
TESTE PARA COVID-19 NO PRÉ-OPERATÓRIO DE CIRURGIAS 
ODONTOLÓGICAS 

 
 

Erika von Söhsten Marinho* 
Eduardo Nascimento de Azevedo** 

 
RESUMO 
Com uma alta taxa de transmissibilidade, a doença COVID-19 tem atingido centenas de países, 

gerando grave repercussão mundial, particularmente no atendimento e gerenciamento dos sistemas 

de saúde, assim como impactos socioeconômicos importantes. Apesar do grande volume de 

publicações, pouco se sabe até o momento a respeito dos riscos envolvidos em pacientes que se 

submetem a cirurgias eletivas odontológicas. Uma vez que é esperado o retorno das cirurgias e dos 

procedimentos eletivos em geral, faz-se necessário realizar o planejamento a fim de conduzir o plano 

de tratamento de forma segura. Pacientes assintomáticos positivos são os mais difíceis de serem 

detectados e a única forma de identificá-los é realizando o teste para a COVID. Sabendo que a inclusão 

de mais um teste no pré-operatório também resulta em um maior impacto financeiro para os sistemas 

de saúde, este trabalho visa elucidar se é necessário realizar o teste para a COVID-19 como protocolo 

para todos os pacientes assintomáticos que serão submetidos a procedimentos cirúrgicos 

odontológicos. Foi realizada uma Revisão da Literatura em ambiente virtual na Plataforma PubMed, 

utilizando-se os componentes da estratégia PECO para a seleção dos descritores, sendo incluídos 18 

artigos científicos. A partir da revisão das obras, foi observada a importância da seleção de casos, para 

análise dos riscos e benefícios envolvidos durante os procedimentos cirúrgicos em tempos de COVID. 

Foi possível concluir que todos os pacientes que serão submetidos a procedimentos cirúrgicos 

odontológicos deverão ser testados para a COVID-19, visando a proteção da equipe e dos pacientes. 
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ABSTRACT 
With a high rate of transmissibility, the disease COVID-19 has reached hundreds of countries, 

generating serious worldwide repercussions, particularly in the care and management of health systems, 

as well as important socioeconomic impacts. Despite the large volume of publications, so far little is 

known about the risks involved in patients who undergo elective dental surgery. Since the return of 

surgeries and elective procedures in general is expected, it is necessary to carry out the planning in 

order to conduct the treatment plan safely. Positive asymptomatic patients are the most difficult to detect 

and the only way to identify them is to perform the test for COVID. Knowing that the inclusion of one 

more test in the preoperative period also results in a greater financial impact for the health systems, this 

work aims to elucidate if it is necessary to perform the test for COVID-19 as a protocol for all 

asymptomatic patients who will be submitted dental surgical procedures. A Literature Review was 

carried out in a virtual environment on the PubMed Platform, using the components of the PECO strategy 

for the selection of descriptors, including 18 scientific articles. From the review of the works, the 

importance of selecting cases was observed, for the analysis of the risks and benefits involved during 



surgical procedures in times of COVID. It was concluded that all patients who will be submitted to dental 

surgical procedures should be tested for COVID-19, aiming to protect the team and the patients. 
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1 INTRODUÇÃO 

A pandemia do novo coronavírus, a covid-19, têm causado graves 

repercussões mundiais, gerando impactos na economia, no estilo de vida e cotidiano 

das pessoas, assim como um elevado número de mortes. Mundialmente, a velocidade 

de disseminação e o tipo de resposta da doença têm se mostrado muito variável, a 

depender dos distintos sistemas de saúde, tipo de economia e ideologias políticas dos 

mais diversos países (COULTHARD, 2020). 

A COVID-19 é uma doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 da 

família Coronaviridae. O Coronavírus é uma família de vírus responsável por causar 

doenças respiratórias, incluindo o SARS-CoV-2, descoberto em dezembro de 2019 na 

China (PEREIRA, L. J. et al., 2020). Os vírus da SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV 

são da subfamília Betacoronavírus e infectam apenas mamíferos (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2020). 

As infecções pelo coronavírus possuem espectro clínico amplo, variando de um 

simples resfriado até casos de pneumonia severa. Os pacientes acometidos pela 

COVID-19 podem apresentar vários sinais e sintomas, tais como febre, tosse, falta de 

ar, dificuldade para respirar, falência de órgãos e até a morte (FANG; NIE; PENNY, 

2020). Apresenta como complicações mais comuns a Síndrome Respiratória Aguda 

Grave (SRAG), lesão cardíaca aguda e infecção secundária (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2020). 

Os indivíduos com mais de 60 anos e pessoas com condições subjacentes, tais 

como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias 

crônicas e câncer pertencem ao grupo com maior risco para o desenvolvimento grave 

da doença. Em crianças, parece ser relativamente rara e leve, com aproximadamente 

2,4% do total de casos relatados entre indivíduos com menos de 19 anos 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2020). 

O vírus é transmitido por aerossóis e gotículas a partir do contato entre 

indivíduos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2020). Sabe-se, inclusive, que 

pessoas assintomáticas também são capazes de transmitir a doença. Novos 

protocolos têm sido desenvolvidos na área da saúde visando o controle da 

disseminação da infecção dentro dos ambientes hospitalares e ambulatoriais; dentre 

estes, os que envolvem o atendimento odontológico, devido ao contato muito próximo 



com fluidos e secreções dos pacientes. Assim como outras infecções virais, os 

aerossóis se constituem como o principal meio de transmissão da COVID-19, o que 

faz com que o Cirurgião Dentista e sua equipe estejam situados no primeiro grau em 

uma escala de riscos de exposição (COULTHARD, 2020). Mesmo aplicando-se todas 

as medidas de biossegurança padrão, estas ainda não são suficientes para prevenir 

o contágio pelo vírus, devido a quantidade de gotículas de saliva e aerossóis que são 

gerados durante o atendimento odontológico (MENG; HUA; BIAN, 2020). 

Com o objetivo de minimizar a propagação da pandemia, vários órgãos 

reguladores das diversas áreas da saúde orientaram as respectivas comunidades 

profissionais em relação aos cuidados com o atendimento ao paciente e protocolos a 

serem utilizados. O Conselho Federal de Odontologia, em suas recomendações para 

o enfretamento da COVID-19, preconizou apenas o tratamento de urgência 

odontológica, orientando a postergação do tratamento eletivo em pacientes com ou 

sem suspeita da doença (CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 2020).   

A suspensão dos procedimentos eletivos gera, como consequência, uma 

grande demanda reprimida por tratamentos odontológicos de rotina, tais como os 

procedimentos cirúrgicos. Presumindo que as consultas paulatinamente retornarão, 

faz-se necessário um correto planejamento para a seleção de casos no contexto das 

intervenções cirúrgicas, particularmente para os pacientes assintomáticos. 

 Pacientes sintomáticos da COVID-19 não apresentam indicação para serem 

submetidos a procedimentos cirúrgicos eletivos, devendo-se aguardar a completa 

remissão dos sintomas e o período preconizado para a quarentena. Entretanto, o 

tratamento cirúrgico de pacientes assintomáticos ainda pode gerar dúvidas e 

inseguranças na comunidade odontológica, tanto em relação ao risco de transmissão 

da doença quanto ao risco de possíveis alterações fisiológicas decorrentes da doença 

viral, que possam repercutir negativamente no pós-operatório. 

 Diante do exposto, este trabalho visa elucidar se existe a necessidade 

de realizar o teste para a COVID-19 como protocolo para todos os pacientes 

assintomáticos que serão submetidos a procedimentos cirúrgicos odontológicos, 

visando garantir a segurança do paciente e da equipe odontológica. 

1.1 PROBLEMA 

O isolamento social passou a ser preconizado nas populações, gerando, por 



consequência, vários problemas econômicos, sociais, além de graves mudanças no 

cotidiano das pessoas. No Brasil, diversas medidas foram tomadas pelos governantes 

de diferentes esferas, com o objetivo de ampliar a capacidade assistencial aos 

pacientes com COVID-19 no sistema público, tais como aberturas de hospitais de 

campanha, ampliação da capacidade de leitos de UTI e parcerias com hospitais 

privados (HO; MIETHKE-MORAIS, 2020).  

Procedimentos médicos e odontológicos eletivos foram cancelados, sendo 

preconizado apenas os atendimentos de urgência, durante o período da pandemia. 

Entretanto, o número de casos de pacientes eletivos que necessitam de tratamentos 

e não estão recebendo a devida assistência aumentam a cada dia. Frente as inúmeras 

mudanças de protocolo no atendimento odontológico e às incertezas quanto as 

possíveis consequências da infecção pelo novo coronavírus, é preciso estar 

preparado para o correto manejo dos pacientes e a condução adequada do plano de 

tratamento. 

Não restam dúvidas que pacientes sintomáticos à COVID-19 não estão aptos 

a serem submetidos a procedimentos cirúrgicos eletivos, sendo mais seguro e 

recomendável a completa remissão dos sintomas e, no caso do vírus em questão, 

aguardar o período preconizado para a quarentena. Entretanto, pacientes 

assintomáticos podem realizar cirurgias odontológicas eletivas com segurança? Caso 

o Cirurgião-Dentista solicite o teste para o COVID e o mesmo seja positivo, realizará 

a cirurgia com segurança?  

1.2 OBJETIVOS 

O presente estudo analisou os conceitos básicos e a informação científica 

relevante e atualizada, a fim de verificar a necessidade do teste para a COVID-19 no 

pré-operatório de cirurgias odontológicas eletivas. 

Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral, foram levantados objetivos específicos que conduziram na consecução do 

objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

a. Definir a doença COVID-19 e suas características; 

b. Apresentar a forma de transmissão do vírus; 

c. Apresentar o período de incubação do vírus; 

d. Apresentar as recomendações dos Órgãos reguladores quanto aos 



tratamentos odontológicos eletivos; 

e. Apresentar os profissionais mais vulneráveis ao contágio do virus; 

f. Apresentar os tipos de testes laboratoriais existente atualmente a fim de 

diagnosticar a infecção; 

g. Analisar a conduta e os cuidados que devem ser tomados pelo Cirurgião-

Dentista no pré-operatório dos pacientes sintomáticos e assintomáticos; 

h. Concluir quanto à necessidade do teste para COVID-19 no pré-operatório 

das cirurgias odontológicas eletivas. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Já é do conhecimento de toda a comunidade Odontológica a importância dos 

cuidados pré-operatórios dos pacientes que serão submetidos a procedimentos 

cirúrgicos, sejam estes eletivos ou não. Os cuidados começam com uma anamnese 

detalhada do paciente, onde devem constar seu histórico médico, odontológico, 

medicações que faz uso, possíveis alergias, presença de doenças crônicas e 

degenerativas, assim como a história da doença atual. O Cirurgião-Dentista também 

pode e deve lançar mão de exames complementares, tais como exames laboratoriais 

e de imagem, dos mais diversos tipos disponíveis atualmente a depender da situação 

de saúde do paciente, das patologias envolvidas e do tratamento proposto.  

Em relação às cirurgias odontológicas, existem vários protocolos a serem 

seguidos em relação ao manejo dos pacientes em seu pré-operatório, que variam em 

relação ao estado geral do paciente, tipo de anestesia e nível de complexidade do 

procedimento. 

Entretanto, a pandemia que vivenciamos atualmente teve como uma de suas 

consequências a necessidade de mudança e adaptação nos protocolos de 

atendimento. Tais alterações devem envolver tanto os aspectos de biossegurança, 

que visam o controle da transmissão do vírus no ambiente ambulatorial e hospitalar, 

quanto os cuidados e manejo do paciente, uma vez que o processo fisiopatológico 

envolvido durante a manifestação da doença pode repercutir e causar interações 

importantes durante os tratamentos odontológicos, gerando possíveis impactos no 

plano de tratamento. 

Uma vez que se trata de uma infecção nova em que muito ainda precisa ser 

elucidado é de fundamental importância que estudos sejam feitos com o objetivo de 



compreender o impacto da infeção no trans e pós-operatório, assim como o potencial 

de infecção e transmissão do vírus, a fim de realizar o plano de tratamento de forma 

segura, tanto na perspectiva da proteção e cuidado com o paciente, quanto na 

diminuição da transmissão do vírus. 

Desta forma, o presente trabalho visa contribuir com um aumento do 

conhecimento acerca do manejo e conduta no pré-operatório dos pacientes que serão 

submetidos a cirurgias eletivas odontológicas, a fim de proporcionar uma maior 

proteção ao paciente e segurança para o Cirurgião Dentista e sua equipe. 

2 METODOLOGIA 

O presente estudo é uma pesquisa de natureza descritiva que foi realizada 

através de revisão bibliográfica baseada em obras científicas que abordam o tema em 

questão, publicadas no ano de 2020. A coleta do material para a pesquisa foi realizada 

no período de junho e julho de 2020.  

 O levantamento bibliográfico foi realizado em ambiente virtual na Plataforma 

PubMed. Para a busca bibliográfica, foram utilizados os componentes da estratégia 

PECO (População de interesse, Exposição, Comparação, Outcomes). A Prática 

Baseada em Evidência propõe que os problemas clínicos que surgem na prática 

assistencial, de ensino ou pesquisa sejam decompostos utilizando-se tal estratégia. 

PECO representa um acrônimo para População, Exposição, Comparação e Outcomes 

(desfecho). Para realizar a busca dos artigos científicos foram inicialmente 

determinados os Critérios e a Elegibilidade, conforme especificado abaixo: 

P: Pacientes que precisam ser submetidos a cirurgia oral eletiva 

E: Infecção pela COVID-19 

O:  Infecção cruzada e complicações pós-operatórias 

 O componente “Comparação” não foi utilizado por não se aplicar ao estudo em 

questão. A partir da determinação de tais critérios foram selecionados os descritores 

por componente, conforme quadro abaixo (Quadro 1): 

 
Componente Descritor MeSh 

P Odontologia, Cirurgia bucal Dentistry, Oral Surgery 



E COVID-19, Infecções por coronavírus COVID-19, Coronavirus 

Infections 

O Infecção Hospitalar, Fatores de risco Cross infection, Risk factors 

QUADRO 1 - Estratégia de Busca 

Fonte: O autor 

 

Inicialmente os descritores foram agrupados de acordo com seu respectivo 

componente, da seguinte forma: 

- Dentistry OR Oral Surgery; 

- COVID-19 OR Coronavirus Infections; 

- Cross infection OR Risk factors. 

Os termos de busca foram inter-relacionados na seguinte estratégia final: (P) 

AND (E) AND (O). Tal estratégia final foi inserida na caixa de busca (search box) 

existente na base de dados, a fim de localizar as evidências por meio da busca 

bibliográfica.  

Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão na seleção dos artigos: 

textos completos, escritos em português ou inglês. Foram excluídos todos os Estudos 

de Relato de Caso, àqueles voltados apenas para crianças e adolescentes e os não 

compatíveis com o objeto do estudo. 

As obras idênticas foram eliminadas, considerando-se seu primeiro registro. 

Primeiramente, as mesmas foram armazenadas em pasta específica em computador, 

para que em seguida fosse realizada uma pré-seleção de acordo com a leitura dos 

resumos. Nesta fase, buscou-se a relação entre o conteúdo, título e resumo. 

Após esta fase, os artigos selecionados foram analisados em uma nova etapa 

de seleção; foram lidos na íntegra, com atenção especial para os resultados e 

conclusão das obras. Os trabalhos que não apresentaram nenhuma relação com o 

tema objeto do estudo, foram excluídos. As referências dos artigos selecionados 

foram avaliadas e, os conteúdos que atendiam aos interesses deste estudo e não 

tinham aparecido na primeira seleção, foram incluídas no levantamento bibliográfico 

para posterior análise. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Chan et al. (2020) realizaram um estudo envolvendo vários membros de uma 

mesma família que apresentaram pneumonia inexplicada após retornar de uma visita 



a Wuhan, sendo que um deles não realizou a viagem. Dos seis pacientes que 

viajaram, seis foram infectados pelo novo coronavírus; o membro que não realizou a 

viagem também foi diagnosticado com a infecção após contato com os familiares. Os 

pacientes apresentaram vários sintomas, dentre eles, febre, sintomas do trato 

respiratório, diarreia. Os autores concordam que a doença pode ser transmitida de 

pessoa a pessoa, em ambientes familiares e hospitalares. 

 Em uma revisão da literatura, Zimmermann e Nkenke (2020) discutiram os 

aspectos sobre a abordagem e manejo dos pacientes que precisam ser submetidos a 

cirurgias oral e maxilofacial em tempos de COVID-19. Relataram que os 

procedimentos cirúrgicos devem ser triados e priorizados, de forma que todos os 

procedimentos eletivos (baixa prioridade) sejam adiados até que a situação da 

pandemia esteja resolvida. Procedimentos que envolvem prioridade no nível 

intermediário devem ser postergados, enquanto os riscos provocados pelo adiamento 

da cirurgia estiverem sob controle, tanto em pacientes saudáveis quanto nos 

diagnosticados com COVID; estes últimos devem ter sua recuperação confirmada 

antes da cirurgia. Por fim, todas as urgências e emergências devem ser realizadas, 

independente do paciente estar ou não infectado. Reforça ainda o cuidado para que 

todos os pacientes realizem o teste para a COVID-19 antes de entrar na sala de 

cirurgia; em casos de emergência, uma vez que não existirá tempo hábil para realizar 

o exame, todos devem ser tratados como infectados. 

 Pereira, L. et al. (2020) revisaram a literatura com o objetivo de compilar 

estratégias para profissionais de Odontologia e esclarecer os Cirurgiões-Dentistas a 

respeito das principais características do SARS-CoV-2, tais como história, 

patogênese, ensaios clínicos farmacológicos publicados atualmente. Concluíram que 

a Classe odontológica precisa considerar o número substancial de indivíduos 

assintomáticos que podem estar infectados, sendo potenciais transmissores da 

doença. Todos os tratamentos eletivos e procedimentos considerados não essenciais 

devem ser postergados, sendo aconselhável realizar apenas consultas de urgência e 

emergência nos consultórios odontológicos, a fim de reduzir a infecção. Citaram o 

diagnóstico laboratorial confiável como uma das prioridades para as intervenções na 

saúde pública. Testes rápidos e precisos poderiam identificar um grande número de 



infectados e portadores assintomáticos a fim de impedir a transmissão do vírus, 

garantindo uma conduta mais adequada. 

  Martins-Chaves, Gomes e Gomez (2020) revisaram a literatura a fim de discutir 

as questões imunológicas relacionadas à COVID, uma vez que pacientes 

imunocomprometidos fazem parte de um grupo considerado de maior risco para o 

desenvolvimento mais grave da infecção pelo vírus. Concluíram que o conhecimento 

da relação entre a COVID-19 e o status imunológico do hospedeiro ainda é limitado; 

contudo, procedimentos eletivos e urgentes devem ser evitados em pacientes 

imunocomprometidos, mesmo aqueles assintomáticos. Em caso de emergência, o 

cuidado deve ser feito em uma sala isolada, seguindo os protocolos de biossegurança 

preconizados atualmente na literatura.  

 Um protocolo de prática cirúrgica durante a pandemia da COVID-19 foi sugerido 

por Abdi et al. (2020) após revisão da literatura envolvendo 34 obras científicas. De 

acordo com os autores, uma vez que as perspectivas que envolvem a pandemia ainda 

são incertas, é preciso planejamento e protocolos claros para o correto gerenciamento 

dos pacientes que necessitam de procedimentos cirúrgicos. As intervenções 

cirúrgicas devem ser categorizadas em procedimento de emergência, urgência e 

eletivo; muito embora este último deva ser adiado. Procedimentos de anestesia, 

Endoscopias e cirurgias orais são considerados procedimentos que produzem 

aerossóis e que, portanto, necessitam de um máximo nível de proteção. 

 Lei et al. (2020) realizaram um estudo de coorte retrospectivo na China, 

envolvendo 34 pacientes infectados assintomáticos que foram submetidos a cirurgias 

médicas eletivas durante o período de incubação da infecção por COVID-19. Tais 

pacientes realizaram procedimentos cirúrgicos entre o período de 1º de janeiro a 5 de 

fevereiro e foram diagnosticados com a COVID-19 no pós-operatório, de acordo com 

os protocolos da OMS. Todos os pacientes desenvolveram pneumonia por COVID-19 

logo após a cirurgia com achados anormais na tomografia computadorizada do tórax. 

Os sintomas comuns incluíram febre, fadiga e tosse seca. Observaram que 44,1% dos 

pacientes necessitaram de internação em unidade de terapia intensiva (UTI) durante 

a progressão da doença e 7 pacientes (20,5%) morreram após a admissão à UTI. Tal 

proporção é maior que achados anteriores em pacientes que não foram submetidos a 

procedimentos cirúrgicos. A maior parte dos pacientes que foram internados em UTI 



eram mais idosos e foram submetidos a procedimentos cirúrgicos mais longos e 

complexos quando comparados àqueles que não necessitaram de UTI. Os autores 

entendem que é necessário e muito importante que um paciente fique isolado por um 

determinado período (14 dias, conforme orientação da OMS) ou tenha a possibilidade 

de infecção excluída antes do paciente ser submetido a uma cirurgia eletiva durante 

a pandemia. 

 Tarakji e Nassani, (2020), após revisão da literatura atual, alertaram quanto aos 

pacientes que declaram estar recuperados após terem sido infectados pelo novo 

coronavírus e terem permanecido isolados por 14 dias. Estes ainda podem carregar a 

carga viral e transmitir o vírus, mesmo após terem testado negativo após 14 dias do 

início dos sintomas e isolamento. Como medida preventiva, o tratamento dentário de 

pacientes com coronavírus recentemente recuperados deve ser adiado por pelo 

menos 28 dias, não 14 dias a partir do início dos sintomas (duas rodadas contínuas 

de quarentena). 

 Al-MawerI, Halboub e Warnakulasuriya (2020) escreveram uma revisão da 

literatura com base na experiência dos autores, assim como nas diretrizes e pesquisas 

relevantes, demonstrando que os profissionais de saúde são indivíduos que 

apresentam alto risco de infecção da COVID-19, uma vez que possuem um contato 

muito próximo com pacientes sintomáticos e assintomáticos para a doença. Além 

disso, alertaram os profissionais para o fato do teste para a COVID-19 negativo, 

isoladamente, em pacientes suspeitos não excluir a possibilidade de infecção; sendo 

assim, deve-se estar atento a história epidemiológica, sintomas do paciente e exames 

de tomografia computadorizados positivos.  

 Bizzoca et al. (2020), em uma revisão de literatura envolvendo 142 obras, 

descreveram a importância de se utilizar um protocolo rígido durante o atendimento 

odontológico. Destacaram a necessidade de realização de triagens por telefone, onde 

pacientes que referem sintomatologia para o vírus já precisam ter suas consultas 

adiadas até o momento da resolução dos sintomas. Uma vez que a história médica 

não revelará doenças infeciosas assintomáticas, o cirurgião-dentista deverá tratar 

todos os pacientes como potencialmente infectados. Nos casos de urgência, tais como 

pulpite, avulsões dentárias, fraturas em elementos dentários, os pacientes deverão 



ser atendidos mesmo com sintomas agudos de infecção; entretanto, a equipe 

odontológica deverá adotas as medidas máximas de proteção individual. 

Giudice, Antonelli e Bennardo (2020) relataram que a única forma de identificar 

pacientes assintomáticos é realizando o teste para a COVID. Existem dois tipos de 

teste para detecção da COVID: detecção do material genético do RNA viral e detecção 

do anticorpo (IgM e IgG) específico para o SARS-CoV-2. Tais testes são realizados 

em laboratórios especializados e tem como principais limitadores o tempo de 

realização e o custo. Segundo os autores, os pacientes atendidos em clínicas 

odontológicas devem sempre ser considerados potenciais portadores do vírus. Podem 

ser realizados o teste RT-PCR, considerado padrão ouro, 24 horas antes do 

tratamento, bem como o teste para detecção de IgM/IgG específica para SARS-CoV-

2. Esta triagem pode ser útil para identificar pacientes positivos para SARS-CoV-2 

assintomáticos. No caso de swabs negativos, o teste de sorológico pode ajudar a 

classificar o paciente entre as categorias saudável, curado e infectado. Os pacientes 

que apresentarem um esfregaço negativo, IgM negativo e IgG positivo está 

potencialmente curado e pode ser submetido a tratamentos dentários de rotina. 

Pacientes com ambos resultados negativos (swab e anticorpos) deverão receber 

tratamentos de urgência, mas precisam ser novamente testados em casos de nova 

admissão. Grande atenção e pesquisa devem ser feitas para validar os testes 

sorológicos rápidos. São baratos e rápidos e podem ser feitos em qualquer lugar, com 

resultados em poucos minutos. O teste é importante para detectar pessoas com 

sintomas leves ou nenhum sintoma, a fim de impedir infecções na comunidade. 

 Kaye et al. (2020) afirmaram que apenas pacientes assintomáticos para a 

COVID-19 e que não tenham sido expostos a indivíduos infectados nos últimos 14 

dias devem ser submetidos a procedimentos médicos cirúrgicos eletivos. Para avaliar 

o seu estado infeccioso, o teste pré-operatório para COVID-19 é obrigatório, para 

garantir que apenas aqueles sem infecção sejam submetidos ao procedimento. Dentre 

estes o RT-PCR caracteriza-se por ser um teste rápido, sensível, específico e 

confiável, capaz de produzir resultados em poucas horas em ambiente laboratorial. 

Uma vez que apenas conseguem detectar quando o vírus ativo está presente, os 

autores recomendam que também seja utilizado um teste sorológico, tais como o teste 

rápido e o imunoensaio enzimático (ELISA). O primeiro detecta, de forma qualitativa, 



antígenos do vírus SARS-CoV-2 e anticorpos IgM e IgG produzidos por pacientes 

infectados com COVID-19; apresentando como desvantagem a possibilidade de 

resultados falso-negativos devido a baixa carga viral. O segundo, caracteriza-se por 

ser qualitativo ou quantitativo, apresenta baixo custo e possibilita uma análise de 

grande número de amostras ao mesmo tempo. Para descartar a possibilidade do 

paciente estar infectado pelo vírus, porém assintomático, os autores sugerem que os 

testes sejam realizados em dois momentos distintos: Uma semana antes do 

procedimento, deve-se incluir um teste RT-PCR associado a um teste sorológico para 

anticorpos IgG e IgM durante o pré-operatório. Posteriormente, entre 48-72 horas 

antes da cirurgia, deve ser feito outro RT-PCR. Além disso, opcionalmente, um teste 

sorológico rápido pode ser feito no momento da admissão do paciente. Tal protocolo 

garantirá a detecção de pacientes infectados e totalmente assintomáticos.  

 Meng, Hua e Bian (2020) realizaram um estudo baseado em um levantamento 

bibliográfico, apresentando conhecimentos importantes sobre a COVID-19 e a 

infecção nosocomial em ambientes odontológicos. Relataram que as medidas de 

proteção padrão utilizadas em consultórios não são eficazes o suficiente para prevenir 

a disseminação da COVID -19, devido a elevada quantidade de aerossóis e gotículas 

gerados durante o atendimento. Pacientes com lesões orais e maxilofaciais graves 

devem ser internados imediatamente e tomografias computadorizadas devem ser 

prescritas para exclusão de suspeita de infecção, uma vez que o teste RT-PCR pode 

ser demorado e necessita de laboratório especializado. Pacientes e acompanhantes 

devem receber máscaras de proteção e ter suas temperaturas verificadas antes de 

entrar no ambiente hospitalar. 

 Ge et al. (2020) em um estudo da literatura, afirmaram que o cirurgião-dentista 

é um profissional com alto risco de exposição a doenças infecciosas. Durante o 

atendimento odontológico, são criados bioaerossóis; estes são comumente 

contaminados com bactérias, fungos e vírus, apresentando potencial para permanecer 

suspenso no ar por período de tempo considerável, podendo ser inalados pelos 

dentistas e pacientes.  

 Checchi et al. (2020) realizaram uma revisão da literatura com o objetivo de 

fornecer informações importantes aos profissionais da odontologia quanto às medidas 

de proteção e prevenção que podem ser adotadas no enfrentamento do novo 



coronavírus. Inicialmente, os pacientes precisam ser submetidos a uma triagem, onde 

será feita uma avaliação inicial, que consiste em verificar a temperatura corporal, 

história de problemas respiratórios, dispneia e tosse nos últimos 14 dias e contato com 

indivíduos potencialmente infectados. Pacientes que respondem “sim” a alguma das 

perguntas realizadas e apresentam temperatura corporal acima de 37.5º C deverão 

ser isolados ou hospitalizados. Pacientes que respondem “sim” a algumas das 

perguntas, mas não apresentam febre, não devem ser atendidas no consultório 

odontológico em menos de 14 dias. Pacientes que respondem “não” e apresentam 

temperatura do corpo inferior a 37.5º C podem receber tratamento, evitando-se, ainda, 

àqueles que produzem aerossóis. Por último, pacientes que já se recuperaram da 

COVID-19 podem receber tratamento após um período de 30 dias da remissão dos 

sintomas. 

 Com o objetivo de recomendar estratégias de controle de infecção e protocolos 

de manejo de pacientes durante o atendimento odontológico, Bhanushali et al. (2020) 

realizaram uma revisão da literatura. Os autores elaboraram uma tabela com dados 

da American Dental Association (ADA) a fim de elucidar quais procedimentos 

odontológicos devem ser considerados de urgência e emergência. Hemorragias, 

celulites ou infeções difusas, e traumas envolvendo face são exemplos de 

procedimentos de emergência. Além disso, podem ser considerados procedimentos 

de urgência odontológica a pulpite, pericoronarite, abscessos ou infeções localizadas, 

fraturas dentárias associadas a dor ou trauma de tecidos moles, avulsões e luxações 

dentárias. Como protocolo de atendimento, pacientes sem febre que tenham 

respondido “não” a todas as perguntas de um formulário de saúde, durante uma 

triagem prévia, podem receber tratamento odontológico. Além disso, propõem a 

teleodontologia como uma nova abordagem a ser seguida, visando a assistência ao 

paciente com a prevenção da infecção cruzada. 

 Villani et al. (2020), realizaram uma revisão da literatura com o objetivo de 

investigar medidas preventivas na prática odontológica, avaliando a proteção à saúde 

do operador e do paciente durante a nova emergência da COVID-19. Baseado na 

literatura revisada, observaram que as medidas preventivas contra a COVID-19 na 

prática odontológica incluem o teleatendimento, a triagem clínica realizada com 

preenchimento de um questionário sobre sintomas e contatos prévios com pessoas 



infectadas, medição da temperatura corporal, bochechos com peróxido de hidrogênio 

a 1% e o uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) específicos. 

 Abramovitz et al. (2020) elaboraram um protocolo abordando os aspectos 

cirúrgicos e clínicos da assistência odontológica durante o surto de doença 

coronavírus 2019, baseado em uma revisão detalhada da literatura existente. Os 

autores orientam que as extrações, principalmente àquelas que necessitam de peças 

de alta rotação, por gerarem aerossóis, devem ser adiadas, a menos que sejam 

consideradas essenciais, urgentes ou emergenciais. Para realizar extrações durante 

o surto de COVID-19, deve-se utilizar como EPI uma máscara N-95, um protetor facial, 

uma vez que as máscaras cirúrgicas convencionais não oferecem proteção adequada. 

Sempre que possível, deve-se evitar o uso de uma peça de mão de alta rotação para 

realizar extrações.  

 Pan et al. (2020) realizaram recomendações acerca de medidas preventivas 

para a classe odontológica, visando reduzir a transmissão do SARS-CoV-2 no 

ambiente de atendimento. Os autores propuseram, durante a triagem dos pacientes, 

a classificação dos mesmos baseada no risco de infecção. Tal risco pode ser 

determinado pelo resultado do questionário de saúde realizado e pela temperatura 

aferida, sendo em seguida categorizada por código de cores. Durante a prática 

odontológica, procedimentos que envolvam uso de sprays, deverão ser restritos ou 

adiados. 

 Odeh et al.(2020) abordaram várias questões relacionadas com a pandemia 

COVID-19 que estão diretamente relacionadas à prática odontológica em termos de 

prevenção, tratamento e manifestações clínicas orofaciais. Considerando que nem o 

tratamento nem a vacinação estão disponíveis para a doença, os autores sugerem 

que os dentistas procurem realizar procedimentos que não gerem aerossol durante os 

tratamentos. Escavação de cáries em vez de utilização de brocas em alta rotação, 

tratamento endodôntico convencional em vez de instrumentos rotativos, por exemplo, 

devem ser a base do tratamento neste momento. Além disso, apenas os casos de 

emergência são admitidos para tratamento.  

 Um protocolo foi preparado por Kamer e Çolak (2020) visando auxiliar a 

conduta do cirurgião médico no tratamento de pacientes cujo procedimento cirúrgico 

seja necessário. Em pacientes com suspeita ou diagnóstico de infecção por COVID-



19, cuidados especiais devem ser realizados desde a recepção do paciente até a alta 

hospitalar. Os autores sugerem que todo o processo seja realizado em três fases: fase 

de avaliação, fase perioperatória e fase pós-operatória. Na primeira fase, cirurgias 

eletivas e procedimentos endoscópicos devem ser postergados, visando minimizar os 

riscos para o paciente e a equipe médica. Caso o procedimento seja de caráter 

emergencial, devem ser avaliados os casos suspeitos e confirmados de COVID-19.  

 Zhang, e Cheng (2020) demonstraram, por meio de uma taxa de transmissão 

e um modelo matemático, o número substancial de infecções potenciais por COVID-

19 em pacientes e profissionais de saúde que pôde ser evitado com o cancelamento 

de cirurgias ambulatoriais eletivas durante esta pandemia, no estado de Washington. 

A população estudada incluía apenas indivíduos não infectados e indivíduos 

assintomáticos ou pré-sintomáticos (cujo status COVID-19 ainda não teria sido 

descoberto). Observaram que, ao longo de 30 dias, pelo menos 2.445 e 1.557 

infecções evitáveis ocorreriam em pacientes e profissionais de saúde, 

respectivamente, se os procedimentos ambulatoriais eletivos continuassem sendo 

realizados. A maioria dessas infecções seria causada pela transmissão de 

profissionais de saúde infectados durante o trabalho. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a seleção dos artigos, foram observadas as fases de identificação, 

triagem, elegibilidade e inclusão dos mesmos. Durante o levantamento bibliográfico, 

foram encontrados 67 artigos na plataforma PubMed. Entretanto, quatro não foram 

incluídos, por não se enquadrarem nos critérios de inclusão, em relação ao idioma e 

data da publicação; sendo identificados, portanto, 63 obras (fase da identificação). 

Após a leitura dos títulos e resumos, foram eliminados 42 artigos; 33 por não atender 

ao objeto do estudo e 9 por abordar a problemática apenas em crianças e 

adolescentes (fase da triagem). Foram lidos 21 artigos na íntegra e apenas três foram 

eliminados por não atender ao tema (fase da elegibilidade). Portanto, na fase final de 

inclusão, 18 artigos foram selecionados (Figura 1) 

Após a fase de elegibilidade, ao término da leitura dos artigos selecionados, as 

referências bibliográficas dos mesmos foram analisadas e 10 citações de interesse 

também foram selecionadas. Após análise do título e resumo, 6 das 10 obras foram 



excluídas; durante a leitura na íntegra, mais um texto foi eliminado por não 

corresponder ao tema estudado, permanecendo um total de 03 obras a serem 

adicionados à seleção. 

 

 
FIGURA 1 – Fluxograma baseado no modelo PRISMA com os resultados da seleção dos 

artigos 

Fonte: O autor 

Durante a busca pelas obras, observou-se uma grande produção científica 

publicada a fim de elucidar questões tais como transmissão, tratamentos adequados 

que minimizam número de mortes e possíveis consequências à saúde, associadas à 

infecção da COVID-19. Entretanto, observa-se que estudos envolvendo cirurgias 

eletivas em período de pandemia, particularmente as cirurgias odontológicas, ainda 

são escassos. Vários motivos contribuem para tal fato, tais como o isolamento social 



onde todos foram submetidos, o curto período de tempo para análise de estudos 

observacionais, assim como a falta de conhecimento pleno sobre todo o processo 

fisiopatológico da doença.  

Quanto as características e forma de transmissão, foi observado que a COVID-

19  é uma doença infecciosa associada ao virus SARS-CoV-2, caracterizada por 

vários sintomas, dentre eles, febre, sintomas do trato respiratório, diarreia, (CHAN et 

al., 2020), perda de olfato  (anosmia) e/ou perda do paladar (ageusia) (CHECCHI et 

al, 2020). O vírus é transmitido por aerossóis e gotículas a partir do contato entre 

indivíduos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2020), apresentando um período 

de incubação de 3 a 14 dias (CHECCHI et al., 2020).  

Vários estudos têm orientado o isolamento e a suspensão completa das 

cirurgias eletivas (ABDI et al., 2020; ODEH et al., 2020; PEREIRA, L. J. et al., 2020; 

ZIMMERMANN; NKENKE, 2020). Órgãos reguladores de diversas partes do mundo 

orientaram a comunidade médica e odontológica em relação a suspensão dos 

procedimentos eletivos. Os impactos de tal medida foram, inclusive, demonstrados 

em estudos onde a interrupção de tais atendimentos pôde prevenir a infeção de 

profissionais de saúde e pacientes em grande proporção (ZHANG, Y.; CHENG, S.-R., 

2020). 

  Entretanto, os procedimentos odontológicos, atualmente suspensos, poderão 

retornar, uma vez que a falta de tratamento oportuno também poderá acarretar sérios 

danos à saúde dos pacientes. Desta forma, é preciso realizar o planejamento acerca 

da melhor forma para conduzir os tratamentos eletivos. Dentre estes, os cirúrgicos, 

que envolvem maior morbidade e possíveis complicações pós-operatórias, devem 

receber especial atenção.  

Apesar da necessidade de retorno à prática odontológica de rotina, a equipe 

odontológica precisa utilizar protocolos seguros a fim de evitar a infecção pelo vírus. 

Todo paciente deverá ser tratado como potencialmente infectado, principalmente 

considerando o número substancial de indivíduos assintomáticos e infectados que são 

potenciais transmissores da doença e frequentarão os consultórios odontológicos 

(PEREIRA, L. J. et al., 2020).  



Algumas medidas têm sido adotadas visando diminuir o fluxo de pessoas nos 

consultórios. O teleatendimento, por exemplo, é uma possível forma de abordagem  a 

ser utilizada para assistir o paciente, diminuindo a infecção cruzada (BHANUSHALI et 

al., 2020; VILLANI et al., 2020). A triagem e classificação dos mesmos quanto ao risco 

de transmitir a infecção também têm sido defendida por muitos autores 

(ABRAMOVITZ et al., 2020; CHECCHI et al., 2020; GIUDICE; ANTONELLI; 

BENNARDO, 2020; PAN et al., 2020; VILLANI et al., 2020).  

Além da classificação dos pacientes a serem atendidos, alguns autores 

defendem a classificação dos procedimentos cirúrgicos. Procedimentos eletivos de 

baixa prioridade podem ser adiados para um momento mais oportuno, após a 

pandemia; aqueles que apresentam urgência ou emergência, deverão ser feitos, 

independente do paciente estar ou não infectado pelo vírus. As prioridades 

classificadas em nível intermediário devem ser postergados apenas quando os riscos 

provocados pelo adiamento da cirurgia estiverem sob controle, tanto em pacientes 

saudáveis quanto nos diagnosticados com COVID -19 (ZIMMERMANN E NKENKE, 

2020). Pacientes imunocomprometidos, considerados de maior risco para o 

desenvolvimento mais grave da infecção pelo vírus, devem receber cuidados pré-

operatórios adicionais, devendo-se evitar, inclusive, procedimentos cirúrgicos em 

caráter de urgência (MARTINS-CHAVES, GOMES E GOMEZ, 2020). 

 As evidências encontradas na literatura revisada, apontam para a possibilidade 

de retorno dos procedimentos odontológicos eletivos, incluindo os cirúrgicos. 

Entretanto, além dos cuidados com a biossegurança, a seleção dos casos deverá ser 

feita de forma pontual.  

Em relação aos procedimentos cirúrgicos em caráter de urgência e emergência, 

tais como hemorragias, celulites, infeções difusas e traumas envolvendo a face 

(BHANUSHALI et al. 2020), continuarão sendo realizados independentemente do 

diagnóstico para a COVID-19, utilizando-se os protocolos disponíveis atualmente para 

a prevenção da infecção, tais como o uso de máscaras N-95, aventais descartáveis, 

protetores faciais, barreiras de proteção, auxílio a quatro mãos, etc. Quanto aos 

procedimentos cirúrgicos eletivos, aqueles que necessitam de peças de alta rotação 

e o uso de sprays, devido a grande formação de aerossóis, deverão ser adiados, 

sempre que possível (PAN et al., 2020; ABRAMOVITZ et al. 2020).  



Todavia, deverá sempre ser analisado o impacto do adiamento dos mesmos no 

plano de tratamento proposto. Após analisados os riscos e benefícios envolvidos em 

cada caso, a decisão de realizar a cirurgia deverá, de acordo com os dados 

encontrados na literatura, ser precedida pelo teste da COVID-19 na fase pré-

operatória. Tal conduta torna-se fundamental diante do número substancial de 

indivíduos assintomáticos que podem estar infectados, sendo potenciais 

transmissores da doença (PEREIRA, L. et al. 2020). Uma vez que esses pacientes 

não apresentam a sintomatologia comumente observada, para avaliar o estado 

infeccioso, o teste pré-operatório para a COVID-19 é obrigatório, garantindo que 

apenas aqueles sem infecção sejam submetidos ao procedimento. Nos casos de 

emergência, em que não existirá tempo hábil para realizar o exame, todos devem ser 

tratados como infectados (ZIMMERMANN e NKENKE, 2020). 

Testes laboratoriais poderiam identificar um grande número de infectados e 

portadores assintomáticos a fim de impedir a transmissão do vírus, garantindo uma 

conduta mais adequada (PEREIRA, L. J. et al., 2020). Atualmente, os profissionais de 

saúde podem lançar mão de dois tipos de teste para a detecção da COVID: o de 

detecção do anticorpo (IgM e IgG) específico para o SARS-CoV-2 e o de detecção do 

material genético do RNA viral (GIUDICE; ANTONELLI; BENNARDO, 2020). O 

primeiro, caracteriza-se por ser qualitativo ou quantitativo, apresenta baixo custo e 

possibilita uma análise de grande número de amostras ao mesmo tempo. O segundo, 

considerado padrão ouro ( GIUDICE; ANTONELLI; BENNARDO, 2020), caracteriza-

se por ser um teste rápido, sensível, específico e confiável, capaz de produzir 

resultados em poucas horas em ambiente laboratorial. Contudo, tem como 

desvantagem a possibilidade de resultados falso-negativos devido a baixa carga viral. 

Uma vez que apenas conseguem detectar quando o vírus ativo está presente, 

recomenda-se que também seja utilizado um teste sorológico, tais como o teste rápido 

e o imunoensaio enzimático (ELISA) (KAYE et al., 2020).  

Alguns estudos têm sugerido, como protocolo, realizar o teste RT-PCR, 24 

horas antes do tratamento odontológico, assim como o teste para detecção de IgM / 

IgG específica para SARS-CoV-2, uma vez que seria possível identificar pacientes 

positivos para SARS-CoV-2 assintomáticos (GIUDICE; ANTONELLI; BENNARDO, 

2020). No pré-operatório de cirurgias médicas também têm sido elaborados protocolos 



a fim de detectar pacientes infectados e assintomáticos.  Kaye et al. (2020) sugeriram 

a realização dos testes RT-PCR associado ao teste sorológico uma semana antes do 

procedimento médico cirúrgico, associado a outro teste RT-PCR 48-72 horas antes 

da cirurgia.  

Durante o pré-operatório, em caso de Swab positivo, não restam dúvidas que 

o procedimento deverá ser postergado, independente do paciente apresentar ou não 

sintomatologia. Sabe-se que em ambos os casos poderá ocorrer a transmissão do 

vírus, principalmente no ambiente odontológico, onde a grande quantidade de 

aerossóis favorece a rápida disseminação. Além disso, ainda não é seguro submeter 

os pacientes infectados, mesmo que assintomáticos, a procedimentos cirúrgicos, uma 

vez que a literatura atual carece de estudos que demonstrem relação da doença e 

possíveis consequências no trans e pós-operatório.  

Quando o mesmo for negativo, o teste de sorológico pode ajudar a classificar o 

paciente nas categorias saudável, curado e infectado. Entretanto, no pré-operatório 

de cirurgias odontológicas, solicitar ambos os testes pode representar um custo 

adicional, tornando muitas vezes oneroso para os sistemas de saúde. Cabe ao 

cirurgião dentista selecionar os casos cirúrgicos de grande porte, tais como cirurgias 

bucomaxilofaciais, cirurgias reabilitadoras extensas e aquelas em que o uso de peças 

de alta rotação torna-se imprescindível, para adotar os protocolos dos testes para a 

COVID em duas etapas: uma semana antes do procedimento e 24 horas antes do 

procedimento cirúrgico. Tal conduta também poderia ser adotada nos grupos de risco, 

tais como pacientes diabéticos, hipertensos e idosos. 

 Cirurgias mais simples, onde não existe a previsão de grande formação de 

gotículas e aerossóis, tais como ulotomias, frenectomias, gengivectomias e extrações 

simples, sugere-se que sejam utilizados um dos testes para a COVID no pré-

operatório e, caso seja negativo, continuem sendo utilizados os demais protocolos de 

biossegurança para prevenir infecção, em casos de falso-negativo e pacientes 

infectados e assintomáticos. Outra medida importante a ser utilizada é a seleção de 

procedimentos que não gerem aerossol durante os tratamentos. A substituição de 

peças de alta rotação por instrumentos manuais, tratamento endodôntico 

convencional em vez de instrumentos rotativos, por exemplo, devem ser a base do 

tratamento neste momento. (ODEH et al.2020). 



Vale ressaltar que, em caso de contato com paciente infectado nos últimos 14 

dias que precedem a cirurgia, mesmo que assintomático, o procedimento não é 

aconselhável (KAYE et al., 2020). O período de 14 dias foi adotado universalmente 

para o isolamento e observação médica a fim de diminuir a transmissão do virus por 

transmissores assintomáticos (PAN et al., 2020). Pacientes recuperados da infecção 

pelo novo coronavírus após permanecerem isolados por este período ainda podem 

carregar a carga viral e transmitir o vírus, mesmo após terem testado negativo após 

14 dias do início dos sintomas. Como medida preventiva, o tratamento dentário de 

pacientes com coronavírus recentemente recuperados deve ser adiado por pelo 

menos 28 dias (TARAKJI; NASSANI, 2020). Um período de 30 dias após a remissão 

dos sintomas a fim de ser submetido a tratamento odontológico também foi sugerido 

na literatura (CHECCHI et al. 2020). 

Devido ao contato muito próximo com pacientes sintomáticos e assintomáticos, 

os profissionais de saúde são, de fato, os indivíduos com maior risco de infecção da 

COVID-19 (AL-MAWERI, HALBOUB E WARNAKULASURIYA, 2020). Dentre estes, 

destaca-se o cirurgião-dentista como um dos mais expostos ao vírus SARS-CoV-2 

(GE et al., 2020; VILLANI et al., 2020).  

As medidas de proteção utilizadas comumente em consultórios odontológicos, 

não são eficazes o suficiente para prevenir a disseminação da COVID -19, devido a 

elevada quantidade de aerossóis e gotículas gerados durante o atendimento (MENG; 

HUA; BIAN, 2020). Tais bioaerossóis se apresentam contaminados com bactérias, 

fungos e vírus, apresentando potencial para permanecer suspenso no ar por período 

de tempo considerável, podendo ser inalados pelos dentistas e pacientes (GE et al., 

2020) . Além disso, os fluidos orais, a contaminação do material e das superfícies do 

consultório podem atuar como importantes fontes de contágio (VILLANI et al., 2020). 

Desta forma, a odontologia representa uma classe profissional que tem um papel 

fundamental na luta contra a transmissão do virus e a disseminação da COVID-19.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A literatura revisada demonstra claramente a importância de realizar 

procedimentos cirúrgicos eletivos com critério, adiando àqueles que não são 

imprescindíveis para o plano de tratamento e os que não geram benefícios que 

justifiquem os riscos de infecção e transmissão da doença durante o período da 



pandemia. Após a seleção dos casos, é fundamental realizar o teste para a COVID-

19 no pré-operatório das cirurgias odontológicas eletivas, a fim de detectar 

principalmente os indivíduos infectados e assintomáticos, considerados potenciais 

transmissores da doença. 

A COVID-19 trouxe sérios colapsos mundiais nos sistemas de saúde e, de 

forma semelhante, grandes impactos nos protocolos médicos e odontológicos; em 

relação às medidas de biossegurança, manejo do paciente e plano de tratamento. 

Existem várias lacunas a serem respondidas em relação ao comportamento do vírus 

no organismo assim como as consequências para saúde dos pacientes a longo prazo.  

Entretanto, o ambiente odontológico, considerado um dos mais vulneráveis 

para a transmissão do vírus, tem o cirurgião-dentista como um dos grandes 

responsáveis no controle da disseminação da doença. A volatilidade das informações 

e a grande quantidade de estudos publicados diariamente, exigem da classe 

odontológica a constante adaptação dos protocolos, visando a busca pelo melhor 

manejo e cuidado com os pacientes e sua equipe. O planejamento e pré-operatório 

devem ser feitos sob protocolos seguros e baseados nas evidências científicas até o 

momento encontradas. 
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