


 Quando possível deverá ser feita por TELEFONE .

 Instruir pacientes e acompanhantes que se tiverem sintomas respiratórios deverão usar máscaras

cirúrgicas até serem atendidos e ORIENTAR O USO (não tocar na face externa, só nas tiras).

 Devido ao fato de haver um grande número de pacientes assintomáticos e portadores de COVID-19,

deve ser estabelecida distância de 2 metros entre os pacientes .

 Orientar sempre sobre higiene respiratória e etiqueta da tosse : cobrir boca e nariz quando tossir e

espirrar com papel descartável que deve ser jogado em lixeiras com acionamento por pedal .

 Orientar que pacientes e profissionais de saúde não toquem olhos, nariz e boca com mãos não

higienizadas.

 Paciente deve realizar higiene de mãos com água e sabão OU álcool em gel A 70% frequentemente por

no mínimo 20 segundos. Disponibilizar pias, toalhas descartáveis ou lenços de papel e sabão OU

dispensadores de álcool gel .

 Cartazes de higiene de mãos e etiqueta respiratória, orientando para cobrir tosse e espirros com o

cotovelo devem estar em locais estratégicos como salas de espera e banheiros.

 Salas de espera não devem ter decoração , enfeites e quadros onde possa haver contaminação.

 Ventilacão natural

Triagem/Anamnese



 Profissionais de saúde devem realizar higiene de mãos adequada previamente com água e sabonete

líquido quando sujidade visível ou preparação alcoólica a 70%.

 EPI: Óculos de proteção facial ou protetor facial, máscara N95 , avental descartável impermeável de

mangas longas, luvas de procedimento e gorro descartável , PROTETOR FACIAL e sapatos fechados.

 Deixar sobre a bandeja clínica o material estritamente necessário para exame.

 PROCEDER AO ATENDIMENTO QUANDO INDICADO com o material indicado para o procedimento.

 Após a saída do paciente de triagem proceder limpeza e desinfecção de ambientes e superfícies

tocados pelos pacientes e equipes assistenciais ( Hipoclorito de Sódio a 1% ou álcool a 70%)

 O profissional irá retirar as luvas de forma segura e descartar em lixo infeccioso, realizar higiene de mãos,

retirar óculos de proteção ou protetor de face, capote descartável tocando as tiras e retirar as máscaras

também pelas tiras.

Triagem/Anamnese



Urgências (ADA)
 Dor severa por pulpite;

 Pericoronarite ou dor no terceiro molar;

 Alveolite;

 Abscesso ou infecção bacteriana localizada resultando em dor localizada e edema;

 Fratura Dentária resultando em dor ou causando trauma de tecido mole;

 Trauma Dentário com avulsão/luxação;

 Tratamento Dentário como tratamento prévio a tratamento oncológico e previamente a

cirurgias cardíacas;

 Fraturas de Provisórios causando dor ou irritação gengival;

 Biópsia de tecido anormal;



RECOMENDAÇÕES /ATENDIMENTO A 

EMERGÊNCIAS /CASOS COM 

RISCO DE MORTE

 Casos com risco de morte, com lesões bucais e maxilofaciais, devem ser admitidos em

hospital IMEDIATAMENTE e a Tomografia Computadorizada do Tórax deve ser

prescrita, para excluir suspeita de infecção.

 Após o tratamento, realizar procedimentos de limpeza e desinfecção ambiental.

 Como alternativa, os pacientes podem ser tratados em uma sala isolada e bem

ventilada ou salas com pressão negativa.



USAR PRECAUÇÕES-PADRÃO / PRECAUÇÃO PARA 

GOTÍCULAS E  PRECAUÇÕES PARA CONTATO PARA 

TODOS OS PACIENTES.
A - HIGIENE DE MÃOS NOS 5 MOMENTOS:

1) Imediatamente antes do primeiro contato com o paciente.

2) Antes da intervenção odontológica

3) Após exposição de mãos a fluidos biológicos

4) Após contato com o paciente

5) Após contato com superfícies próximas ao paciente

 Na ausência de sujidade visível friccionar as mãos com álcool gel a 70% por no mínimo

20 segundos

 Retirar todos os adornos previamente à higiene de mãos.



Use luvas apenas quando houver risco de contato com sangue, secreções ou

membranas mucosas. Calce-as imediatamente antes do contato com o paciente e
retire-as logo após o uso, higienizando as mãos em seguida.

Descarte, em recipientes apropriados, seringas e agulhas, sem desconectá-las ou  

reencapá-las.

Use luvas e avental durante toda manipulação do paciente, de cateteres e sondas,
do circuito e do equipamento ventilatório e de outras superfícies próximas ao leito.
Coloque-os imediatamente antes do contato com o paciente ou as superfícies e
retire-os logo após o uso, higienizando as mãos em seguida.

Equipamentos como termômetro, esfignomanômetro e estetoscópio devem ser  

de uso exclusivo do paciente.

Indicações: meningites bacterianas, coqueluche, difteria, caxumba, influenza,  

rubéola, etc.

Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente pode ser

internado com outros infectados pelo mesmo microrganismo. A distância mínima
entre dois leitos deve ser de um metro.

O transporte do paciente deve ser evitado, mas, quando necessário, ele deverá  

usar máscara cirúrgica durante toda sua permanência fora do quarto.

Higienização das mãos Luvas e Avental

Higienização das mãos: lave com água e sabonete ou friccione as mãos com álcool a

70% (se as mãos não estiverem visivelmente sujas) antes e após o contato com qualquer

paciente, após a remoção das luvase após o contato com sangue ou secreções.

Óculos e Máscara Caixa pérfuro-cortante

Use óculos, máscara e/ou avental quando houver risco de contato de sangue ou

secreções, para proteção da mucosa de olhos, boca, nariz, roupa e superfícies
corporais.

Precaução Padrão
Devem ser seguidas para TODOS OS PACIENTES,  
independente da suspeita ou não de infecções.

Higienização das mãos Avental

Indicações: infecção ou colonização por microrganismo multirresistente, varicela,
infecções de pele e tecidos moles com secreções não contidas no curativo,
impetigo, herpes zoster disseminado ou em imunossuprimido, etc.

Luvas Quarto privativo

Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, a distância mínima  
entre dois leitos deve ser de um metro.

Higienização das mãos Máscara Cirúrgica

(paciente durante o transporte)
Máscara Cirúrgica

(profissional)
Quarto privativo

Precaução de Contato

Precauções para Gotículas

Precaução padrão: higienize as mãos antes e após o contato com o paciente,

use óculos, máscara cirúrgica e/ou avental quando houver risco de contato de
sangue ou secreções, descarte adequadamente os pérfuro-cortantes.

Mantenha a porta do quarto SEMPRE fechada e coloque a máscara antes de  

entrar no quarto.

Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente pode ser

internado com outros pacientes com infecção pelo mesmo microrganismo.
Pacientes com suspeita de tuberculose resistente ao tratamento não podem

dividir o mesmo quarto com outros pacientes com tuberculose.

O transporte do paciente deve ser evitado, mas quando necessário o paciente  

deverá usar máscara cirúrgica durante toda sua permanência fora do quarto.

Higienização das mãos Quarto privativoMáscara Cirúrgica

(paciente durante o transporte)
Máscara PFF2 (N-95)

(profissional)

Precauções para Aerossóis



HIGIENIZE AS MÃOS:  

SALVEVIDAS

Higienização Simples das Mãos

Abra a torneira e molhe as mãos,1.evitando encostar na pia.

Aplique na palma da mão quantidade

todas as superfícies das mãos (seguir a  

quantidade recomendada pelo fabricante).

2. suficiente de sabonete líquido para cobrir

Ensaboe as palmas das mãos,3. friccionando-as entre si.

Esfregue a palma da mão direita

vice-versa) entrelaçando os dedos.

4. contra o dorso da mão esquerda (e
Entrelace os dedos e friccione os5.espaços interdigitais.

Esfregue o polegar direito, com o auxílio  

da palma da mão esquerda (e vice-

versa), utilizando movimento circular.

Friccione as polpas digitais e unhas da8.mão esquerda contra a palma da mão

Esfregue o punho esquerdo, com o  

auxílio da palma da mão direita (e vice-

versa), utilizando movimento circular.

direita, fechada em concha (e vice-

versa), fazendo movimento circular.

9. Enxágüe as mãos, retirando os resíduos

mãos ensaboadas com atorneira.

Seque as mãos com papel-toalha  

descartável, iniciando pelas mãos e  

seguindo pelos punhos.
10. de sabonete. Evite contato direto das 11.

6. Esfregue o dorso dos dedos de uma 7.
mão com a palma da mão oposta

(e vice-versa), segurando os dedos,  

com movimento de vai-e-vem.

Para a técnica de Higienização Anti-séptica das mãos, seguir os mesmos passos  

e substituir o sabonete líquido comum por um associado a anti-séptico.



HIGIENIZE AS MÃOS:  
SALVE VIDAS

1.Aplique na palma da mão quantidade
suficiente do produto para cobrir todas as
superfícies das mãos (seguir a quantidade  

recomendada pelo fabricante).

Friccione as palmas das2.mãos entre si.

Friccione a palma da mão direita  

contra o dorso da mão esquerda (e  

vice-versa) entrelaçando os dedos.
3.

Friccione a palma das mãos entre si  

com os dedos entrelaçados.4.
Friccione o dorso dos dedos de uma

mão com a palma da mão oposta (e

vice-versa),segurandoos dedos.
5.

Friccione as polpas digitais e unhas da  

mão esquerda contra a palma da mão  

direita (e vice-versa), fazendo um  

movimento circular.

7.
Friccione os punhos com movimentos  

circulares.8.

9.Friccionar até secar. Não utilizar papel toalha.

Friccione o polegar direito, com o auxílio  

da palma da mão esquerda (e vice-versa),  

utilizando movimento circular.
6.

Higienização das Mãos com preparações alcoólicas  

(Gel ou Solução a 70% com 1-3% de Glicerina)



EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL
 GORRO OU TOUCA DESCARTÁVEL

 AVENTAL DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL DE MANGA LONGA com punhos de

malha ou elástico e abertura posterior

 ÓCULOS DE PROTEÇÃO (com proteção lateral) OU PROTETORES FACIAIS que

devem ser exclusivos de cada profissional.

 Óculos de correção não é considerado protetor ocular, nesse caso usar Protetores

Faciais (Face Shieds) sobre os mesmos.

 MÁSCARA OU RESPIRADOR N95 ou PFF2



RECOMENDAÇÕES
 Em todo atendimento que gere aerossóis o profissional e sua equipe auxiliar deverão usar o respirador N95

ou PFF2 ou similares que sejam capazes de filtrar 95% de partículas de até 0,3 micrômetros.

 Profissional e auxiliar preferencialmente devem usar protetores faciais ( Face Shields).

 Minimizar aerossóis com sugadores potentes, preferencialmente bombas de sucção.

 Trabalhar a quatro mãos para assegurar a biossegurança.

 Todas as superfícies circundantes onde o profissional e equipe tocam devem ser LIMPAS e submetidas à

DESINFECÇÃO e serem cobertas por barreiras plásticas que deverão ser trocadas a cada paciente e

NOVA DESINFECÇÃO deve ser realizada antes da colocação de novas barreiras.

 Quando da necessidade de aberturas de gavetas ou toque em outros locais, sobreluvas podem ser usadas

( na ausência de circulante).

 MANTER AMBIENTE LIMPO E SECO para reduzir persistência de coronavírus em superfícies.

 A F E R I R A T E M P E R AT U R A D E T O D O S O S PACIENTES COM TERMÔMETRO DE TESTA E

TAMBÉM DA EQUIPE.



 AFERIÇÃO DA TEMPERATURA: Se o paciente apresenta FEBRE maior ou igual a 37,8 no momento

do atendimento , realizar o atendimento para a urgência e encaminhar o paciente a uma unidade

básica de saúde , realizando a Notificação, realizar contato telefônico.

 Febre muitas vezes pode estar relacionada a outra condição como infecções dentárias (abscessos,etc).

/ ANAMNESEADEQUADA.

PROFISSIONAIS E EQUIPE:

 Aferir temperatura de profissionais de saúde , 2 vezes ao dia preferencialmente, antes do início de

atividades e ao longo do dia.

 Se TEMPERATURA IGUAL OU SUPERIOR A 37,8 GRAUS C , a f a s t a m e n t o do t r a b a l h o por

14 d i a s (q u a r e n t e n a com acompanhamento ou isolamento domiciliar ) - a ser decidido pelo

profissional médico.

RECOMENDAÇÕES



 Sempre que indicado usar diques de borracha.

 Não utilizar a seringa tríplice sob a forma de névoa (spray)

 Dar preferência ao uso de instrumentos manuais para remoção de cáries quando possível,

ao invés de canetas de alta rotação .

 Dar preferência ao uso de extratores ou curetas manuais para remoção de cálculo ao invés

de aparelhos ultrassônicos minimizar a geração de aerossóis.

 Para pacientes com CONTUSÃO DE TECIDOS MOLES FACIAIS, devem ser realizados

desbridamentos e suturas de preferência com fio absorvível e enxaguar a ferida

lentamente e usar o sugador de saliva para evitar pulverização.

 Quando o exame de imagem se tornar necessário, preferir os exames extraorais

(Radiografias panorâmicas) ou TC do tipo feixe cônico, uma vez que os exames

periapicais aumentam fluxo salivar .

 SALAS VENTILADAS , COM VENTILAÇÃO NATURAL .

RECOMENDAÇÕES



 Não tocar os EPIS durante o procedimento.

 Todos as superfícies tocadas pelo profissional e auxiliares devem estar cobertos com

barreiras de proteção para evitar contaminação cruzada, que deverão ser trocadas a cada

atendimento, as superfícies limpas e desinfetadas com Hipoclorito a 1 % ou Álcool a 70%.

 NUNCA TOCAR NA PARTE EXTERNA DAS MÁSCARAS, são locais contaminados.

 NUNCA COLOCAR MÁSCARA NO PESCOÇO E BOLSOS.

 REMOVER O EPI A CADA ATENDIMENTO E DEVERÃO SER  REMOVIDOS DENTRO 

DA SALACLÍNICA.

 NÃO CIRCULAR NOS SERVIÇOS DE SAÚDE USANDO EPI.

RECOMENDAÇÕES



RECOMENDAÇÕES PARA 

COLOCAÇÃO DE EPI
1. GORRO DESCARTÁVEL

2. AVENTAL DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL (se possível) e DE MANGAS

LONGAS, com punhos elásticos

3. RESPIRADOR N95 OU PFF2

4. ÓCULOS DE PROTEÇÃO e/ou PROTETOR DE FACE (óculos pessoal pode ser

usado com protetor facial )

5. LUVAS sem talco preferencialmente (ANVISA não recomenda uso de duas luvas

por não entender que esta ação garanta mais segurança à assistência).

• OBS: Usar sempre máscaras , os protetores de face não dispensam o  uso de

máscaras.



RECOMENDAÇÕES 

PARA COLOCAÇÃO 
DE EPI



 Pegar pelas tiras laterais, encaixando as tiras superiores na parte mais alta da cabeça e as

tiras inferiores na parte mais baixa próxima ao pescoço .

 Verificar sua vedação (teste de vedação), que consiste na realização de teste de pressão

positiva , não pode passar nenhum ar e nem sentir odores).

 Deverá estar apropriadamente ajustada à face.

 A forma de uso, manipulação e armazenamento (em casos excepcionais) deve seguir

as recomendações do fabricante.

 NUNCA DEVE SER COMPARTILHADA ENTREPROFISSIONAIS

 Apenas tocar para colocar e retirar , sempre por tiras laterais.

RECOMENDAÇÕES 
PARA COLOCAÇÃO DE N95



RECOMENDAÇÕES 
PARA COLOCAÇÃO DE N95



TESTE DE 

VEDAÇÃO DA N95



RECOMENDAÇÕES 

AO PACIENTE

 Colocar o paciente em posição adequada para prevenir engasgos e tosse podendo gerar

mais aerossóis .

 Bochecho prévio com Peróxido de Hidrogênio a 1% ou bochecho com iodopovidona a

0,2 % (cuidado com pacientes alérgicos) ou bochecho com enxaguatório POR 1

MINUTO.

 Quando do uso do Peróxido de Hidrogênio : uso recomendado só previamente ao

atendimento de urgências, orientar que o paciente não faça uso em casa como rotina de

higienização.



RECOMENDAÇÕES PARA 

RETIRADA DE EPI  

( no interior da sala clínica )

1. REMOVER LUVAS - 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. Descartar em LIXO INFECTANTE.

2. HIGIENE DE MÃOS.

3. RETIRAR PROTETOR DE FACE, ÓCULOS DE PROTEÇÃO

4. RETIRAR AVENTAL DESCARTÁVEL PELAS TIRAS E NUNCA TOCAR NA PARTE  EXTERNA e 

HIGIENE DE MÃOS.

5. RETIRAR A MÁSCARA N95 PELAS TIRAS LATERAIS, NUNCA TOCAR NA PARTE  EXTERNA 

DAMÁSCARA.

6. RETIRAR O GORRO E REALIZAR HIGIENE DE MÃOS.

• Todo material de uso único deverá ser descartado em LIXO INFECTANTE.

• Óculos e protetores de face (Face Shields ) deverão passar por limpeza prévia e desinfecção

com Álcool a 70% (equipe auxiliar deverá manusear com máscara N95, luvas grossas e

óculos de proteção)



RECOMENDAÇÕES 

PARA RETIRADA 

DE EPI



RECOMENDAÇÕES 

PARA RETIRADA DA N95



EXCEPCIONALMENTE, em situações de carência de insumos, conforme OMS mencionou e

para atender a demanda da epidemia da COVID-19, a máscara N95 pode ser reutilizada pelo

mesmo profissional, desde que cumpridos passos obrigatórios para a retirada da máscara

sem contaminação do seu interior .

 Se houver disponibilidade, usar protetor facial sobre a máscara N95 para minimizar sua

contaminação .

 Poderá ser usada em um turno de trabalho SEM REMOVER E SEM TOCAR NELA, por 6 a 8

horas OU 12 H (ANVISA), se ela estiver ÍNTEGRA, LIMPA E SECA E SE OS ELÁSTICOS

ESTIVEREM FIRMES NÃO COMPROMETENDO SUA ADAPTAÇÃO E VEDAÇÃO .

 Todo equipamento descartável deve ser trocado a cada paciente e recomenda-se utilizar 2

gorros e o externo será trocado a cada paciente (por um circulante e ser retirado por sua parte

mais ao alto da cabeça)

 No final do turno, a N95 deverá ser retirada por suas alças laterais, sem tocar na parte

externa e deverá ser acondicionada em um saco ou envelope de papel com os elásticos para

fora para facilitar a retirada para novo uso se em condições ) .

 NOME DO PROFISSIONAL DEVE CONTER NO ENVELOPE OU SACO.

MÁSCARA N95

CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS 

PARA  REUSO



 IMPORTANTE LEMBRAR QUE O PROFISSIONAL NÃO DEVE  TOCAR NA PARTE EXTERNA 

DE MÁSCARAS .

 PREFERENCIALMENTE QUANDO DO REUSO, SE POSSÍVEL,  USAR ROTETORES 

FACIAIS PARA MINIMIZAR CONTAMINAÇÃO.

 SEMPRE RETIRAR POR TIRAS LATERAIS. (Conforme foto anterior)

 NUNCA se deve tentar realizar a limpeza da máscara N95 ou equivalente já

utilizadas com nenhum tipo de produto.

 As máscaras N95 são descartáveis e não podem ser limpas ou desinfetadas

para uso posterior e quando úmidas perdem sua capacidade de filtração não

configurando proteção.

 NÃO É RECOMENDADO USO DE MÁSCARA CIRÚRGICA SOBRE A N95

(ANVISA).

MÁSCARA N95

CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS 

PARA  REUSO



ETIQUETA DA TOSSE 

E HIGIENE RESPIRATÓRIA

 Se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de papel

 Utilizar lenço descartável para higiene nasal ( descartar imediatamente após o uso e realizar

a higiene das mãos)

 Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca.

 Realizar higiene das mãos com água e sabão OU friccionar álcool gel a 70% após contato

com secreções respiratórias

 Prover lenço descartável, lixeira com acionamento por pedal, pias com água , sabão e

toalhas descartáveis ou dispensadores de álcool em gel a 70%.



SEGURANÇA NO 

MANUSEIO DE  

PERFUROCORTANTES

 Infecções podem ocorrer após acidentes com instrumentos

perfurocortantes ou contato direto entre membranas mucosas e mãos

contaminadas.

 Não reencapar agulhas e usar dispositivos de preferência rígidos para depositar

material perfuro-cortante.

 Não sobrecarregar esses dispositivos.

 Manter sempre próximos à area de trabalho e a altura dos olhos.

 Nunca devem estar em locais úmidos como sob pias.



Todo material crítico deverá ser esterilizado em autoclaves e as peças de mão ( ex: canetas de

alta rotação e baixa rotação ) deverão ser autoclavadas após limpeza prévia e lubrificação

para cada paciente e as canetas de alta rotação deverão ter válvulas anti-refluxo (se possível).

 Instrumentos imediatamente após o uso devem ser imersos em soluções de detergente

enzimático ou detergente neutro para uso em estabelecimentos de saúde, com

registro na ANVISA, com objetivo de reduzir a carga microbiana , para posterior

processamento de esterilização.

Podem ser imersos em recipientes com tampa próprios para esse fim para posterior limpeza

manual (com escovas longas e nunca com esponjas) ou em lavadoras ultrassônicas

automáticas.

A limpeza rigorosa para eliminação do biofilme é o passo mais importante para que a

esterilização seja alcançada.

ESTERILIZAÇÃO DE 
INSTRUMENTOS E  DISPOSITIVOS



 Realizar limpeza e desinfecção rigorosa do consultório incluindo maçanetas, cadeiras,

banheiro, pisos e paredes com Hipoclorito de sódio a 1% e as superfícies frequentemente

tocadas durante o atendimento deverão passar por limpeza rigorosa e desinfecção (após a

retirada das barreiras) com Hipoclorito de Sódio a 1%, Álcool a 70% ou Ácido Peracético a

0,2%. Equipe encarregada deve usar EPI: luvas grossas, máscara N95 se possível, óculos

de proteção e avental descartável e impermeável.

 Barreiras deverão ser trocadas a cada paciente .

 Sobrevivência de SARS-CoV-2 em estudo recente: (Temperatura ambiente de 21 a 23 graus

e 40% de umidade relativa do ar)

 3 horas em aerossóis

 Até 72h em superfícies plásticas

 Até 4h em cobre

 Até 24 h em papelão

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

DE SUPERFÍCIES



 Pacientes com SUSPEITA OU CONFIRMADOS DE INFECÇÃO pelo COVID-19

(febre, tosse seca ou dificuldade para respirar, contato com pessoas com

diagnóstico confirmado de COVID-19)

 Realizar oroscopia apenas se o paciente apresentar sinais e sintomas bucais

que gerem implicações sistêmicas: infecções bucais agudas, lesões em

mucosa bucal, sangramento de origem bucal e travamento mandibular

(luxação de ATM) ou a pedido médico.

 Em caso de abordagem e antes de qualquer procedimento odontológico,

ANVISA recomenda utilizar enxaguatório bucal antimicrobiano (peróxido de

hidrogênio a 1%) por 1 minuto .

 EPI : gorro descartável, máscara N95 (PFF2) ou equivalente, protetor facial

(face shield), avental impermeável e luvas.

RECOMENDAÇÕES

PACIENTES CRÍTICOS - UTI



Pacientes SEM SUSPEITA DA PRESENÇA DE COVID-19 (MESMO OS

ASSINTOMÁTICOS, PODEM SER PORTADORES DO VÍRUS)

 Promover a avaliação e procedimentos odontológicos com EPI : gorro descartável,

máscara N95 (PFF2) ou equivalente, protetor facial (face shield), avental impermeável e

luvas.

 Realizar procedimentos odontológicos invasivos apenas quando for caso de urgência.

 Utilizar enxaguatório bucal antimicrobiano ( Peróxido de hidrogênio a 1%) durante 1

minuto antes da oroscopia ou antes de qualquer procedimento odontológico.

RECOMENDAÇÕES

PACIENTES CRÍTICOS - UTI



 Suspender o uso de alta ou baixa-rotação e spray de água em procedimentos . Quando a

necessidade for absoluta, realizar em centro cirúrgico, com uso de isolamento absoluto,

protetores faciais e máscara N95.

 Utilizar instrumentos manuais para remoção de cáries e para raspagem periodontal (

MINIMIZAR GERAÇÃO DE AEROSSÓIS).

 Utilizar aspirador descartável em todo o atendimento.

 UTILIZAR SUTURAS ABSORVÍVEIS.

 Evitar radiografias intra-orais.

RECOMENDAÇÕES 

COMPLEMENTARES - PACIENTES  

CRÍTICOS - UTI



Pacientes COM RISCO DESCARTADO para COVID-19:

 Manter Protocolo Operacional Padrão

 POP de Higiene Bucal com Clorexedina a 0,12%

Pacientes CONFIRMADOS OU COM SUSPEITA DE COVID-19 que necessitarem ser

submet idos a traqueostomia ou intubação orotraqueal:

 Aplicar gaze ou swab bucal embebidos em 15 ml de peróxido de Hidrogênio a 1% ou

Povidona a 0,2% por 1 minuto, 2 vezes ao dia previamente à higiene bucal com clorexidina

visando a redução da carga viral.

 Utilizar Clorexedina 0,12% embebida em gaze ou swab bucal , de 12 em 12h visando a

prevenção de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) , desde o momento da

intubação orotraqueal.

PROTOCOLO DE 

HIGIENE BUCAL - UTI



Pacientes CONFIRMADOS OU COM SUSPEITA DE COVID-19  CONSCIENTES, 

ORIENTADOS E EM AR AMBIENTE :

 Realizar bochecho de 15 ml de peróxido de hidrogênio a 1% ou Povidona a 0,2 

% por um minuto, 1 vez ao dia.

 Manter POP de higiene bucal com clorexidina a 0,12%.

PROTOCOLO DE 

HIGIENE BUCAL - UTI



 ORIENTAÇÕES REALIZADAS EM 23/03/2020.

 MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÕES BASEADAS NO

QUE SE SABE ATÉO MOMENTO.

 Profissionais de saúde ou serviços de saúde brasileiros podem determinar

ações de prevenção e controle MAIS RIGOROSAS que as definidas nesse

guia de recomendações, com avaliação caso a caso.

RECOMENDAÇÕES 

PARA ESTE MOMENTO
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O CRO-AM endossa o empenho e as precauções dos 

profissionais da Odontologia e, sobretudo, para contribuir e 

intensificar as ações de contenção ao avanço de contágio do 

COVID-19. O Regional Amazonas, preza pela proteção dos 

Profissionais e da Sociedade e ressalta a importância dos 

cuidados com o momento atual. 

O CRO-AM agradece ao CRO-RJ, que com muito préstimo 

produziu o material das Recomendações Para Atendimento 

Odontológico de Urgência e Emergência e contribui de forma 

dinâmica e em parceria com os outros Regionais, por uma 

Odontologia participativa e integradora.
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