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RESUMO 

 
O patógeno classificado como 2019 Novel Corona Virus (2019-nCoV), cuja doença foi denominada 
COrona VIrus Disease 2019 (COVID-19), provavelmente originário de Wuhan, na China, onde foram 
identificados os primeiros casos, tem-se tornado um grande desafio para o sistema de saúde em todos 
os países. Manifestou-se, inicialmente, como um surto de pneumonia de etiologia incerta e de fácil 
contágio, provocando alterações graves nas vias respiratórias em curto período de evolução, podendo 
também se manifestar em outros órgãos do corpo humano. Quando comparado com outras pandemias 
recentes, a COVID-19 dissemina-se de forma muita rápida, gerando, como consequência, um número 
maior de mortes no mundo. O trabalho apresenta uma pesquisa bibliográfica sobre a importância da 
biossegurança, na prática odontológica, com o surgimento deste novo vírus. Além disso, relata a 
importância de estar atualizado com as normas e métodos de biossegurança, a fim de evitar a infecção 
e a disseminação do vírus, uma vez que o risco de infecção cruzada, ou seja, a infecção entre o 
paciente e o profissional, é muito alto. Assim, durante esse período de surto epidêmico, até que uma 
vacina seja produzida, os cirurgiões-dentistas e toda a equipe devem redobrar a atenção com as 
práticas de biossegurança nos atendimentos odontológicos, devendo seguir todos os protocolos, que 
vão desde a lavagem rigorosa das mãos com água e sabão ou álcool-gel a 70%, passando pelo uso 
correto dos equipamentos de proteção individual e o cuidado com os procedimentos geradores de 
aerossol, até a higienização de todas as superfícies do ambiente de trabalho. Adotando-se essas e 
outras atitudes que serão apresentadas neste trabalho, tanto os pacientes, como os profissionais da 
odontologia, estarão interagindo de forma segura, minimizando os riscos de contágio. 
 
Palavras-chave: COVID-19; Coronavírus; Odontologia; Biossegurança; Epidemia. 
 

ABSTRACT 
 

The pathogen classified as 2019 Novel Corona Virus (2019-nCoV), whose disease was named COrona 
VIrus Disease 2019 (COVID-19), probably originating in Wuhan, China, where the first cases were 
identified, has become a major challenge for health systems in all countries. It initially manifested itself 
as an outbreak of pneumonia of unknown etiology and easy contagion, causing severe changes in the 
airways in a short period of evolution, and it can manifest itself in other organs of the human body. When 
compared to other recent pandemics, COVID-19 spreads very quickly, generating, consequently, a 
greater number of deaths in the world. The work presents a bibliographic research on the importance of 
biosafety in dental practice, with the appearance of this new virus. In addition, it reports on the 
importance of being up-to-date with biosafety rules and methods, in order to avoid infection and spread 
of the virus, due to very high risk of cross-infection – namely that between patient and dentist. Thus, 
during this period of epidemic outbreak, until a vaccine is available, dental surgeons and dental care 
teams must double their attention to biosafety practices in dental care, and must follow safety protocols, 
ranging from rigorous washing of hands with water and soap or Ethyl alcohol hand sanitizer gel, through 
the correct use of personal protective equipment and care with aerosol-generating procedures, up to 
Cleaning and disinfecting surfaces in the work environment. Adopting these and other measures that 
will presented in this work, both patients and dental professionals will be interacting safely, minimizing 
the risks of contagion. 
 
Keywords: COVID-19; Coronavirus; Dentistry; Biosafety; Epidemic. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Em 31 de dezembro de 2019, autoridades chinesas relataram à Organização 

Mundial da Saúde (OMS) sobre a ocorrência de inúmeros casos de pneumonia, na 

cidade de Wuhan, localizada na província de Hubei, na China. Em 8 de janeiro de 

2020, o Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças anunciou, oficialmente, 

que o vírus causador dos casos de pneumonia identificados na cidade de Wuhan, 

tratava-se de um novo patógeno da família Coronavírus (LI QUN et al, 2020). Já em 

30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que esse 

surto constituíra em uma emergência de saúde pública de interesse internacional 

(MAHASE, 2020). 

Em 11 de fevereiro de 2020, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, 

o doutor em Filosofia (PhD) em Saúde Comunitária e Diplomata, Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, anunciou um nome oficial para a doença que causou o reaparecimento 

do coronavírus (WHO, 2020b). A doença denominada de “doença de coronavírus 

2019”, abreviada como COVID-19 (CO' significa 'corona', 'VI' para 'vírus' e 'D' para 

doença) é causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, um betacoronavírus,,como o vírus 

da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV) e o vírus da Síndrome 

Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV); possivelmente, originário de 

morcegos (CDC, 2020b). 

Em uma entrevista coletiva realizada em 11 de março de 2020, o diretor-geral 

da OMS emitiu um alerta e declarou a COVID-19 como uma pandemia (WHO, 2020a).  

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, o primeiro caso da doença foi notificado em 

26 de fevereiro de 2020 e a transmissão comunitária reconhecida em 20 de março de 

2020 (ANVISA,2020). 

        Em 15 de março de 2020, o New York Times publicou um artigo intitulado "Os 

trabalhadores que enfrentam o maior risco de coronavírus", onde foi descrito que os 

dentistas estão entre os profissionais mais expostos ao risco de serem afetados pela 

COVID-19, mais que enfermeiros e clínicos gerais, por realizarem o tratamento em 

contato muito próximo com os pacientes (GAMIO, 2020). Com isso, os consultórios e 

clínicas odontológicos, tanto no setor público, como no setor privado, se tornaram 

ambientes de alto risco de infecção cruzada entre pacientes e profissionais de saúde 

(VAN DOREMALEN et al,2020).  
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O cirurgião dentista é um importante agente de saúde que durante a pandemia 

deve atuar com todos os protocolos de biossegurança para evitar a disseminação do 

SARS-CoV-2. No Brasil, de acordo com o Conselho Federal de Odontologia, houve 

uma recomendação inicial para que os atendimentos odontológicos fossem restritos 

às urgências e emergências, devendo ser postergados os atendimentos eletivos 

(CFO, 2020). Em decorrência da impossibilidade de se manter a restrição do 

atendimento por longo período de tempo, os tratamentos odontológicos eletivos estão 

sendo liberados gradualmente, com normas de biosseguranças ainda mais rigorosas, 

como a adoção de medidas de distanciamento social, de métodos sistemáticos de 

limpeza e proteção de equipamentos e do ambiente de trabalho, bem como o uso 

intensivo de equipamentos de proteção individual (CRO-RJ, 2020). 

No mundo atual, com meios de comunicação e transporte modernos e 

totalmente integrados, que proporcionam uma maior iteração entre as pessoas em 

todo o mundo, a disseminação de patógenos em escala global, como o vírus SARS-

CoV-2, acelerou-se na mesma proporção, o que torna a adoção de práticas de 

biosseguranças, ainda mais rigorosas e sistemáticas, principalmente no atual cenário, 

uma necessidade.  

Logo, o presente estudo, através de uma revisão bibliográfica, propõe dispor 

sobre as melhores condutas a serem adotadas durante o atendimento odontológico, 

a fim de minimizar a disseminação do vírus e a contaminação cruzada. Dessa forma, 

o trabalho tem como objetivo descrever a importância da adoção de medidas 

preventivas mais eficazes durante o atendimento odontológico, em virtude do 

surgimento da COVID-19.  

 

1.1. PROBLEMA 
 

O trabalho apresenta uma pesquisa sobre a importância da biossegurança na 

prática odontológica, durante o atendimento ao paciente, com o surgimento do vírus. 

Para isso, o presente trabalho analisa como deve ser o comportamento do dentista e 

as medidas preventivas que deverá adotar, durante o atendimento odontológico, com 

o advento da COVID-19. 
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1.2. OBJETIVOS 
 

A fim de apresentar o que se dispõem de mais atualizado sobre a 

biossegurança no atendimento odontológico com o advento do coronavírus, o 

presente trabalho tem como objetivo integrar os conceitos básicos e as informações 

científicas relevantes e atualizadas, descrevendo a importância da biossegurança 

durante atendimento odontológico com o aparecimento da COVID-19. 

Para atingir o objetivo geral desse estudo, com a finalidade de permitir um 

raciocínio descritivo e estruturar o trabalho, foram propostos os seguintes objetivos 

específicos: 

a. Descrever o histórico do vírus SARS-CoV-2; 

b. Descrever os métodos de biossegurança adotados no atendimento ao 

paciente com o surgimento da COVID-19; 

c. Apresentar os materiais de limpeza e de desinfecção que devem ser usados 

no consultório odontológico; 

d. Relatar o que mudou na rotina do dentista antes, durante e após 

atendimento do paciente; 

e. Descrever os métodos utilizados para minimizar a contaminação; 

f. Apresentar as complicações que podem resultar na falha do uso dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI); 

g. Citar quais são as etapas de limpeza dos equipamentos e superfícies 

odontológicas, e; 

h. Concluir o estudo, demostrando a importância de se manter atualizado com 

as normas de biossegurança, principalmente em um cenário onde o 

profissional deve lidar com a possibilidade de contaminação por um vírus até 

então desconhecido e altamente contagioso, como o SARS-CoV-2. 

 

1.3. JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

Assim, a escolha pelo tema advém da necessidade de conhecer e entender o 

assunto de maneira abrangente, destacando a sua importância durante o atendimento 
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de um paciente no consultório odontológico. A pesquisa bibliográfica é relevante, 

considerando a atual realidade, perante uma pandemia que está ocasionando 

milhares de mortes no país e no mundo. 

Ainda, a pesquisa visa estudar artigos atuais sobre a biossegurança com o 

advento da COVID-19, aplicada ao atendimento odontológico. Além disso, visa 

descrever as mudanças no atendimento ao paciente e os novos métodos adotados 

durante a consulta e, também, descrever a importância de estar atualizado com as 

normas de biossegurança, evitando, dessa forma, a disseminação e a infecção por 

um vírus considerado altamente contagioso. 

Logo, o resultado do trabalho contribuirá como subsídio de novos 

conhecimentos e práticas adotadas durante o atendimento odontológico, diante de 

uma nova realidade, para as clínicas odontológicas privadas e públicas, entre estas, 

as odontoclínicas do Exército Brasileiro. 

 

2. METODOLOGIA 
 

Em relação à metodologia aplicada, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

utilizando as principais bases de dados existentes em sites na Internet, como o 

PubMed, Scielo, Lilacs e Google Acadêmico, que apresentam conteúdo publicados 

por autoridades sanitárias e centros de pesquisa do Brasil, Canadá, China, Japão, 

Coréia do Sul, países da Europa, Estados Unidos, entre outros. A busca incluiu artigos 

originais, revisões e documentos com orientações técnicas publicados por autoridades 

sanitárias, como a ANVISA e os Conselhos de Odontologia, desde o início da 

pandemia da COVID-19. 

Ainda, a pesquisa em artigos, diretrizes e documentos técnicos teve 

embasamento científico envolvendo a atividade de biossegurança com o advento do 

vírus SARS-CoV-2, este classificado como pertencente ao gênero betacoronavirus. 

Foram pesquisados documentos nos idiomas português e inglês. 

Além disso, os termos de pesquisa "biossegurança”,” SARS-CoV-2” e “COVID-

19” foram utilizados em combinação com as palavras-chaves e descritores 

"coronavírus”, "odontologia”, “aerossol”, “profissionais da saúde”, “consultório 

odontológico” e “EPI ". 

É importante enfatizar ainda que, para o contexto da pandemia atual, a 

pesquisa documental foi realizada com o objetivo de reunir as melhores diretrizes e 
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práticas de biossegurança para a atividade do atendimento odontológico. Foram 

considerados, também, aspectos pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos, para que 

o atendimento odontológico com o advento do vírus SARS-CoV-2, em todo o seu ciclo, 

seja realizado com segurança, ou seja, em conformidade com o preconizado por 

especialistas e autoridades sanitárias nacionais e internacionais. 

 

3. DISCUSSÃO E RESULTADOS  

 

A pesquisa teve como objetivo descrever a importância de serem adotados 

métodos eficazes de biossegurança no atendimento do paciente no consultório 

odontológico com a disseminação do vírus SARS-CoV-2. No dia-a-dia, os cirurgiões-

dentistas  já possuem experiência em procedimentos de controle de infecção cruzada, 

pois as práticas de biossegurança fazem parte dos procedimentos realizados nos 

consultórios.  

Com o aparecimento do vírus SARS-CoV-2, em 16 de março, como medida 

inicial, em países como os EUA, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte, a 

American Dental Association (ADA) propôs que todos os atendimentos odontológicos 

eletivos fossem adiados por no mínimo três semanas. Assim, seguindo as orientações 

da ADA, já no dia seguinte, os profissionais de odontologia desses países 

interromperam todos os atendimentos com uso de equipamento geradores de 

aerossóis, sendo instruídos a interromper todos os atendimentos presenciais eletivos 

a partir do dia 23 de março, restringindo os atendimentos somente a casos de urgência 

e emergência (POLESE, 2020).  

No Brasil, por meio do Ofício Nº 477 de 16 de março de 2020, o Conselho 

Federal de Odontologia (CFO) solicitou ao Ministério da Saúde a suspensão das 

atividades odontológicas na rede pública, permanecendo autorizados apenas 

atendimentos de urgência e emergência. Para estes casos, o CFO salientou a 

importância dos processos de desinfecção, esterilização e limpeza dos instrumentais, 

dos equipamentos e do ambiente, bem como reforçando a atenção para o uso dos 

equipamentos de proteção individual (CFO, 2020). 

Passado o impacto inicial gerado pela disseminação da COVID-19, em 

decorrência da impossibilidade de se manter a restrição do atendimento por longo 

período de tempo, os tratamentos odontológicos eletivos foram sendo liberados 

gradualmente, com normas de biossegurança ainda mais rigorosas, como a adoção 
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de medidas de distanciamento social antes do atendimento, a limpeza e a proteção 

sistemática de equipamentos e do ambiente de trabalho e o uso intensivo de 

equipamentos de proteção individual (CRO-RJ, 2020). Segundo Polese (2020), a 

discussão vem evoluindo no sentido de adotarem-se medidas preventivas seguras 

para a reabertura gradual nos diversos setores da economia, incluindo-se, neste 

contexto, o atendimento odontológico.  

Dessa forma, rotineiramente, devido à natureza do seu trabalho, realizando 

procedimentos a uma distância curta em relação à face do paciente, os profissionais 

de odontologia estão exposto a uma grande variedade de microrganismos presentes 

na saliva e no sangue. Logo, por conta da alta transmissibilidade do vírus, o 

profissional se torna um agente com grande risco de infecção, principalmente porque 

grande parte dos procedimentos odontológicos realizados fazem uso de 

equipamentos geradores de aerossol. Assim, o dentista deve garantir que todos os 

membros da equipe de saúde bucal, inclusive secretárias, auxiliares e o pessoal da 

limpeza, conheçam as formas de transmissão da COVID-19, bem como estejam em 

condições de aplicar as medidas preventivas (THOMÉ, 2020). 

Como será apresentado mais adiante neste trabalho, é consenso da maioria 

dos autores sobre o tema que, se os protocolos da biossegurança não forem aplicados 

e medidas complementares não forem adotadas, as chances de contaminação pelo 

vírus, tanto do paciente, como do dentista, aumentará consideravelmente. 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS E FORMAS DE TRANSMISSÃO 
 

A fim de orientar o entendimento do assunto abordado no presente trabalho, é 

de suma importância o conhecimento das características, os sintomas e a forma de 

diagnóstico do novo coronavírus, bem como a classificação e suas formas de 

transmissão. Dessa forma, nos tópicos seguintes, serão abordados esses assuntos e 

discutida a classificação e as principais formas de transmissão do patógeno causador 

da COVID-19. 

 

3.1.1. Características, Sintomas e Diagnóstico da COVID-19 

 

As pandemias podem ser definidas como epidemias de doenças de caráter 

infecciosas, que se espalham por vários países durante um curto período de tempo. 

Em dezembro de 2019, um surto de pneumonia, causada por um vírus denominado 
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de SARS-CoV-2, uma espécie de coronavírus, iniciou na China e se espalhou por 

várias regiões do mundo. O coronavírus, pertencente ao gênero Betacoronavírus, é 

um vírus semelhante ao vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV) e 

ao vírus da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV), e causa a doença 

denominada de COVID-19 (FRANCO, 2020). 

Semelhante ao SARS-CoV e ao MERS-CoV, o SARS-CoV-2 é um vírus do tipo 

zoonótico, ou seja, que pode ser transmitido de animais para humanos. Os estudos 

mais recentes consideram os morcegos-ferradura chineses (Rhinolophus Sinicus) a 

origem mais provável do vírus, sendo o pangolim (Manis Javanica), um pequeno 

mamífero asiático, o seu hospedeiro intermediário (LI et al,2020). 

  
Figura 1 – À esquerda, o morcego-ferradura, julgado ser o provável transmissor do vírus SARS-CoV-
2. À direita, o pangolim, considerado o possível hospedeiro intermediário do vírus. Fonte: PRETA, 
2020; LOPES, 2020. 

 
O SARS-CoV-2 tem um período estimado de incubação de 1 a 14 dias. As 

manifestações clínicas da COVID-19 incluem principalmente a tosse, a febre, a dor de 

garganta e, em seu estágio mais avançado, a falta de ar.  Segundo Backer e Meng 

(2020), as infecções respiratórias leves ocorrem em cerca de 80% das pessoas 

infectadas, sendo que desse total cerca da metade apresentam sintomas de 

pneumonia. Ainda, de com acordo com os autores, outros 15% dos pacientes 

desenvolvem doenças graves, enquanto 5% deles precisam de tratamento 

intensivo. Em casos raros, a COVID-19 pode levar a problemas respiratórios graves, 

insuficiência renal ou morte. No entanto, é relatado pelos autores que a propagação 

do vírus pode ocorrer na ausência de sintomas clínicos (BACKER et al, 2020; MENG 

et al, 2020). 

Além dos sintomas clínicos citados acima, os pacientes com a COVID-19 

podem manifestar mialgia, cansaço e tomografia torácica anormal. Os sintomas 

menos comuns são a dor de cabeça, a produção de expectoração, a hemoptise, a dor 
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de estômago, a tontura, a náusea, a diarreia e o vômito.  Médicos 

otorrinolaringologistas relatam que uma distorção do paladar (disgeusia) e perda do 

olfato (anosmia) também podem ser sintomas de COVID-19. Como citado acima, em 

situações extremas, a doença pode causar insuficiência respiratória progressiva, 

devido a comprometimento alveolar, podendo evoluir para a morte (PENG et al, 2020). 

  
Figura 2 – À esquerda, uma imagem tridimensional da aparência externa do vírus SARS-CoV-2. À 
direita, o vírus se ligando, através do receptor ACE2, à membrana da célula do hospedeiro e 
introduzindo o seu material genético. Fonte: LBB, 2020; THE UNIVERSITY OF TOKYO, 2020. 

 
O vírus SARS‐CoV‐2 usa o receptor da Enzima Conversora de Angiotensina 2 

(ACE2), ligada à membrana do hospedeiro, para penetrar nas células. O receptor 

ACE2 ligado à membrana é encontrado principalmente nas células dos tecidos da 

mucosa, como o dorso da língua e das glândulas salivares (TO et al,2020; Xu et al., 

2020). Assim, até o momento, o método mais confiável de diagnóstico da COVID-19 

é a detecção de ácido nucléico do vírus em amostras de secreções nasais ou da 

garganta, coletadas por meio de cotonetes (swab) e aplicadas ao método de 

diagnóstico RT-PCR (Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction) de tempo 

real (GUO et al, 2020). 

 

3.1.2. Classificação e Formas de Transmissão 

 

Os meios de transmissão mais comuns para doenças respiratórias agudas 

graves, como a COVID-19, ocorrem por via direta, quando a transmissão acontece 

pela inalação de gotículas expelidas no ar após a tosse ou espirro de uma pessoa 

infectada; ou por via indireta, quando a transmissão se dá pelo contato com superfícies 

ou mucosas contaminadas e posterior contato com as próprias membranas nasais, 

orais e oculares. No ambiente odontológico, além dessas formas, a transmissão 
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também pode ocorrer através de gotículas de saliva contaminadas e lançadas no ar 

pelos equipamentos odontológicos, durante o tratamento dentário (Peng et al, 2020). 

Como afirmado acima, alguns equipamentos odontológicos, como por exemplo 

motores e instrumentos ultrassônicos, são geradores de gotículas denominadas de 

aerossóis. Logo, aerossóis são pequenas gotas líquidas ou partículas sólidas que 

flutuam no ar, durante ou após o uso desses equipamentos odontológicos, e que 

podem conter vários tipos de microrganismos. Assim, quando lançados no ar por meio 

dos aerossóis, os microrganismos se espalham pelo consultório odontológico, 

contaminando todo o ambiente. Além dos equipamentos odontológicos, uma pessoa 

pode lançar microrganismos no ar através da fala ou através de reações orgânicas, 

como o ato de tossir e espirrar. Esses microrganismos, quando espalhados pelos 

aerossóis e inalados por uma pessoa, podem causar doenças leves, como gripes e 

resfriados; mas também doenças respiratórias graves, como a tuberculose, a doença 

do legionário (VEENA et al, 2015; ZEMOURI et al, 2017) e, mais recentemente, a 

COVID-19. 

Dessa forma, um paciente com SARS‐CoV‐2 possui muitas partículas virais na 

saliva e no dorso da língua, o que faz com que os aerossóis gerados durante o 

tratamento odontológico contenham grande quantidade desse microrganismo, 

tornando-se meios de contaminação para os dentistas e seus auxiliares (TO et al, 

2020; XU et al., 2020). Após o término do tratamento odontológico de um paciente, 

dentro dos consultórios, as partículas leves de aerossóis geradas pelos equipamentos 

ficam suspensas no ar, enquanto que as partículas pesadas se depositam 

rapidamente nas superfícies (Bennett et al, 2000). Depois de um tempo, após ocorrer 

a sedimentação completa do aerossol nas superfícies, estas passam a atuar como 

veículo, por contato indireto, para a transmissão do vírus SARS‐CoV‐2 (VOLGENANT 

et al, 2020).  

De acordo com Volgenant (2020), o vírus ativo pode ser detectado em 

superfícies plásticas por até 72 horas após o procedimento, podendo permanecer no 

ambiente por até 7 dias. Independentemente do tipo de atendimento realizado e do 

paciente atendido, todas as superfícies do consultório, após a sedimentação das 

gotículas suspensas, deverão ser consideradas como potencialmente contaminantes.  

Logo, como já dito acima, os profissionais de odontologia apresentam, de fato, 

alto risco de contágio devido à exposição às partículas de aerossol produzidas pelos 
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equipamentos odontológicos e, também, por realizar o contato direto com a saliva e 

sangue de pacientes durante a realização dos procedimentos (MENG et al, 2020; 

PENG et al, 2020). 

 

3.2. BIOSSEGURANÇA: CONCEITO E APLICAÇÃO DURANTE O ATENDIMENTO 

 

Como relata Teixeira & Valle (1996), a biossegurança consiste de um conjunto 

de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes 

às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e 

prestação de serviços; visando a saúde do homem, dos animais, a preservação do 

meio ambiente e da qualidade dos resultados. 

Como abordado anteriormente, os pacientes e profissionais da saúde bucal 

correm risco de serem infectados por diversos microrganismos pois, além de estarem 

suscetíveis às formas de transmissão direta, estes também ficam expostos às formas 

de transmissão indireta, principalmente por causa do contato com as secreções do 

paciente e da exposição aos aerossóis formados durante os procedimentos.  

Com o objetivo de orientar a adoção das melhores condutas de biossegurança 

durante atendimento odontológico com o advento da COVID-19, este tópico abordará 

as medidas de biossegurança que devem ser tomadas antes, durante e após o 

atendimento do paciente. Essas medidas se iniciam com análises pré-clínicas das 

informações obtidas por meio de entrevista realizada por telefone, passa pelo pré-

atendimento do paciente na recepção, através da aferição da temperatura corpórea e 

da solicitação do uso da máscara; antecipada pela organização da sala de espera, a 

fim de adequá-la às medidas de distanciamento social, evitando aglomerações; e pela 

disponibilização de álcool-gel para a higienização das mãos (VOLGENANT et al, 

2020; SILVA et al, 2012). Esse processo, mais comumente denominado de triagem, 

permite investigar o estado atual da saúde do paciente e a presença de fatores de 

risco para o desenvolvimento da COVID-19, tornando-se uma medida fundamental 

antes do atendimento no consultório odontológico (MENG et al, 2020; PENG et al, 

2020). 

Segundo Khurshid (2020), com o aparecimento do vírus SARS‐CoV‐2, apesar 

das medidas adotadas durante o processo de triagem, todos os pacientes devem ser 

atendidos como se estivessem contaminados pelo vírus, já que pacientes 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022034520920580
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022034520920580
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022034520920580
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assintomáticos também podem transmitir a doença. Dessa forma, os dentistas devem 

ter em mente que a triagem não consegue diferenciar pacientes não afetados com a 

COVID-19, de pacientes assintomáticos ou pré-sintomáticos. Outra forma de pré-

diagnóstico seria através da realização de testes rápidos e confiáveis, que 

determinariam, com maior segurança, os indivíduos que podem ser submetidos ao 

atendimento odontológico. 

Segundo Meng (2020) e Peng (2020), além das medidas profiláticas adotadas 

na triagem, outras medidas preventivas podem e devem ser tomadas para ajudar a 

minimizar os riscos de infecção pela doença. Dentre essas medidas, citam-se: 

desinfecção antes do tratamento odontológico, como por exemplo, a prescrição e uso 

pelos pacientes de enxaguatório bucal com peróxido de hidrogênio a 1%; a 

higienização das mãos; o uso, pelos dentistas, de equipamento de proteção individual; 

o uso limitado de equipamentos geradores de aerossóis; a proteção e a limpeza de 

superfícies do consultório; e, por fim, a adequação do ambiente de trabalho, de forma 

a facilitar a circulação e a renovação do ar, esta conforme recomendações do 

Conselho Regional de Odontologia do estado de São Paulo (CRO-SP). Essas 

medidas serão apresentadas, detalhadamente, nos subtópicos seguintes. 

 

3.2.1. Medidas de Proteção antes do Início do Tratamento 

 

Devido as características dos consultórios dentários, o risco de infecção 

cruzada pode ser alto entre os dentistas e os pacientes. Para consultórios 

odontológicos e hospitais em regiões afetadas pela COVID-19, é necessária a adoção 

de protocolos rigorosos e eficazes de controle de infecções (MENG et al, 2020). 

Segundo normas do Conselho Regional de Odontologia do estado do Rio de 

Janeiro (CRO-RJ, 2020), para retorno dos atendimentos eletivos, alguns protocolos 

devem ser seguidos antes do início do tratamento odontológico. São eles:  

a. Os suprimentos e instrumentos esterilizados, necessários durante o 

tratamento, deverão ser de fácil acesso, evitando-se o contato com superfícies 

para obtê-los; 

b. As canetas de baixa e alta rotação, semelhante aos instrumentos, deverão 

ser esterilizadas para cada paciente atendido; 

c. É recomendado o uso de óculos de proteção pelo paciente; 
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d. Com o objetivo de reduzir a carga viral em pacientes assintomáticos, antes 

do início do procedimento, todos os pacientes devem realizar bochechos com 

Peróxido de Hidrogênio, com 1 a 1,5% de concentração; 

e. Para minimizar gotículas e aerossóis, sugadores potentes (bombas de 

sucção) e lençóis de borracha para isolamento do dente deverão ser usados; 

f. O atendimento deverá ser realizado a quatro mãos, ou seja, com o suporte 

de um auxiliar, e; 

g. A lavagem das mãos deve ser feitas antes e depois da remoção das luvas, 

devendo-se evitar o uso de adornos em todo o corpo. 

Conforme Fonseca et al (2019), além de adotar as medidas acima, deve-se 

aplicar filme PVC nos botões de acionamento manual, na alça do refletor, no encosto 

da cabeça e nos braços da cadeira, no encosto do mocho, nas canetas de alta e baixa 

rotação, no corpo da seringa tríplice e nas pontas da unidade de sucção. Ainda de 

acordo com o autor, as superfícies da bancada e do carrinho auxiliar devem ser 

cobertas com campo descartável e impermeável. Acrescenta-se a essas medidas, o 

uso de pontas descartáveis para a seringa tríplice. 

Logo, com o advento da COVID-19, uma atenção redobrada com relação ao 

comportamento da equipe é imprescindível, principalmente no que diz respeito à 

adoção de um comportamento ordenado para a realização das tarefas citadas 

acima. Dessa forma, é importante fornecer informações, educação e treinamento 

adequados, bem como os recursos necessários para promover as mudanças 

comportamentais, proporcionando, assim, um ambiente seguro para todos os 

envolvidos (VOLGENANT et al, 2020). Ao mesmo tempo, o dentista e o auxiliar 

deverão usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI), assunto que será tratado 

com detalhes no próximo tópico. 

 

3.2.2. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

 

Segundo Meng et al (2020), na China, as infecções pelo vírus SARS-CoV-2, 

entre os profissionais de odontologia, ocorreram de forma bastante reduzida 

principalmente por causa do uso dos equipamentos de proteção individual, como 

máscaras faciais e luvas, que diminuíram eficazmente a disseminação do vírus. Os 

autores complementam afirmando que, para a prestação de serviços de emergência 
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odontológica, a equipe deve receber EPI adequados, o que inclui máscaras N95, 

luvas, aventais de isolamento, óculos de proteção, protetores faciais, gorros e sapatos 

impermeáveis e de fácil limpeza.  

Assim, o uso de equipamentos de proteção individual, como as máscaras, 

luvas, óculos de proteção e aventais são fundamentais para diminuir o risco de 

infecção por microrganismos, principalmente por gotículas contaminadas e resultantes 

do uso de equipamentos geradores de aerossóis durante os procedimentos 

odontológicos (ADA, 1996). 

De acordo com o Centro de Prevenção e Controle de Doenças (Center for 

Disease Control and Prevention – CDC), durante os procedimentos odontológicos, a 

disseminação de microrganismos ocorre, geralmente, na direção boca do paciente 

para face do dentista. Pelo centro, a região dos olhos e a área ao redor do nariz são 

consideradas áreas críticas e são as mais suscetíveis de infecções. Assim, os EPI, 

como os óculos de proteção e o protetor facial (Face Shield), criam um bloqueio 

eficiente contra a maioria dos aerossóis produzidos pelos equipamentos, bem como 

para as partículas sólidas lançadas pelos instrumentos usados durante o tratamento 

(CDC, 2020a).  

As máscaras de proteção respiratória, como a máscara do modelo N95 ou 

outras equivalentes, certificadas pelo Instituto Nacional de Segurança e Saúde 

Ocupacional (National Institute for Occupational Safety and Health - NIOSH), devem 

sempre ser usadas, não só durante o tratamento odontológico, mas também antes de 

estabelecer o contato próximo com o paciente. Ainda, ao realizar o tratamento 

odontológico de emergência de pacientes suspeitos de COVID-19, um nível maior de 

proteção respiratória deve ser considerado. Para esse caso, deve-se usar máscaras 

com respiradores e classificadas como FFP3 que, de acordo com as normas 

europeias, oferecem um nível de proteção com filtração mínima de 99% das partículas 

aspiradas (CDC, 2020a). 

Já em relação a transmissão por superfícies, como a que ocorre através do 

contato com as roupas, essa pode ser evitada pelo uso de avental com mangas 

compridas e à prova de respingos, sobre as roupas de proteção comuns. Após o 

atendimento do paciente, o avental deve ser considerado um meio contaminante, 

devendo ser descartado imediatamente após o fim do tratamento. Posteriormente, as 

partes do corpo descobertas pelos EPI devem ser cuidadosamente desinfetadas, uma 
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vez que também podem servir como meio para transmissão (VOLGENANT et al, 

2020). 

 

Figura 3 – Ordem de paramentação e desparamentação dos EPI, proposta pela Comissão de 

Biossegurança da Universidade Federal de Pernambuco. Ilustração adaptada do CDC (2020). Fonte: 

ComBIO, 2020. 
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Isso posto, cabe ressaltar que os equipamentos não devem ser compartilhados 

e que todos os membros da equipe envolvida no atendimento do paciente deverão 

usar os EPI. Além disso, seguindo a sequência apresentada na imagem acima, todos 

os membros devem receber treinamento sobre como colocar e como retirar, de forma 

ordenada, cada um dos itens do conjunto (CRO-RJ ,2020). 

 

3.2.3. Medidas para Redução da Geração de Aerossóis 

 

Além das medidas citadas nos tópicos anteriores, de acordo com o CRO do 

estado do Rio de Janeiro e do estado de São Paulo, quando o uso de equipamentos 

geradores de aerossóis for indispensável, algumas outras medidas podem ser 

adotadas para a redução da geração de aerossóis e respingos durante o 

procedimento, são elas: 

 

a. Colocar o paciente na posição apropriada para o procedimento;  

b. Utilizar sucção/aspiração de alta potência para reduzir a quantidade de 

saliva na cavidade oral e, também, estímulos que provocam a tosse do 

paciente; 

 c. Realizar isolamento absoluto ou dique de borracha para reduzir a dispersão 

de gotículas;  

d. Evitar o uso de seringa tríplice, principalmente em sua forma em névoa 

(spray), ou seja, quando acionados simultaneamente os dois botões;  

e. Regular a saída de água de refrigeração e para os demais equipamentos 

produtores de aerossol, de forma a proporcionar uma menor produção de 

gotículas;  

f. Sempre que possível, utilizar dispositivos manuais para a remoção de tecido 

cariado, como escavadores de dentina e curetas para raspagem periodontal, 

evitando o uso de canetas de alta e baixa rotação. Se possível, usar técnicas 

químico-mecânicas, e; 

g. Evitar a utilização de aparelhos que geram aerossóis, como jato de 

bicarbonato e ultrassom. 
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3.2.4. Métodos e Materiais para Desinfecção de Superfícies 

 

Segundo Kampf et al (2020), a análise de 22 estudos revelaram que os 

coronavírus humanos, como o coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SARS), o coronavírus da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) ou 

coronavírus humanos endêmicos (HCoV), em temperatura ambiente, podem 

permanecer em superfícies inanimadas por até 9 dias. Dessa forma, cientistas 

esperam que o vírus SARS-CoV-2 tenha uma capacidade de sobrevivência 

semelhante aos coronavírus analisados pelos estudos. 

De tal modo, as superfícies dos centros de saúde, como os consultórios 

odontológicos, devem ser consideradas locais com grande potencial de transmissão 

do vírus SARS-CoV-2. Nos consultórios odontológicos, durante a realização dos 

procedimentos, gotículas e aerossóis, contendo secreções de pacientes infectados, 

podem contaminar todas as superfícies do ambiente. Assim, manter o ambiente dos 

consultórios odontológicos limpo e seco torna-se uma medida preventiva 

indispensável para diminuir a capacidade de sobrevida do vírus (Peng et al, 2020). 

Dessa forma, antes de iniciar as atividades diárias e entre os atendimentos de 

pacientes, o ambiente clínico deve ser submetido inicialmente a um processo de 

limpeza, sendo, posteriormente, submetido a um processo de desinfecção. A limpeza 

é uma forma de descontaminação que torna a superfície ambiental segura, 

removendo matéria orgânica, sais e sujeiras visíveis, contribuindo para inativação 

microbiana e viral. A ação física de esfregar com detergentes ou outras substâncias 

dissolventes, e enxaguar com água, remove um grande quantidade de 

microrganismos das superfícies. Se a superfície não for limpa antes dos demais 

procedimentos, o sucesso do processo de esterilização ou desinfecção ficará 

comprometido. Logo, se a superfície estiver visivelmente suja, primeiramente deve-se 

lavar com água e detergente, para então passar à etapa de desinfecção com a 

aplicação de produtos como o álcool etílico a 70º ou o hipoclorito de sódio a 1% (CDC, 

2019). 

A limpeza deve ser realizada de maneira sistemática, de forma que nenhuma 

superfície seja esquecida, começando das áreas mais limpas, para as mais 

contaminadas; dos níveis mais altos, para os mais baixos; de modo que a sujeira seja 

depositada no piso. Esta superfície será a última a ser submetida ao processo de 
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limpeza e deverá ser limpa e desinfetada com água sanitária ou alvejantes comuns, 

diluídos, requerendo um tempo mínimo de reação de pelo menos 10 minutos. Essas 

soluções deverão ser utilizadas imediatamente, pois são instáveis e podem ser 

desativadas pela ação da luz solar (FONSECA, 2019; CRO-SP,2020).   

As superfícies do ambiente de trabalho e dos equipamentos (bancadas e 

equipo) precisam ser cuidadosamente limpas com toalha de papel, sob fricção, 

devendo o processo ser repetido por pelo menos três vezes. O processo de 

desinfecção das superfícies com esses produtos, com apenas um minuto de 

exposição, eliminará a capacidade de infecção do coronavírus (CRO-SP,2020).  

A concentração do desinfetante e o tempo de contato são críticos para uma 

desinfecção efetiva das superfícies. O álcool etílico a 70% e o hipoclorito de sódio, 

como dito acima, só poderão ser utilizados após limpeza das superfícies com 

detergentes neutros ou alcalinos. A exposição recomendada, para um processo de 

desinfecção eficiente com álcool etílico a 70%, requer pelo menos três aplicações, 

com fricção vigorosa, permitindo a secagem natural entre cada aplicação realizada. O 

álcool etílico faz com que as proteínas da saliva e do sangue se precipitem, tornando-

as solúveis, facilitando sua remoção. Além do álcool etílico e do hipoclorito de sódio, 

outros produtos também podem ser utilizados para o processo de desinfecção de 

superfícies e são apresentados na tabela abaixo (CRO-RJ, 2020; PENG et al, 2020). 

Tabela 1 -  Agentes de desinfecção das superfícies da área de trabalho. 

DESINFETANTES SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO 

Álcool Etílico 70º. Em todas as superfícies. 

Glucoprotamina.  
 
Exemplos Comerciais: Incidin Extra N®, Glucosept®, Flex 5A 
Scotch-Brite®. 

Em todas as superfícies. 

Hipoclorito de Sódio a 1%. Em superfícies não metálicas. 

Quaternário de Amônio com Biguanida.  
 
Exemplos comerciais: Lysoform®, Lavasept®, Serasept®, 
Mirax S® eOmnicide®. 

Em todas as superfícies. 

Fonte: CRO-SP, 2020. 

Além da limpeza e desinfecção de superfícies com produtos químicos, filmes 

plásticos descartáveis poderão ser usadas e colocadas em superfícies de maior 

contato do profissional de odontologia. Essas filmes plásticos deverão ser removidos, 
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de forma cuidadosa, a cada paciente atendido e as superfícies submetidas ao 

processo de limpeza e desinfecção antes da colocação de novos filmes. Os filmes 

plásticos removidos deverão ser descartados em lixeira para materiais do tipo 

infectantes (CRO-RJ, 2020; PENG et al, 2020; THOMÉ,2020). 

Equipamentos como motores de prótese, seringas tríplices e aparelhos 

fotopolimerizáveis também deverão ser limpos, desinfectados e cobertos por filmes 

plásticos. Além disso, deverá ser realizada a limpeza das mangueiras do sistema de 

sucção e da cuspideira, podendo ser usado um desinfetante à base de cloro, na 

concentração de 2500mg de cloro por litro de água (Hipoclorito de Sódio a 2,5%) 

(CRO-RJ, 2020; CRO-SP, 2020). 

Dessa maneira, a limpeza e a desinfecção de superfícies é um processo muito 

importante na prevenção contra uma das formas de transmissão do vírus, a 

transmissão por via indireta. Assim, todas as superfícies do consultório odontológico, 

principalmente aquelas próximas ao paciente e aquelas superfícies tocadas com 

maior frequência pelo profissional, como bancadas, equipamentos, maçanetas e 

interruptores; deverão ser submetidos ao processo rigoroso de limpeza e de 

desinfecção. 

 

3.2.5. Adequação do Ambiente de Trabalho 

 

Como forma de prevenção à infecção pelo vírus SARS-CoV-2 e relacionada ao 

modo de transmissão por via direta, conforme recomendações do Conselho Regional 

de Odontologia do estado de São Paulo, além das medidas citadas nos tópicos 

anteriores, outra medida que deverá ser adotada nos ambientes odontológicos é a 

adequação do ambiente de trabalho com o objetivo de facilitar a circulação e a 

renovação do ar, assegurando sua a qualidade no interior dos consultórios. Deste 

modo, dentre as ações que deverão ser tomadas para prevenir a disseminação do 

patógeno, citam-se: 

a. É recomendada a utilização do sistema de ar-condicionado no modo 

exaustão, garantindo as trocas de ar; ou, caso o sistema não esteja disponível, 

a manutenção de janelas abertas durante o atendimento; 

b. Outra alternativa ao item anterior, é usar uma unidade portátil de filtração 

de ar HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance), que consiste em um 
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equipamento usado para purificar o ar no interior do consultório, tornando-se 

essencial em atendimentos de demandem a realização de procedimentos com 

o uso de equipamentos geradores de aerossóis; 

c. Para locais com vários consultórios no mesmo ambiente, o espaço entre as 

cadeiras dos pacientes deverá ser de, no mínimo, 2 metros; 

d. Deve-se ter um controle rigoroso do volume de pacientes dentro do 

ambiente clínico, ou seja, deve-se determinar o número máximo de pacientes 

que podem receber o tratamento, de forma segura, ao mesmo tempo; 

baseando-se para isso na quantidade de salas disponíveis, na disposição dos 

consultórios e no tempo necessário para realizar a limpeza e a desinfecção 

dos ambientes de atendimento; 

e. Após o término de um atendimento, é necessário aguardar por, no mínimo, 

15 minutos para que as gotículas decaiam e então iniciar a etapa de limpeza 

e desinfecção do consultório, e; 

f. Além do tempo de espera para o início da limpeza e desinfecção do 

consultório após um atendimento com a realização de procedimentos com 

equipamentos geradores de aerossóis, deverá existir um tempo de espera 

para o início do próximo atendimento, que pode variar de acordo com fatores 

como número de trocas de ar/hora do ambiente e a quantidade de aerossol 

gerado. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
           Como apresentado na parte introdutória, a COVID-19 é uma nova doença 

infecciosa, altamente transmissível, que está causando uma pandemia em escala 

global. Assim, este trabalho descreveu a importância de adotar medidas preventivas 

mais eficazes durante o atendimento odontológico, em virtude do surgimento da 

COVID-19. A revisão de literatura mostrou que, uma vez adotadas as medidas 

corretas de biossegurança durante o atendimento odontológico, o risco de infecção 

pode ser minimizado consideravelmente. Com o surgimento de novas doenças 

infecciosas, como as provocadas pelo SARS-CoV, em 2003; o MERS, em 2012; e o 

SARS-CoV2, em 2020; outras emergências globais não serão incomuns. Logo, os 

cirurgiões dentistas devem ter um olhar no futuro, pois, caso um evento semelhante 
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novamente ocorra, o profissional deverá estar preparado para desempenhar seu 

papel, realizando as adaptações necessárias. 

Como mencionado na discussão, a primeira fase do surto exigiu somente a 

prestação de cuidados médicos urgentes. Gradualmente, a assistência odontológica 

eletiva foi sendo retomada, com a aplicação de medidas adicionais de controle de 

infecção, combinadas com uma avaliação de risco dos pacientes. Como, até o 

momento, nenhum medicamento se mostrou eficaz para tratar a doença, a vacina, 

que ainda encontra-se em fase de desenvolvimento, pode ser considerada a maneira 

mais confiável e econômica de prevenir e controlar a COVID-19. Mas, enquanto a 

vacina não é desenvolvida, o gerenciamento da COVID-19, com a adoção de medidas 

preventivas, tem sido a melhor solução para se manter os atendimentos 

odontológicos.  

A pandemia, considerando ainda ser seguida por surtos pós-pandêmicos, 

provavelmente permanecerá presente por um período prolongado de tempo. Como é 

impossível realizar de forma efetiva o distanciamento social na assistência 

odontológica, deve-se considerar continuamente quais precauções são necessárias 

adotar nos próximos anos, especialmente no que diz respeito à avaliação de riscos 

inerentes ao uso de equipamentos gerados de aerossóis durante o atendimento 

odontológico. Logo, pesquisas futuras devem concentrar esforços em determinar 

quais são as medidas adequadas para a prestação da assistência odontológica da 

forma mais segura (KISSLER et al ,2020).  
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