcação de consulta 

Será realizada uma triagem prévia à consulta odontológica por meio de ligação telefônica 

ou contato via WhatsApp, momento em que paciente responderá a um breve questionário. 

 

 

 

 

Os pacientes deverão ser informados pelos colaboradores que só será permitida a 

entrada de acompanhantes com pacientes especiais, criança menor de idade e idosos 

debilitados. 

Após a triagem e mediante a ciência da exigência para acompanhantes de certas 

categorias sociais, os pacientes serão agendados conforme a disponibilidade de 

atendimentos. 

4. ORIENTAÇÕES PRÉVIAS AO ATENDIMENTO 

2. BJETIVOS 

Figura 3 - Questionário 
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4.2 Triagem prévia na recepção 

Os cuidados devem começar pela recepção, onde os pacientes passarão por uma 

triagem para o possível atendimento em clínica. Sendo assim, é de extrema importância a 

preparação da equipe nesse contato inicial, para o qual os colaboradores deverão estar 

devidamente protegidos. 

Todos os pacientes ao chegarem na clínica passarão por uma aferição da 

temperatura, realizada com o termômetro de infravermelho digital, com intuito de os 

profissionais não terem contato direto com o paciente. Vale ressaltar que, pacientes que 

apresentarem temperatura igual ou superior 37,5 Co deverão ter suas consultas remarcadas 

sem prejuízo no seu plano de tratamento. 

Caso o paciente não exceda o limite normal de temperatura, dever-se-á realizar uma 

desinfecção dos sapatos em tapete desinfetante na porta de entrada, assim como, 

higienização das mãos com álcool 70% (CFO, 2020). Após esses procedimentos, serão 

convidados a ocupar os assentos na recepção obedecendo o distanciamento indicado pela 

OMS com objetivo de diminuir o risco de contágio, conforme a numeração da cadeira, como 

determinado na Figura 4. 

 

Figura 4 - Recepção da Clínica Odontológica do CESUPA 
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Os pacientes serão convocados a uma segunda triagem, porém de forma presencial, 

na qual, deverão responder a um questionário mais específico, direcionado à covid-19 e 

assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE-Covid-19) para a realização 

dos procedimentos. 

Após essa triagem, se não apresentarem sintomas respiratórios específicos da covid-

19, deverão ser encaminhados para lavagem do rosto, mãos, colocação de touca 

descartável, bochecho durante 1 minuto com Peróxido de Hidrogênio a 1% (Wenjie 

Zhang, Xinquan Jiang, 2020), como demonstrados nas figuras 5A e 5B. 

 

 

Em casos de urgência odontológica e sintomatologia respiratórias leves detectadas 

na triagem presencial, o paciente deverá ser encaminhado para um atendimento em um box 

isolado com a equipe de emergência odontológica do CESUPA, ou seja, este paciente será 

separado dos demais usuários durante o pré, trans e pós-atendimento, até a sua liberação 

ao final do atendimento clínico.  

Finalizados os procedimentos supracitados, o paciente será encaminhado as clínicas 

específicas para o atendimento. 

 

Figura 5A e 5B - Lavagem das Mãos 
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4.3 Informações ao paciente 

Caso o paciente faça uso de prótese ou necessite de ajuste, a mesma deverá ser retirada 

na hora do bochecho para uma correta higienização com água e sabão, posteriormente 

deverá ser emergida na clorexidina para total descontaminação. 

Orientar aos pacientes e acompanhantes sobre a necessidade de adoção de medidas de 

higiene respiratória da tosse como previsto na figura 6: se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e 

a boca com cotovelo flexionado ou lenço de papel; utilizar lenço de papel descartável para 

higiene nasal (descartar imediatamente após o uso e realizar a higiene das mãos); evitar 

tocar mucosas de olhos, nariz e boca; realizar a higiene das mãos com água e sabonete (de 

40 a 60 segundos) ou preparação alcoólica a 70% (de 20 a 30 segundos) (Ministério da 

Saúde, 2020). 

 

 

 
Figura 6 - Boas práticas para a prevenção da Covid-19 
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1) O atendimento ocorrerá por dupla de alunos, obedecendo o intervalo de um box para o 

outro, com assistência dos docentes, que estarão diretamente no controle dos protocolos 

de biossegurança estabelecidos pela Vigilância Sanitária. 

2) A dupla poderá atender apenas um paciente por período 

3) Antes e após o atendimento do paciente, é necessário reforçar a limpeza de superfícies, 

principalmente as mais tocadas, como bancadas, mesas auxiliares, torneiras, cadeiras, 

alça de refletor, entre outras. 

4) A medida mais eficaz para prevenir contaminação do profissional no processo de retirada 

das luvas é a higienização obrigatória das mãos e cumprimento de todos os passos 

recomendados. 

5) A manipulação de prontuários deve ser cuidadosa e sempre com a utilização de 

sobreluvas. Ele não deve estar exposto ao ambiente clínico. Guardá-lo na prateleira, 

embaixo da pia do box. Sendo assim, as assinaturas e preenchimento dos prontuários 

deverão ser feitas somente no final de cada período de atendimento. 

6) Dar preferência a radiografias extraorais, como raio-X panorâmico, ao raio-X intraoral, 

para reduzir estímulo à salivação e tosse (ANVISA, 2020). Em caso de necessidade da 

realização de radiografias intraorais, desinfetar a cadeira e o aparelho de radiografia com 

álcool 70% e proteger os mesmos com barreiras físicas. Após o uso, estas barreiras 

devem ser retiradas e a cadeira e aparelho de radiografia novamente desinfetados com 

álcool 70%. Atenção especial também deve ser dada à biossegurança no momento de 

revelação das radiografias. 

7) Deve ser realizada a aspiração contínua da saliva residual com sistema de sucção de 

alta potência (bomba a vácuo) (ANVISA, 2020). 

8) Trabalhar SEMPRE a quatro mãos (EPIs iguais para ambos). 

9) Utilizar enxaguatório bucal antimicrobiano pré-operatório. Recomenda-se o uso de 

agentes de oxidação a 1% (peróxido de hidrogênio) por 30 segundos, antes dos 

procedimentos odontológicos, com o objetivo de reduzir a carga microbiana da cavidade 

bucal. A clorexidina, apesar de não mostrar eficácia contra o vírus SARS-CoV-2, deve 

5. ORIENTAÇÕES A SEREM SEGUIDAS DURANTE O ATENDIMENTO 
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ser utilizada para os procedimentos específicos de cada área, a depender da indicação. 

Diante disso, o bochecho de 15 ml da solução por 60 segundos ainda é considerado uma 

opção no que se refere à prevenção de agentes infecciosos. O bochecho com peróxido 

de hidrogênio a 1% é exclusivamente para uso único antes do procedimento. Não é 

recomendado o uso contínuo desse produto pelo paciente (ANVISA 2020). 

10) Evitar, ao máximo, a geração de aerossóis (CFO, 2020) como, por exemplo: 

a. Colocar o paciente na posição mais adequada possível. 

b. Evitar o uso de seringa tríplice, principalmente em sua forma de névoa (spray), 

acionando os dois botões simultaneamente; regular a saída de água de 

refrigeração. 

c. 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 periodontais para raspagem periodontal, 

priorizando técnicas químico-mecânicas, se necessárias. 

d. Não utilizar aparelhos que gerem aerossóis, como jato de bicarbonato e 

ultrassom, substituir sempre por curetas de Gracey. 

e. Sempre que possível, utilizar isolamento absoluto (dique de borracha). 

11) Sugere-se o uso do aspirador de aerossol acoplado a bomba a vácuo ou ao espaçador 

bucal, a fim de minimizar a quantidade de micropartículas sólidas ou líquidas produzidas 

pelos motores de alta e baixa rotação (ANVISA, 2020). 

12)  Toda a equipe odontológica deve aderir ao protocolo que tem como objetivo prevenir o 

risco de infecção de TODOS os pacientes, independentemente de sua condição de saúde 

(saudável, suspeito ou com a infecção confirmada) (ADA, 2020). 

13)  Esterilizar em autoclave todos os instrumentais considerados críticos, inclusive canetas 

de alta e baixa rotação. 

14) Em casos de pulpite irreversível sintomática, preferir expor a polpa por meio de remoção 

químico-mecânica do tecido acometido, e se possível com isolamento absoluto e aspiração 

contínua. 

15) Para pacientes com contusão de tecidos moles faciais, realizar o desbridamento; 

enxaguar a ferida lentamente com soro fisiológico; secar com aspirador cirúrgico ou gaze, 

para evitar a pulverização. 

16) Sempre que possível, dê preferência a suturas com fio absorvível. 

17) Casos de lesões bucais e maxilofaciais, com potencial risco de morte, devem ser 

admitidos em hospital, imediatamente. 

15 
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18) Depois do atendimento, devem-se realizar os procedimentos adequados de limpeza e 

desinfecção ambiental e das superfícies, como citados no item 9.3 deste documento. 

19) Se o aluno for atender outro paciente, deverá substituir os EPIs (com exceção da 

máscara N-95, óculos e protetor facial), lavar as mãos, rosto e higienizar-se com álcool em 

gel 70%. 

 

 

6.1 Jaleco ou capote impermeável 

Utilizar o capote impermeável com fechamento traseiro. Ao final do período de 

atendimento, deverá ser realizada a desinfecção com álcool 70% e consequentemente 

encaminhados à esterilização para descontaminação física. Caso haja a necessidade da 

utilização do capote em dois turnos sequenciais, o mesmo deverá ser higienizado após o 

atendimento com álcool 70% e no fim dos dois turnos deverá ser encaminhado para a 

realização de descontaminação física. 

 

6.2 Touca  

Deve ser descartável, como os habitualmente usados nas dependências das clínicas, 

sendo trocadas a cada atendimento. É importante ressaltar que os cabelos devem estar 

totalmente protegidos no interior do gorro, uma vez que as franjas e “rabos de cavalos” 

podem servir como fonte de microrganismos (como SARS-CoV-2) ou podem ser 

contaminados pelos aerossóis produzidos durante o atendimento. 

6. 6. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

Figura 7 - Capote Impermeável 
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6.3 Máscara comum 

Este EPI, deverá ser utilizado por toda a equipe de trabalho que não está em atendimento 

direto com o paciente em todo o ambiente de clínica odontológica 

6.4  Máscara N-95 

De acordo com a ANVISA, em todos os 

procedimentos que envolvam aerossol, o profissional da 

saúde deve utilizar o respirador N-95, já que esse 

equipamento é o único efetivo para sua proteção. Sendo 

assim, todos os profissionais, alunos e colaboradores 

deverão fazer o uso deste equipamento em todos os 

ambientes clínicos. 

 

6.5 Óculos de proteção 

Todos os membros da equipe odontológica devem 

utilizar óculos com proteção lateral. Óculos normais não 

substituem o de proteção, sendo necessário usar os 

óculos de proteção sobre os normais. Após o 

atendimento, os óculos deverão ser lavados com 

sabonetes líquidos germicidas e desinfectados com 

solução de hipoclorito de sódio 1%, enxaguados e 

enxugados com toalhas de papel (NR 32, 2011).  

6.6 Luvas cirúrgicas e Luvas de procedimento 

Luvas cirúrgicas deverão ser utilizadas quando o procedimento a ser realizado no 

paciente exigir uma técnica asséptica. Portanto, as luvas de procedimentos não cirúrgicos 

devem ser utilizadas quando houver contato das mãos do profissional com pessoas que 

forem suspeitas ou confirmadas de contágio pelo COVID-19, principalmente se houver risco 

de contato com sangue, fluidos corporais, secreções, mucosas e pele não íntegra, bem como 

artigos ou equipamentos contaminados. Lembramos que o uso de luvas não substitui a 

higiene das mãos (AMIB; CFO, 2020). 

Figura 8 - Máscara N-95 

Figura 9 - Óculos de Proteção 
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6.7 Protetor de face (Face Shield) 

Os protetores de face ou viseiras poderão ser usadas 

para conferir proteção mais ampla. As viseiras devem ser 

usadas sobre os EPIs convencionais e todos os membros da 

equipe odontológica devem utilizá-las sobre o respirador e 

os óculos. Após o atendimento, deverão ser lavadas com 

sabonetes líquidos germicidas e desinfetadas com solução de 

hipoclorito de sódio 1%, enxaguadas e enxugadas com toalhas 

de papel (Wenjie Zhang, Xinquan Jiang, 2020). 

6.8 Sapatos Fechados  

Todos os alunos e docentes deverão entrar em ambiente clínico utilizando sapatos 

fechados com intuito de evitar o contato com fluidos e fatores externos que possam causar 

contágio de vírus.  

 

 

 

A paramentação dos alunos e professores será realizada em sala apropriada 

localizada no primeiro andar da clínica odontológica, como demonstrados na Figura 11. 

Sendo assim, na entrada da clínica, os alunos e professores deverão inicialmente realizar 

uma desinfecção nos sapatos com tapetes desinfetantes. 

Antes do processo correto de paramentação, os alunos deverão remover anéis, 

brincos, prender o cabelo, guardar os pertences dentro do armário, pegar os materiais e 

instrumentais. Em sequência deverão ser encaminhados para a lavagem das mãos com 

água e sabão e seguir para sala de paramentação. O mesmo processo será realizado pelos 

professores que estarão responsáveis pelo acompanhamento dos alunos em clínica, onde 

deverão realizar a supervisão de todo o processo de paramentação dos alunos. 

Vale ressaltar que o processo de paramentação deverá ser realizada em  uma dupla 

por vez, obedecendo ao distanciamento de 1,5 m por pessoa, sendo que para evitar certas 

aglomerações na espera do processo dos outros alunos, os mesmos deverão esperar em 

7. PARAMENTAÇÃO PARA ENTRADA NO AMBIENTE CLÍNICO 

3.  TRABAHO 

4. BJETIVOS 

Figura 10 - Protetor Facial 
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fila indiana na parte externa da sala, também seguindo os cuidados preconizados no 

distanciamento.  

 

7.1 Orientações a serem seguidas no processo de Paramentação 

Passo 1: Higienização das mãos 

A Higienização das mãos com Álcool gel 70% deverá ser realizada seguindo os 

passos preconizados pela ANVISA. Portanto, antes da entrada na sala de paramentação, o 

aluno deverá higienizar as mãos em pias localizadas ao lado da sala. 

Passo 2: Avental Impermeável 

O aluno deverá selecionar um avental com mangas longas, punhos e gola tipo 

colarinho. Comprimento até a metade da canela, fechamento traseiro com alças na altura 

dos ombros e na altura da cintura (CFO, 2020).Sendo assim,  nesta etapa o aluno deverá 

ter um certo cuidado para não haver contato com chão e outras superfícies, onde deverá 

abrir o avental, inserir os braços e prover as amarras nas costas ou solicitar auxílio da dupla; 

Passo 3: Máscara N-95 

O aluno deverá ajustar ao nariz, amarrar ou ajustar elásticos pela lateral e executar 

o teste de vedação. 

Passo 4: Óculos de proteção 

Passo 5: Touca 

O ideal é que a touca possa cobrir cabelos e orelhas; 

Passo 6: Protetor Facial (Face Shield) 

Passo 7: Organização do BOX 

Os alunos após a paramentação deverão seguir para o seu box e organizar os 

instrumentais de acordo com o procedimento, onde deverão solicitar a chamada dos 

pacientes pelo interfone. 

O aluno deverá orientar o paciente sobre a importância do correto manuseio durante 

a retirada da máscara do paciente antes do procedimento a ser realizado, onde deverá s 

Passo 8: Luvas Cirúrgicas e Luvas de procedimento 

Por fim, o aluno deverá higienizar as mãos com álcool 70% e calçar sua luva de 

procedimento ou luva estéril para o início do atendimento.  
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O recolhimento dos EPIs dados ao paciente e o correto descarte deles deve seguir o 

protocolo adotado de biossegurança, considerando que uma das principais vias de 

contaminação do profissional de saúde é no momento de desparamentação. É fundamental 

que todos os passos de higiene das mãos entre a retirada de cada EPI sejam rigorosamente 

seguidos. (ANVISA, 2020). 

 

Passo 1: O aluno deverá remover as luvas contaminadas e descartar em lixo biológico e 

sequencialmente higienizar as mãos com água e sabão ou álcool gel 70%.  

Passo 2: O aluno deverá utilizar uma sobre luva ou uma nova luva de procedimento para o 

preenchimento do receituário, orientações aos pacientes e liberação do paciente. Vale 

ressaltar que o aluno primeiramente deverá higienizar uma bancada com álcool 70% para 

realizar as orientações ao paciente e prescrição de receituário. Onde deverá também 

preencher a ficha clínica de procedimentos e solicitar a assinatura do professor responsável.  

Passo 3: O aluno deverá remover a sobre luva ou luva de procedimento pra posteriormente 

realizar a lavagem das mãos e em sequência colocar as luvas de limpeza emborrachada 

para a desinfecção ambiental e das superfícies, utilizando preferencialmente papel 

descartável com álcool 70%. Com especial atenção para as superfícies de maior contato, 

como refletor, mesa com instrumental, cadeira odontológica etc. (ANVISA, 2020). 

8. DESPARAMENTAÇÃO DO AMBIENTE CLÍNICO 

5.  TRABAHO 

6. BJETIVOS 

Figura 11 - Sala de Paramentação  
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Passo 4: Os alunos deverão lavar os instrumentais e prepara-los para serem encaminhados 

para a esterilização  

Passo 5: Após este passo, o aluno deverá seguir para área de desparamentação para 

realizar a seguinte sequência:  

5.1 Retirada do avental Impermeável desfazendo as amarras e na altura do pescoço, 

posicionar as mãos por dentro do avental e puxar para retirar os braços, onde deverão 

posiciona-los em cruzetas em locais específicos situados na área de desparamentação.  

O avental deverá ser pendurado e higienizado com álcool 70% (borrifar) 

5.2  Higienização das mãos com álcool 70% 

5.3  Retirar o protetor facial (Face Shield) e realizar a descontaminação com álcool 70% 

5.4  Higienização das mãos com álcool 70% 

5.5  Retirada da touca e depositar no local de descarte 

5.6  Higienização das mãos com álcool 70% 

5.7 Remoção dos óculos de proteção, onde deverão ser retirados pela ponta da haste, 

próximas às orelhas e posteriormente colocar em um local para realizar a correta 

desinfecção com álcool 70% 

5.8  Higienização das mãos com álcool 70% 

Passo 6: O aluno deverá realizar uma correta desinfecção da maleta para possível 

descontaminação, para guardar e realizar a retirada dos seus pertences. 

Passo 7: Remover a máscara N-95, retirando pelas tiras e guardar em um recipiente 

podendo ser utilizada até duas semanas se não tiver com algum fluido, caso esteja com 

fluido, deverá ser descartada. Após a retirada o aluno deverá guardar em seu armário, 

colocar sua máscara de uso diário e higienizar as mãos com álcool em gel 70 % para poder 

trafegar nos corredores. 

Passo 8: O aluno deverá encaminhar-se para a saída da clínica 

Passo 9: Higienização das mãos com álcool 70%.   

Passo 10: O estudante operador ou auxiliar deve encaminhar-se para a esterilização, 

levando os materiais contaminados e seguir os protocolos já adotados.  

Passo 11: Higienização das mãos com álcool 70%. E por fim, só assim o aluno deverá 

encaminhar-se ao local de saída da clínica.  

Observação: Em caso de troca de vestimenta na instituição, o aluno deverá retirar as 

roupas e jaleco contaminados utilizados em clínicas, acondicionar em embalagem 

plástica, para em casa, proceder a lavagem destas roupas – que deve acontecer 
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separadamente de roupas não contaminadas. Sendo assim, recomenda-se o uso de 

hipoclorito de sódio 1% ou lisofórmio para lavagem de roupas brancas e coloridas, 

respectivamente.  

 

 

A covid-19 apresenta um período de incubação estimado de 5 a 6 dias, em média, mas 

há evidências de que pode durar até 14 dias, período comumente adotado para observação 

médica e quarentena de pessoas (potencialmente) expostas, mesmo que assintomáticas. O 

vírus pode permanecer na saliva do indivíduo contaminado por até 24 dias, a partir 

disso, será difícil identificar se o indivíduo está ou não contaminado, incluindo o profissional 

da saúde. Nesse contexto, qualquer pessoa pode estar infectada, seja paciente ou 

profissional da saúde (Jantien A Backer, Don Klinkenberg, Jacco Wallinga, 2020). 

9.1 Sanitização 

Serão realizadas limpezas terminais de padrão hospitalar 

e desinfecções diárias, contemplando inclusive os intervalos de 

atendimento nas clínicas, recepção, armários dos alunos e 

demais áreas consideradas críticas, sendo aplicada através de 

pulverizador eletrostático como demonstrado na figura ao lado 

(FIGURA 12) 

9.2 Higiene das mãos 

Recomenda-se a lavagem com água e sabão por pelo menos 20 segundos, de 

forma que o dorso, ponta dos dedos, palma das mãos e punhos sejam esfregados com 

critério. A lavagem deve ser feita antes e depois da remoção das luvas. O álcool em gel 

complementa a lavagem das mãos, não a substituindo (Xian Peng, Xin Xu et al., 2020). 

9.2 Uso de barreiras mecânicas 

Para os botões manuais de acionamento, alça do refletor, encosto de cabeça e braços 

de cadeira, encosto do mocho, canetas de alta e baixa rotação, corpo da seringa tríplice e 

pontas da unidade de sucção, deve-se aplicar filme de PVC ou saquinhos (os que são 

9. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE 

7.  TRABAHO 

8. BJETIVOS 

Figura 12 - Sanitização 
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utilizados para o acondicionamento de suco congelado, cuja nomenclatura linguística varia 

em “chop”, “sacolé”, “chup chup”, dentre outros). 

As superfícies da bancada e do carrinho auxiliar devem ser cobertas com campo 

descartável e impermeável. Para pontas da seringa tríplice preferencialmente deve-se 

utilizar pontas descartáveis. 

9.3 Desinfecção das superfícies de trabalho 

Antes de iniciar as atividades diárias de atendimentos entre pacientes, deve-se 

realizar a limpeza intermediária e final dos boxes, assim como, uma desinfecção do ambiente 

clínico realizada pelos colaboradores do apoio acadêmico. 

 

 

Deverá ser realizada uma limpeza prévia das superfícies com Hipoclorito de sódio a 

1% ou Álcool 70%, seguindo as normas da ANVISA / CFO, (2020). Onde, o processo de 

higienização deverá respeitar a seguinte sequência: alça do refletor, cadeira, mocho, 

carrinho auxiliar, equipo, cuspideira e bancada como demonstrados acima (FIGURA 13).  O 

processo deverá ser realizado   (CFO, No 04/2020.) 

Caso o profissional use o Quaternário de amônio e Biguanida, pode proceder 

diretamente a limpeza e desinfecção simultâneas com estes produtos, em vista de suas 

características. Vale ressaltar que o sentido de desinfecção deve ser sempre da área menos 

contaminada para área mais contaminada (TUÑAS et al., 2020). 

 

Figura 13 – Imagens cedidas pelas alunas MPCO – Marina Lima e Elyne Xerfan 
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9.5 Limpeza dos pisos 

Para a limpeza dos pisos, os colaboradores do apoio acadêmico realizarão técnicas 

de varredura úmida, onde irão, ensaboar, enxaguar e secar. O desinfetante utilizado com 

potencial para limpeza de superfícies será água sanitária alternando com o quaternário de 

amônio. 

 

1. Instituição (docentes e colaboradores) 

- Termômetro clínico infravermelho de teste digital 

- Máscara N-95 

           - Protetor de face (Face Shield) 

           - Capote impermeável 

           - Touca  

           - Óculos de proteção 

           - Tapete desinfetante 

2. Alunos 

- Máscara N-95 

           - Protetor de face (Face Shield) 

           - Capote impermeável 

           - Touca  

           - Óculos de proteção 
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O Centro Universitário do Pará – CESUPA acata as recomendações da ANVISA N° 

04/2020 e do Conselho Federal de Odontologia ao suspender as atividades educacionais e 

realizar somente procedimentos emergenciais em suas clínicas. No entanto, a instituição 

entende os efeitos negativos dessa suspensão nos diversos âmbitos. 

Além do que ora foi exposto neste documento, este plano visa atender os discentes 

do estágio supervisionado de clínica integrada do Curso de Odontologia, cuja exigência 

curricular determina a carga horária de 16h semanais no estágio supervisionado em clínica 

integrada. Tal decisão evita o atraso no calendário acadêmico e consequentemente o 

adiamento da formatura. 

Cabe destacar que a responsabilidade pela revisão periódica deste Plano é do grupo 

de trabalho estabelecido pela Coordenador do Curso e a Coordenação Clínica, sob vigência 

das normas preconizadas pelo Ministério da Saúde. 
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