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Apêndice a1
Quadro 1

ƻǊrǢrŗǻXŷ
A elaboração
de protocolos que adotam medidas de prevenção e controle de infecção
sĶEŸǋYŸ_sƼǋŸǼŸOŸĶŸǣǇȖs_ŸǼsŎŎs_Þ_ǣ_sƼǋsɚsŘYŸsOŸŘǼǋŸĶs_s
para
evitar ou reduzir ao máximo a transmissão
de microrganismos durante qualquer
ÞŘ¯sOYŸƼǋsɚÞǼǋŸȖǋs_ȖʊÞǋŸŎ
ɮÞŎŸǼǋŘǣŎÞǣǣŸ_sŎÞOǋŸǋ¶ŘÞǣŎŸǣ_ȖǋŘǼs
atendimento
odontológico
é responsabilidade importante de uma Instituição de Ensino
ǇȖĶǇȖsǋǼÞɚÞ__sƼǋ
ǼÞOƼǋsǣsŘOÞĶwǋsǣƼŸŘǣEÞĶÞ__sÞŎƼŸǋǼŘǼs_sȖŎÝŘǣǼȖÞYŸ_s
Superior
que possui cursos na área deǋs_sǢȚ_sʰOŸŎŸŷ_ŸŘǼŸĶŸ¶ÞsrŘ¯sǋŎ¶sŎʳ
Saúde, como Odontologia. Neste documento
rŘǣÞŘŸǢȖƼsǋÞŸǋǇȖsǼsŘÌOȖǋǣŸǣŘ
serão
apresentadas orientações que deverão ser seguidas por todos os estudantes de
ŗsǣǼs_ŸOȖŎsŘǼŸǣsǋŸƼǋsǣsŘǼ_ǣŸǋÞsŘǼYƂsǣÞŎƼŸǋǼŘǼsǣǇȖs_sɚsǋŸǣsǋǣs¶ȖÞ_ǣ
graduação,
docentes e funcionários dos cursos de Odontologia e da Faculdades
ƼŸǋǼŸ_ŸǣŸǣsǣǼȖ_ŘǼsǣ_s¶ǋ_ȖYŸsƼżǣ˚¶ǋ_ȖYŸʰ_ŸOsŘǼsǣs¯ȖŘOÞŸŘ
ǋÞŸǣ_Ÿǣ
OȖǋǣŸǣ_sŷ_ŸŘǼŸĶŸ¶ÞsrŘ¯sǋŎ¶sŎ_ÝŘǼs¶ǋ˛®OȖĶ__sǣÝŘǼs¶ǋ_ǣ_ŎwǋÞO_Ÿ
Integradas
da América do Sul (INTEGRA). Como toda normatização, este documento está
ǢȖĶʳNŸŎŸǼŸ_ŘŸǋŎǼÞʊYŸʰsǣǼs_ŸOȖŎsŘǼŸsǣǼ
ǣȖĠsÞǼŸĠȖǣǼsǣ_sOŸǋǋsŘǼsǣ_ǣȖ
sujeito
a ajustes decorrentes da sua utilização prática
e das modificações do cenário
ȖĶÞʊYŸƼǋ ǼÞOs_ǣŎŸ_ÞʩOYƂsǣ_ŸOsŘ
ǋÞŸsƼÞ_sŎÞŸĶż¶ÞOŸʳǊsǣǣĶǼ˚ǣsǇȖssĶsǣs
epidemiológico.
Ressalta-se que o protocolo
se aplica ao cenário epidemiológico
ƼĶÞOŸOsŘ
brasileiro
atualǋÞŸsƼÞ_sŎÞŸĶż¶ÞOŸEǋǣÞĶsÞǋŸǼȖĶs_ȖǋŘǼsƼŘ_sŎÞƼsĶNŷəÝ^˚ˠ˨ʰ_s
e durante a pandemia pela COVID-19, de acordo com as orientações da
OŸǋ_ŸOŸŎǣŸǋÞsŘǼYƂsǣ_ŷǋ¶ŘÞʊYŸōȖŘ_ÞĶ_sǢȚ_sʹŷōǢʺʳ
Organização
Mundial de Saúde (OMS).

ÝŗǻǊŷ^ȕXŷ
A
OMS declarou, no ano de 2009,
ŷōǢ_sOĶǋŸȖʰŘŸŘŸ_sˡ˟˟˨ʰ
uma pandemia devido ao vírus Influenza A
ȖŎƼŘ_sŎÞ_sɚÞ_ŸŸɚâǋȖǣÝŘʪȖsŘʊ
subtipo H1N1. Recentemente, foi
ǣȖEǼÞƼŸËˠŗˠʳǊsOsŘǼsŎsŘǼsʰ¯ŸÞ
declarado pandemia novamente, porém
_sOĶǋ_ŸƼŘ_sŎÞŘŸɚŎsŘǼsʰƼŸǋwŎ
dessa vez pelo vírus Sars-CoV-2 (severe
_sǣǣɚsʊƼsĶŸɚâǋȖǣǢǋǣ˚NŸə˚ˡʹǢsɚsǋs
acute respiratory syndrome of coronavirus)
OȖǼsǊsǣƼÞǋǼŸǋɴǢɴŘ_ǋŸŎsŸ¯
(COVID-19), com semelhanças e
NŸǋŸŘɚÞǋȖǣʺʹNŷəÝ^˚ˠ˨ʺʰOŸŎ
diferenças em relação à transmissão, ao
ǣsŎsĶÌŘYǣs_Þ¯sǋsŘYǣsŎǋsĶYŸ
combate e aos tratamentos da infecção
ǼǋŘǣŎÞǣǣŸʰŸOŸŎEǼssŸǣ
por H1N1. Assim como a infecção pela
ǼǋǼŎsŘǼŸǣ_ÞŘ¯sOYŸƼŸǋËˠŗˠʳǣǣÞŎ
COVID-19, a gripe A também era uma
OŸŎŸÞŘ¯sOYŸƼsĶNŷəÝ^˚ˠ˨ʰ¶ǋÞƼs
doença respiratória transmitida por tosse
ǼŎEwŎsǋȖŎ_ŸsŘYǋsǣƼÞǋǼżǋÞ
e espirros, no contato direto com uma
ǼǋŘǣŎÞ_ƼŸǋǼŸǣǣsssǣƼÞǋǋŸǣʰŘŸOŸŘǼǼŸ
pessoa infectada ou no contato com
_ÞǋsǼŸOŸŎȖŎƼsǣǣŸÞŘ¯sOǼ_ŸȖŘŸ
secreções que carregavam o vírus.
OŸŘǼǼŸOŸŎǣsOǋsYƂsǣǇȖsOǋǋs¶ɚŎŸ
Entretanto, segundo pesquisas, aquele
ɚâǋȖǣʳrŘǼǋsǼŘǼŸʰǣs¶ȖŘ_ŸƼsǣǇȖÞǣǣʰ
vírus era menos transmissível que a
ǇȖsĶsɚâǋȖǣsǋŎsŘŸǣǼǋŘǣŎÞǣǣâɚsĶ_Ÿ
COVID-19. Dados publicados pela OMS
ǇȖsNŷəÝ^˚ˠ˨ʳ^_ŸǣƼȖEĶÞO_ŸǣƼsĶ
apontam que uma pessoa com H1N1 era
ŷōǢƼŸŘǼŎǇȖsȖŎƼsǣǣŸOŸŎËˠŗˠ
capaz de infectar de 1,2 a 1,6 pessoa,
sǋOƼʊ_sÞŘ¯sOǼǋ_sˠʰˡˠʰ˥ƼsǣǣŸʰ
enquanto um estudo divulgado pelo
sŘǇȖŘǼŸȖŎsǣǼȖ_Ÿ_ÞɚȖĶ¶_ŸƼsĶŸ
Centro de Controle e Prevenção de
NsŘǼǋŸ_sNŸŘǼǋŸĶssƻǋsɚsŘYŸ_s
Doenças dos Estados Unidos aponta que
^ŸsŘYǣ_ŸǣrǣǼ_ŸǣȕŘÞ_ŸǣƼŸŘǼǇȖs
essa taxa é de 2,79 para a COVID-19.
sǣǣǼɮw_sˡʰ˦˨ƼǋNŷəÝ^˚ˠ˨ʳrǣǣ
Essa última pandemia alertou o mundo
ȚĶǼÞŎƼŘ_sŎÞĶsǋǼŸȖŸŎȖŘ_ŸʰɚÞǣǼŸ
visto que a disseminação do vírus
ǇȖs_ÞǣǣsŎÞŘYŸ_ŸɚâǋȖǣǢǊǢ˚NŸə˚ˡ
SARS-CoV-2 tem infectado rapidamente
ǼsŎÞŘ¯sOǼ_ŸǋƼÞ_ŎsŘǼsOŸŎȖŘÞ__sǣ
comunidades de diversos países por meio
_s_ÞɚsǋǣŸǣƼâǣsǣƼŸǋŎsÞŸ_ssǣƼÞǋǋŸʰ
de espirro, tosse, inalação de gotículas ou
ǼŸǣǣsʰÞŘĶYŸ_s¶ŸǼâOȖĶǣŸȖƼŸǋOŸŘǼǼŸ
por contato indireto com as bucal, nasal e
ÞŘ_ÞǋsǼŸOŸŎǣŎȖOŸǣǣEȖOĶʰŘǣĶs
ocular.
ŸOȖĶǋʳ

ŷOÞǋȖǋ¶ÞŸ˚_sŘǼÞǣǼssŘ¯sǋŎsÞǋŸ
O cirurgião-dentista e enfermeiro
_sǣsŎƼsŘÌƼƼsĶOǋȖOÞĶŘƼǋsɚsŘYŸ
desempenha papel crucial na prevenção
_ǼǋŘǣŎÞǣǣŸ_sǣǣÞŘ¯sOYŸɚÞǋĶʰɚÞǣǼŸ
da transmissão dessa infecção viral, visto
ǇȖssǋŸǣǣżÞǣs¶ŸǼâOȖĶǣǣŸŸǣ
que aerossóis e gotículas são os
ƼǋÞŘOÞƼÞǣŎsÞŸǣ_sƼǋŸƼ¶YŸ_s
principais meios de propagação de
ŎÞOǋŸǋ¶ŘÞǣŎŸǣʳ®OȖĶ__sÝŘǼs¶ǋʰŘŸ
microrganismos. O consultório
ǼȖĶOŸŘǼsɮǼŸsŘ_ŎsŘǼŸ_ŸǣOȖǋǣŸǣ
odontológico, por exemplo, apresenta
_s¶ǋ_ȖYŸ_
ǋs_sǣȚ_sʰÞŘ_
particularidades e deve
ser um ambiente
ŘŸƼǋsǣǼǼsŘ_ÞŎsŘǼŸŸƼȚEĶÞOŸʰŘŸ
de grande controle e prevenção de
ÌɚsŘ_ŸsŘǼŸOŸŘǼǼŸOŸŎ
infecções microbiológicas em geral. Este
OŸŎȖŘÞ__sƼŸǋǼsŘ_ÞŎsŘǼŸOĶâŘÞOŸʳŷǣ
ambiente de trabalho carrega risco de
ĶEŸǋǼżǋÞŸǣ_sȖĶǣƼǋ
ǼÞOǣʰ
infecção viral devido a procedimentos
que
ǼȖĶŎsŘǼsʰƼǋsǣsŘǼŎƼǋǼÞOȖĶǋÞ__sǣ
envolvem comunicação direta com
ƼsŘǣOŸŎǋsĶYŸƼǋsǣsŘY_sĶȖŘŸǣ
pacientes e exposição frequente à fluidos
sƼǋŸ¯sǣǣŸǋsǣsʰsɚsŘǼȖĶŎsŘǼsʰsǇȖÞƼsǣ
corporais, bem como manuseio de
_s_ŎÞŘÞǣǼǋYŸʰŎŘȖǼsŘYŸsĶÞŎƼsʊʳ
instrumentos perfurocortantes. Patógenos
^ÞŘǼs_ÞǣǼŸʰƼǋǇȖsǣȖĶǣƼǋ
ǼÞOǣʰ
podem ser transmitidos em ambientes
ƼǋÞŎŸǋ_ÞÞǣƼǋ¯ŸǋŎYŸ_sǣǣsǣ
odontológicos pela inalação de
ƼǋŸʩǣǣÞŸŘÞǣʰOŸŘǼsYŎ_s¯ŸǋŎǣs¶Ȗǋ
microrganismos que permanecem
ssʩOʊʰŸǣĶEŸǋǼżǋÞŸǣ_sɚsŎǣsǋȖŎ
suspensos no ar por longos períodos,
ŎEÞsŘǼs_s¶ǋŘ_sOŸŘǼǋŸĶss
contato direto com sangue, fluidos bucais,
ƼǋsɚsŘYŸ_sÞŘ¯sOYƂsǣŎÞOǋŸEÞŸĶż¶ÞOǣ
ou outros materiais do paciente, contato
da mucosa conjuntival, nasal ou bucal
sŎ¶sǋĶʳǣǼÞɚÞ__sǣǇȖs¯ŸǋsŎ
com gotículas e aerossóis gerados a partir
OŸŘ_ȖʊÞ_ǣOŸŎʪȖÞ_ŸǣOŸǋƼŸÞǣʰŎsǣŎŸ
de um indivíduo infectado e
ǇȖsǣsŎOŸŘǼǼŸOŸŎƼOÞsŘǼsǣʰ
impulsionados a uma curta distância por
Oǋǋs¶ŎǋÞǣOŸŎŸ_sǋ_Ÿ_sÞŘ¯sOYŸ
tosse ou conversação sem máscara, e
ɚÞǋĶ_sɚÞ_ŸƼǋŸOs_ÞŎsŘǼŸǣǇȖs
contato indireto com instrumentos
sŘɚŸĶɚsŎOŸŎȖŘÞOYŸ_ÞǋsǼOŸŎ
contaminados e/ou superfícies.
ƼǋŸ¯sǣǣŸǋsǣsĶȖŘŸǣʰEsŎOŸŎŸ
ŎŘȖǣsÞŸ_sÞŘǣǼǋȖŎsŘǼŸǣ
Além da tosse e da respiração do
Ƽsǋ¯ȖǋŸOŸǋǼŘǼsǣʰɚÞ_ǋǋÞǣs
paciente infectado, muitos procedimentos
sǇȖÞƼŎsŘǼŸǣʳƻǼż¶sŘŸǣƼŸ_sŎǣsǋ
odontológicos produzem aerossóis e
ǼǋŘǣŎÞ_ŸǣsŎŎEÞsŘǼsǣĶEŸǋǼŸǋÞÞǣ



gotículas
através da utilização da alta
ƼsĶÞŘĶYŸ_sŎÞOǋŸǋ¶ŘÞǣŎŸǣǇȖs
otação,
seringa tríplice, ultrassom, entre
ƼsǋŎŘsOsŎǣȖǣƼsŘǣŸǣŘŸǋƼŸǋĶŸŘ¶Ÿǣ
outros
que podem estar contaminados com
ƼsǋâŸ_ŸǣʰOŸŘǼǼŸ_ÞǋsǼŸOŸŎǣŘ¶Ȗsʰ
vírus.
Quando esses dispositivos trabalham
ʪȖÞ_ŸǣEȖOÞǣŸȖǣȖƼsǋ¯âOÞsǣOŸŘǼŎÞŘ_ǣ
na
cavidade bucal do paciente, uma
OŸŎ¶ŸǼâOȖĶǣssǋŸǣǣżÞǣ¶sǋ_ŸǣƼǋǼÞǋ
quantidade
importante de aerossol e
_sȖŎÞŘ_Þɚâ_ȖŸÞŘ¯sOǼ_ŸsÞŎƼȖĶǣÞŸŘ_Ÿǣ
gotículas
misturadas
com a saliva do
ȖŎOȖǋǼ_ÞǣǼ
ŘOÞƼŸǋǼŸǣǣsŸȖ
paciente
ou sangue serão
gerados e
OŸŘɚsǋǣYŸǣsŎŎ
ǣOǋʳ
distribuídos por todo o ambiente de uma
ŷǼǋEĶÌŸ_sȖŎƼǋŸʩǣǣÞŸŘĶ_
clínica odontológica.
ŷ_ŸŘǼŸĶŸ¶ÞsrŘ¯sǋŎ¶sŎȖŎOȖǋǼ
_ÞǣǼ ŘOÞ_¯OssOŸŘɚsǋǣYŸǣsŎ
O trabalho de um profissional da
Ŏ ǣOǋŎŸǼÞɚŎƼĶÞOYŸ_ssǣǼǋǼw¶Þǣ
Odontologia a uma curta distância da face e
sʩOÞsŘǼsǣssʩOʊsǣƼǋOŸŘǼǋŸĶs_s
conversação sem máscara motivam a
ÞŘ¯sOYŸsƼǋsɚsŘYŸ__ÞǣǣsŎÞŘYŸ_s
aplicação de estratégias eficientes e
_ŸsŘYǣʰOŸŎŸNŷəÝ^˚ˠ˨ʳĶ¶ȖŘǣɚâǋȖǣǣŸ
eficazes para controle de infecção e
OŸŘǼǋŸĶ_ŸǣsƼǋsɚsŘÞ_ŸǣǼǋɚwǣ_
prevenção da disseminação de doenças,
ɚOÞŘYŸʳƻŸǋwŎʰǼwŸƼǋsǣsŘǼsŎŸŎsŘǼŸ
como COVID-19. Alguns vírus são
ÞŘ_ŘŸ¯ŸÞsŘOŸŘǼǋ_ŘsŘÌȖŎɚOÞŘ
controlados e prevenidos através da
ƼǋNŷəÝ^˚ˠ˨ʰǇȖsǼsŎȖŎƼsǋâŸ_Ÿ_s
vacinação, que ainda não aconteceu em
ÞŘOȖEYŸsǣǼÞŎ_ŸsŘǼǋsˤs˥_ÞǣsŎ
massa no país. A COVID-19 tem um
Ŏw_ÞʰŎǣOŸŎsɚÞ_yŘOÞǣ_s_ȖǋYŸ_s
período de incubação estimado entre 5 e 6
Ǽwˠˣ_ÞǣʳrǣǣsɚâǋȖǣƼŸ_sƼsǋŎŘsOsǋŘ
dias em média, mas com evidências de
ǣĶÞɚ_sȖŎÞŘ_Þɚâ_ȖŸOŸŘǼŎÞŘ_ŸƼŸǋǼw
duração de até 14 dias. Esse vírus pode
ˡˣ_ÞǣʰƼǋǼÞǋ_ÞǣǣŸw_Þ¯âOÞĶÞ_sŘǼÞʩOǋǣs
permanecer na saliva de um indivíduo
ƼsǣǣŸsǣǼ ŸȖŘŸOŸŘǼŎÞŘ_ʳƻŸǋÞǣǣŸ
contaminado por até 24 dias, a partir disso
ǋsOŸŎsŘ_˚ǣsǇȖsǼŸ_sǇȖÞƼssŘɚŸĶɚÞ_
é difícil identificar se a pessoa está ou não
sĶȖŘŸǣ_sɚsŎǼǋEĶÌǋOŸŎŸǣsǼŸ_ŸǣŸǣ
contaminada. Por isso, recomenda-se que
sŘɚŸĶɚÞ_ŸǣsǣǼÞɚsǣǣsŎOŸŘǼŎÞŘ_ŸǣʰÞŘ_
profissionais de saúde devem trabalhar
ŎÞǣŘǼȖĶǋsĶÞ__s_ŸƼâǣs_OÞ__s
como se todos os seus pacientes
_sNĶ_ǣŗŸɚǣʰOŸŎŘŸʩOYƂsǣ_s
estivessem contaminados, ainda mais na
ǼǋŘǣŎÞǣǣŸOŸŎȖŘÞǼ ǋÞƼŸǋǼŸ_ŸDǋǣÞĶs
atual realidade do país, com notificações de
ŎȖŘÞOâƼÞŸʳ
transmissão comunitária por todo Brasil.
əĶsƼsŘǋsǣǣĶǼǋǇȖsŸǣ
ƼǋŸʩǣǣÞŸŘÞǣ_ŸǣOȖǋǣŸǣ_sǢȚ_ssǣǼŸ
Vale a pena ressaltar que os
ŎÞǣsɮƼŸǣǼŸǣŸɚâǋȖǣsʰŘŸOŸŘǼsɮǼŸ_s
profissionais
dos cursos de Saúde estão
ȖŎĶEŸǋǼżǋÞŸ_sȖĶǣƼǋ
ǼÞOǣ_s
mais
expostos ao vírus que os
pacientes e,
¶ǋ_ȖYŸʰɚ
no
contexto deǋÞŸǣsǣǼȖ_ŘǼsǣʰ_ŸOsŘǼsǣs
uma clínica de graduação,

vários estudantes,
docentes e funcionários
¯ȖŘOÞŸŘ
ǋÞŸǣsǣǼǋŸsɮƼŸǣǼŸǣŸŎsǣŎŸ
estarão expostos ao mesmo tempo. A
ǼsŎƼŸʳŎsĶÌŸǋŎŘsÞǋ_sƼǋsɚsŘÞǋ
melhor maneira de prevenir quaisquer
ǇȖÞǣǇȖsǋ_ŸsŘYǣw_ŸǼǋYƂsǣƼǋ
doenças é adotar ações para impedir a
ÞŎƼs_ÞǋƼǋŸƼ¶YŸ_ŸɚâǋȖǣʰƼŸǋÞǣǣŸ
propagação do vírus, por este motivo, o
ǇȖsŸOŸŘǼǋŸĶs_sŎEÞsŘǼsǣOŸŎǋÞǣOŸ
controle de ambientes com risco biológico é
EÞŸĶż¶ÞOŸwƼǋǼs_ǋŸǼÞŘs
parte da rotina e conhecimento de todos os
OŸŘÌsOÞŎsŘǼŸ_sǼŸ_ŸǣŸǣƼǋŸʩǣǣÞŸŘÞǣ
profissionais da Odontologia.
_ŷ_ŸŘǼŸĶŸ¶ÞsrŘ¯sǋŎ¶sŎʳ

INFECÇÃO POR
SARS-COV-2 (COVID-19)
Ýŗ®rNXŷƻŷǊǢǊǢ˚
A rota de transmissão do
NŸə˚ˡʹNŷəÝ^˚ˠ˨ʺ
SARS-CoV-2 (COVID-19) ainda está em
ǋŸǼ_sǼǋŘǣŎÞǣǣŸ_ŸǢǊǢ˚
estudo. Observou-se que uma grande
NŸə˚ˡʹNŷəÝ^˚ˠ˨ʺÞŘ_sǣǼ sŎ
quantidade de pacientes com COVID-19 em
sǣǼȖ_ŸʳŷEǣsǋɚŸȖ˚ǣsǇȖsȖŎ¶ǋŘ_s
Wuhan, na China, teve ligação com um
ǇȖŘǻÝ__s_sƼOÞsŘǼsǣOŸŎNŷəÝ^˚ˠ˨
mercado de animais vivos e frutos do mar,
sŎɟȖÌŘʰŘNÌÞŘʰǼsɚsĶÞ¶YŸOŸŎ
sugerindo a disseminação de animais para
ȖŎŎsǋO_Ÿ_sŘÞŎÞǣɚÞɚŸǣs¯ǋȖǼŸǣ
pessoas. Posteriormente, foram
_ŸŎǋʰǣȖ¶sǋÞŘ_Ÿ_ÞǣǣsŎÞŘYŸ_s
confirmados casos de pacientes com
ŘÞŎÞǣƼǋƼsǣǣŸǣʳƻŸǣǼsǋÞŸǋŎsŘǼsʰ
COVID-19 que, supostamente, não tiveram
¯ŸǋŎOŸŘʩǋŎ_ŸǣOǣŸǣ_sƼOÞsŘǼsǣ
exposição ao mercado de animais,
OŸŎNŷəÝ^˚ˠ˨ǇȖsʰǣȖƼŸǣǼŎsŘǼsʰŘŸ
indicando a disseminação de pessoa para
ǼÞɚsǋŎsɮƼŸǣÞYŸŸŎsǋO_Ÿ_s
pessoa. De forma geral, a transmissão dos
ŘÞŎÞǣʰÞŘ_ÞOŘ_Ÿ_ÞǣǣsŎÞŘYŸ_s
CoV costuma ocorrer pelo ar ou por contato
ƼsǣǣŸƼǋƼsǣǣŸʳ^s¯ŸǋŎ¶sǋĶʰ
com pessoas infectadas, por meio de
ǼǋŘǣŎÞǣǣŸ_ŸǣNŸəǣOŸǣǼȖŎŸOŸǋǋsǋ
gotículas de saliva e catarro disseminadas,
ƼsĶŸǋŸȖƼŸǋOŸŘǼǼŸOŸŎƼsǣǣŸǣ
por exemplo, pelo espirro e tosse; toque ou
ÞŘ¯sOǼ_ǣʰƼŸǋŎsÞŸ_s¶ŸǼâOȖĶǣ_s
aperto de mão. É possível que a
ǣĶÞɚsOǼǋǋŸʰ_ÞǣǣsŎÞŘ_ǣʰƼŸǋ
contaminação também ocorra pelo contato
sɮsŎƼĶŸʰƼsĶŸsǣƼÞǋǋŸsǼŸǣǣsʱǼŸǇȖsŸȖ
com objetos ou superfícies contaminadas,
ƼsǋǼŸ_sŎŸʳvƼŸǣǣâɚsĶǇȖs
seguido de contato com a boca, nariz ou
OŸŘǼŎÞŘYŸǼŎEwŎŸOŸǋǋƼsĶŸ
olhos.
OŸŘǼǼŸOŸŎŸEĠsǼŸǣŸȖǣȖƼsǋOÞsǣ
OŸŘǼŎÞŘ_ǣʰǣs¶ȖÞ_Ÿ_sOŸŘǼǼŸOŸŎ
EŸOʰŘǋÞʊŸȖŸĶÌŸǣʳ


Ainda
não há sǣǼȖ_ŸǣǇȖs_sʩŘŎ
estudos que definam
ÞŘ_ŘŸÌ
com
precisão o período de incubação da
OŸŎƼǋsOÞǣŸŸƼsǋâŸ_Ÿ_sÞŘOȖEYŸ_
COVID-19.
Porém, baseado no
NŷəÝ^˚ˠ˨ʳƻŸǋwŎʰEǣs_ŸŘŸ
conhecimento
acerca do SARS-CoV,
OŸŘÌsOÞŎsŘǼŸOsǋO_ŸǢǊǢ˚NŸəʰ
estima-se
que o período de incubação da
sǣǼÞŎ˚ǣsǇȖsŸƼsǋâŸ_Ÿ_sÞŘOȖEYŸ_
COVID-19
possa chegar a 14 dias. Dados
NŷəÝ^˚ˠ˨ƼŸǣǣOÌs¶ǋˠˣ_Þǣʳ^_Ÿǣ
preliminares
apontam que é possível que
ƼǋsĶÞŎÞŘǋsǣƼŸŘǼŎǇȖswƼŸǣǣâɚsĶǇȖs
este
vírus seja transmitido por pessoas
sǣǼsɚâǋȖǣǣsĠǼǋŘǣŎÞ_ŸƼŸǋƼsǣǣŸǣ
infectadas
sete dias após o início dos
ÞŘ¯sOǼ_ǣǣsǼs_ÞǣƼżǣŸÞŘâOÞŸ_Ÿǣ
sintomas,
em média. Porém, há
a
ǣÞŘǼŸŎǣʰsŎŎw_ÞʳƻŸǋwŎʰÌ
possibilidade
de que ocorra a transmissão
ƼŸǣǣÞEÞĶÞ__s_sǇȖsŸOŸǋǋǼǋŘǣŎÞǣǣŸ
antes
da apresentação de sinais e sintomas
ŘǼsǣ_ƼǋsǣsŘǼYŸ_sǣÞŘÞǣsǣÞŘǼŸŎǣ
significativos.
ǣÞ¶ŘÞʩOɚŸǣʳ
Os sinais e sintomas clínicos da
ŷǣǣÞŘÞǣsǣÞŘǼŸŎǣOĶâŘÞOŸǣ_
COVID-19 são principalmente respiratórios,
NŷəÝ^˚ˠ˨ǣŸƼǋÞŘOÞƼĶŎsŘǼs
semelhantes a um resfriado comum, como
ǋsǣƼÞǋǼżǋÞŸǣʰǣsŎsĶÌŘǼsǣȖŎǋsǣ¯ǋÞ_Ÿ
febre, tosse e dificuldade para respirar. A
OŸŎȖŎʰOŸŎŸ¯sEǋsʰǼŸǣǣss_ÞʩOȖĶ__s
MLIYL¢*LH[VZZLHWHYLJLTLTTHPZ
ƼǋǋsǣƼÞǋǋʳ¯sEǋsʹ̦ˢ˦ʰŸNʺsǼŸǣǣs
KL KVZWHJPLU[LZLUX\HU[VH
ƼǋsOsŎsŎŎÞǣ_s˧˟̇_ŸǣƼOÞsŘǼsǣʰ
dificuldade para respirar aparece em cerca
sŘǇȖŘǼŸ_ÞʩOȖĶ__sƼǋǋsǣƼÞǋǋ
KL 5VZJHZVZTHPZNYH]LZX\L
ƼǋsOssŎOsǋO_sˢ˟̇ʳŗŸǣOǣŸǣŎÞǣ
geralmente acometem os idosos, crianças,
¶ǋɚsǣʰǇȖs¶sǋĶŎsŘǼsOŸŎsǼsŎŸǣ
pessoas com doenças crônicas, câncer ou
Þ_ŸǣŸǣʰOǋÞŘYǣʰƼsǣǣŸǣOŸŎ_ŸsŘYǣ
imunodeprimidas, que são mais vulneráveis
OǋžŘÞOǣʰO ŘOsǋŸȖÞŎȖŘŸ_sƼǋÞŎÞ_ǣʰǇȖs
aos vírus respiratórios, podem causar
ǣŸŎÞǣɚȖĶŘsǋ ɚsÞǣŸǣɚâǋȖǣ
também infecção do trato respiratório
ǋsǣƼÞǋǼżǋÞŸǣʰƼŸ_sOȖǣǋǼŎEwŎ
inferior, como pneumonia, síndrome
ÞŘ¯sOYŸ_ŸǼǋǼŸǋsǣƼÞǋǼżǋÞŸÞŘ¯sǋÞŸǋʰ
respiratória aguda grave, insuficiência renal
OŸŎŸƼŘsȖŎŸŘÞʰǣâŘ_ǋŸŎsǋsǣƼÞǋǼżǋÞ
e até levar o indivíduo a óbito. Entre os
¶Ȗ_¶ǋɚsʰÞŘǣȖʩOÞyŘOÞǋsŘĶsǼwĶsɚǋ
pacientes com pneumonia decorrente da
ŸÞŘ_Þɚâ_ȖŸżEÞǼŸʳrŘǼǋsŸǣƼOÞsŘǼsǣOŸŎ
infecção pela COVID-19 verificou-se ainda
ƼŘsȖŎŸŘÞ_sOŸǋǋsŘǼs_ÞŘ¯sOYŸƼsĶ
YLSH[VZKLSPUMVWLUPHLT KVZJHZVZ
NŷəÝ^˚ˠ˨ɚsǋÞʩOŸȖ˚ǣsÞŘ_ǋsĶǼŸǣ_s
KVYT\ZJ\SHYLTJLYJHKL KVZJHZVZ
ĶÞŘ¯ŸƼsŘÞʹsŎ˥ˢ̇_ŸǣOǣŸǣʺʰ_Ÿǋ
além de mal-estar, rinorreia, confusão, dor
ŎȖǣOȖĶǋʹsŎOsǋO_sˠˠ̇_ŸǣOǣŸǣʺʰ
de garganta, dor no peito, aumento das
ĶwŎ_sŎĶ˚sǣǼǋʰǋÞŘŸǋǋsÞʰOŸŘ¯ȖǣŸʰ_Ÿǋ
secreções respiratórias, náuseas, vômitos e
_s¶ǋ¶ŘǼʰ_ŸǋŘŸƼsÞǼŸʰȖŎsŘǼŸ_ǣ
diarreia (de forma rara). Conjuntivite, perda
ǣsOǋsYƂsǣǋsǣƼÞǋǼżǋÞǣʰŘ ȖǣsǣʰɚžŎÞǼŸǣs

_ÞǋǋsÞʹ_s¯ŸǋŎǋǋʺʳNŸŘĠȖŘǼÞɚÞǼsʰ
do olfato (anosmia) e do paladar (ageusia),
Ƽsǋ__ŸŸĶ¯ǼŸʹŘŸǣŎÞʺs_ŸƼĶ_ǋ
especialmente durante a distinção de doce
ʹ¶sȖǣÞʺʰsǣƼsOÞĶŎsŘǼs_ȖǋŘǼs
e sal, também têm sido relatados.
_ÞǣǼÞŘYŸ_s_ŸOssǣĶʰǼŎEwŎǼsŎǣÞ_Ÿ
O processo de diagnóstico da
ǋsĶǼ_Ÿʳ
infecção envolve avaliação clínica e
laboratorial. O quadro clínico inicial da
ŷƼǋŸOsǣǣŸ_s_Þ¶ŘżǣOŸ_
doença é caracterizado como Síndrome
ÞŘ¯sOYŸsŘɚŸĶɚsɚĶÞYŸOĶâŘÞOs
Gripal e, o diagnóstico laboratorial, é
ĶEŸǋǼŸǋÞĶʳŷǇȖ_ǋŸOĶâŘÞOŸÞŘÞOÞĶ_
realizado por meio das técnicas de
_ŸsŘYwOǋOǼsǋÞʊ_ŸOŸŎŸǢâŘ_ǋŸŎs
transcriptase-reversa Polymerase Chain
µǋÞƼĶsʰŸ_Þ¶ŘżǣǼÞOŸĶEŸǋǼŸǋÞĶw
Reaction (RT-PCR), em tempo real e
ǋsĶÞʊ_ŸƼŸǋŎsÞŸ_ǣǼwOŘÞOǣ_s
sequenciamento parcial ou total do genoma
ǼǋŘǣOǋÞƼǼǣs˚ǋsɚsǋǣƻŸĶɴŎsǋǣsNÌÞŘ
viral.
ǊsOŸŘʹǊǻ˚ƻNǊʺsŎǼsŎƼŸǋsĶs
ǣsǇȖsŘOÞŎsŘǼŸƼǋOÞĶŸȖǼŸǼĶ_Ÿ

PROTOCOLO DE ATIVIDADES
DO CURSO DE ODONTOLOGIA
DA INTEGRA

¶sŘŸŎɚÞǋĶʳ

As orientações que fazem parte
ƻǊŷǻŷNŷĵŷƻǊǢ
deste protocolo foram divididas

ǻÝəÝ^^rǢŗ
didaticamente nas etapas abaixo
apresentadas, visando a divisão das
®Nȕĵ^^rÝŗǻrµǊ

tarefas/funções dos estudantes, docentes,
y funcionários
ǣŸǋÞsŘǼYƂsǣǇȖs¯ʊsŎƼǋǼs
da clínica, equipe
_sǣǼsƼǋŸǼŸOŸĶŸ¯ŸǋŎ_ÞɚÞ_Þ_ǣ
administrativa e equipe de manutenção e
_Þ_ǼÞOŎsŘǼsŘǣsǼƼǣEÞɮŸ
limpeza da INTEGRA:
ƼǋsǣsŘǼ_ǣʰɚÞǣŘ_Ÿ_ÞɚÞǣŸ_ǣ

Ǽǋs¯ǣˀ¯ȖŘYƂsǣ_ŸǣsǣǼȖ_ŘǼsǣʰ
Agendamento de pacientes;
_ŸOsŘǼsǣʰsǇȖÞƼs_ŎÞŘÞǣǼǋǼÞɚs
Acolhimento e cadastro do paciente;
sǇȖÞƼs_sŎŘȖǼsŘYŸsĶÞŎƼsʊ_
Sala de espera;
ÝŘǼs¶ǋʲ
Entrada de estudantes, docentes,
y ¶sŘ_ŎsŘǼŸ_ǣǼÞɚÞ__sǣƼǋ ǼÞOǣ
funcionários e pacientes na Clínica

ƼǋsǣsŘOÞÞǣ
Odontológica;
y NÌs¶_sOŸĶÌÞŎsŘǼŸ_ŸĶȖŘŸ
Distribuição dos consultórios
y ŎEÞsŘǼs_ssǣƼsǋ
odontológicos e dos atendimentos;

y ƻǋsƼǋYŸƼǋsŘǼǋ__ssǣǼȖ_ŘǼsǣʰ
Organização do ambiente de

_ŸOsŘǼsǣs¯ȖŘOÞŸŘ͇ǋÞŸǣŘŸǣŎEÞsŘǼsǣ
_ǼÞɚÞ__sƼǋ ǼÞOˀĶEŸǋǼżǋÞŸǣ



trabalho previamente ao atendimento
y ŷǋÞsŘǼYƂsǣƼǋǣȖĶǣƼǋ
ǼÞOǣ
odontológico;
ĶEŸǋǼŸǋÞÞǣ

Ƽǋ
salaǼÞOǣǇȖsÞǋŸŸOŸǋǋsǋŘÞŘǣǼÞǼȖÞYŸʰ
de aula

Atendimento dos pacientes;

_sɚsǋ ŸOŸǋǋsǋƼǋsɚÞŎsŘǼsʹŘŸŎâŘÞŎŸ

y µsǋsŘOÞŎsŘǼŸ_sǋsǣâ_ȖŸǣs

y
y
y

y

y

Orientações para as aulas teóricas em
y ŷ¶sŘ_ŎsŘǼŸ_sǼŸ_ǣǣǼÞɚÞ__sǣ

Execução de exames radiográficos
Ÿǋ¶ŘÞʊYŸ_ǣEŘO_ǣ
extrabucais;
ĵÞŎƼsʊ_ŸǣĶEŸǋǼżǋÞŸǣ
Execução de exames radiográficos
ĵÞŎƼsʊ_ŸǣEŘÌsÞǋŸǣ
intrabucais;
ŷǋÞsŘǼYƂsǣŸǣsǣǼȖ_ŘǼsǣʰ_ŸOsŘǼsǣs
Realização de fotografias durante o
¯ȖŘOÞŸŘ ǋÞŸǣƼsǋǼsŘOsŘǼsǣŸ¶ǋȖƼŸ_s
atendimento;
ǋÞǣOŸ
Organização do ambiente de trabalho
ŷǋÞsŘǼYƂsǣOŸŎȖŘÞ__sO_yŎÞOs
pós-atendimento e Processamento dos
_ŎÞŘÞǣǼǋǼÞɚÞŘǼs¶ǋ
Produtos para Saúde (PPS);
ŷǋÞsŘǼYƂsǣsǣƼsOâʩOǣsǇȖÞƼs_s
Remoção dos EPIs (desparamentação);
ĶÞŎƼsʊsŎŘȖǼsŘYŸ
Gerenciamento de resíduos;

y ŷǋÞsŘǼYƂsǣƼǋǣȖĶǣǼsżǋÞOǣsŎ
Assinatura de documentos da clínica

ǣĶ_sȖĶ
odontológica;
Limpeza da clínica odontológica;
Limpeza dos banheiros da recepção;
ˠʳµrŗ^ōrŗǻŷ^Ǣ
Orientações com relação ao banho
ǻÝəÝ^^rǢƻǊǻÝNǢ
ƻǊrǢrŗNÝÝǢ
pós-atendimento clínico;
Orientações aos docentes, funcionários

1. ˦ˡÌŸǋǣ_sŘǼsOs_yŘOÞʰOǣŸÌĠ
AGENDAMENTO DO
_ÞǣƼŸŘÞEÞĶÞ__sʺƼŸǋŎsÞŸ_sOŸŘǼǼŸ
PACIENTE
sŘǼǋsŸ_ŸOsŘǼsǋsǣƼŸŘǣ ɚsĶƼsĶ
_ÞǣOÞƼĶÞŘsŸOŸŸǋ_sŘ_ŸǋŸȖ
Observação: A execução das
ǋsǣƼŸŘǣ ɚsĶsǇȖÞɚĶsŘǼs_Ÿǣ
orientações
apresentadas neste item é
responsabilidade
dos funcionários da
ĶEŸǋǼżǋÞŸǣˀŎEÞsŘǼsǣǇȖsǣsǋŸ
recepção
da clínica odontológica aos
ȖǼÞĶÞʊ_ŸǣʰǢrŗ®ŸȖǣsǋɚÞ_Ÿǋsǣ
estudantes
de graduação. É importante
sǣƼsOâʩOŸǣ_ŸOȖǋǣŸŸȖ_ÞŘǣǼÞǼȖÞYŸʰ
que
os docentes tenham
conhecimento
ǇȖŘ_ŸŘsOsǣǣ
ǋÞŸʳrǣǼŸǋÞsŘǼY͊
ŸɚĶs
destas
orientações devido ao papel
ƼǋǼŸ_ǣǣǼÞɚÞ__sǣƼǋsǣsŘOÞÞǣ
formativo
e para facilitar o processo de
ǋsĶÞʊ_ǣŘŸŎEÞsŘǼs¯âǣÞOŸ_
supervisão
e avaliação.
ÝŘǣǼÞǼȖÞYŸ_srŘǣÞŘŸǢȖƼsǋÞŸǋʹÝrǢʺʱ
y NǣŸǣ_sOÌŸǇȖs_sǣŸĶÞOÞǼYŸ_s

O agendamento de todos os pacientes
ǋsǣsǋɚǣsǋŸɚĶÞ_ŸǣÞŘ_ÞɚÞ_ȖĶŎsŘǼsʱ
que serão atendidos por estudantes da
y ŷ_ŸOsŘǼsǋsǣƼŸŘǣ
ɚsĶƼsĶ_ÞǣOÞƼĶÞŘʰ
graduação e pós-graduação
deverá ser

ŸǋsǣsǋɚǋĶ¶ȖŎ_ŸǣŎEÞsŘǼsǣOÞǼ_Ÿǣ
realizado pelos recepcionistas da clínica
OÞŎʰŸȖǇȖĶǇȖsǋŎEÞsŘǼs_
odontológica. Esta orientação vale para
ÞŘǣǼÞǼȖÞYŸƼǋǣȖǣȖĶǣʰǣǣȖŎs
todas as consultas iniciais e consultas
ȖǼŸŎǼÞOŎsŘǼsǼsǋĶÞ_Ÿsǣǣs
de retorno durante o primeiro mês de

e estudantes pertencentes ao grupo de
ŷEǣsǋɚYŸʲsɮsOȖYŸ_ǣ
risco;
ŸǋÞsŘǼYƂsǣƼǋsǣsŘǼ_ǣŘsǣǼsÞǼsŎw

_ŸOȖŎsŘǼŸsOŸŘOŸǋ__ŸOŸŎŸǣ
atendimento;
ǼsǋŎŸǣʱ
Paciente de demanda espontânea

Orientações à comunidade acadêmica
ǋsǣƼŸŘǣEÞĶÞ__s_ŸOŸŸǋ_sŘ_Ÿǋ_Ÿǣ
da INTEGRA;
ĶEŸǋǼżǋÞŸǣ_sȖĶǣƼǋ
ǼÞOǣʰ_ŸOsŘǼsǣʰ

deverá realizar
o cadastro no site
da
y ŗŸǣsǋ
ǋsĶÞʊ_ǼÞɚÞ__sƼǋ
ǼÞO

Orientações
específicas à equipe de
¯ȖŘOÞŸŘ
ǋÞŸǣ_ǋsOsƼYŸ_ÞŘǣǼÞǼȖÞYŸs
_ŸǢrŗ®sŸǣsǣǼȖ_ŘǼsǣ_s¶ǋ_ȖYŸs
limpeza e manutenção;
Ƽżǣ˚¶ǋ_ȖYŸʳ
Orientações para as aulas práticas
laboratoriais;

INTEGRA
ƼǋsǣsŘOÞĶƼŸǋ_sŎŘ_sǣƼŸŘǼ
Řs_s
(https://faculdadeintegra.edu.br/servico
ĶȖŘŸǣʱ
s-a-comunidade/atendimento-odontolo

y ^sɚsǋ ǣsǋǋsĶÞʊ_ȖŎǼǋÞ¶sŎ_Ÿǣ

gico/) e o agendamento da consulta
_ŸOsŘǼsǣsĶȖŘŸǣǇȖssǣǼǋŸƼǋsǣsŘǼsǣ
será realizado via contato telefônico
ŘŸŎŸŎsŘǼŸ_ǼÞɚÞ__sƼǋsǣsŘOÞĶʰƼŸǋ
pelos recepcionistas da clínica
ŎsÞŸ_sƼsǋ¶ȖŘǼǣsǣƼsOâʩOǣʰsŎȖŎ
odontológica mediante oferta de vagas;
ŎŸŎsŘǼŸƼǋwɚÞŸʰƼŸǋwŎƼǋżɮÞŎŸ_
Não será realizado atendimento por
ǼÞɚÞ__sǣsǋǋsĶÞʊ_ʳǣƼsǋ¶ȖŘǼǣ
demanda espontânea de pacientes que
ÞŘ_ÞO_ǣǣŸʲ
não tenham realizado cadastro no site
ˠʳəŸOyǼsɚs_Þ¶ŘżǣOŸ_sÞŘ¯sOYŸ
institucional
da INTEGRA ou via contato

ƼsĶNŷəÝ^˚ˠ˨ʷrǣǼs_Þ¶ŘżǣOŸ¯ŸÞ


telefônico;
ǋsĶÞʊ_ŸƼŸǋŎsÞŸ_sǼsǣǼsǣsǣƼsOâʩOŸǣʷ

y

ŷǋÞsŘǼǋŸĶȖŘŸƼǋǇȖsŎÞŘÞŎÞʊsŸ
acompanhante
nos últimos 14 dias?

Paciente de demanda espontânea
ǆȖŘ_Ÿ¯ŸÞǋsĶÞʊ_ŸsǣǼs_Þ¶ŘżǣOŸʷ

ǼǋŘǣƼŸǋǼs_sEŸĶǣǣʰǣOŸĶǣŸȖŸȖǼǋŸǣ
Realizou alguma viagem para outros

deverá realizar o cadastro no site da
ˡʳəŸOyǼsɚsŸȖsǣǼ OŸŎĶ¶ȖŎ
INTEGRA. O agendamento da consulta
ǇȖ_ǋŸ¶ǋÞƼĶŘŸǣȚĶŎŸǣˠˣ_Þǣʷ
será realizado via contato telefônico
ˢʳəŸOyOŸŘɚÞɚsŘŸǣsȖǼǋEĶÌŸŸȖ
pelos recepcionistas da clínica
sŎǣȖOǣOŸŎĶ¶ȖwŎǇȖsǼsɚsŸȖsǣǼ 
odontológica mediante oferta de vagas;
OŸŎȖŎǇȖ_ǋŸ¶ǋÞƼĶŘŸǣȚĶŎŸǣˠˣ_Þǣʷ
Não será realizado atendimento por

Estados brasileiros ou outros países?
ŸEĠsǼŸǣƼsǣǣŸÞǣʹ_sƼǋs¯sǋyŘOÞƼsŘǣ

ˣʳəŸOyƼǋsǣsŘǼŸȖŘŸǣȚĶŎŸǣˠˣ
demanda
espontânea de pacientes que

câncer ou apresenta problemas de
ǣsȖǣƼsǋǼsŘOsǣʱ
imunidade?
y ŷǋÞsŘǼǋŸĶȖŘŸǇȖsǋsĶÞʊsÌÞ¶ÞsŘs
A resposta afirmativa para qualquer
_ǣŎŸǣŘǼsǣ_sOŸŎƼǋsOsǋ
uma 7 das perguntas listadas acima
ǼÞɚÞ__sƼǋsǣsŘOÞĶʰsǇȖssǣǣ
deve promover um agendamento para
ÌÞ¶ÞsŘÞʊYŸǣsĠǋsƼsǼÞ_
depois de 21 dias caso não seja uma
ÞŎs_ÞǼŎsŘǼsŘǼsǣ_ŸÞŘâOÞŸ_
situação de urgência odontológica;
ŎsǣŎʰŘƼǋżƼǋÞÞŘǣǼÞǼȖÞYŸʳ
Especificamente para as duas últimas
y ǢŸĶÞOÞǼǋǇȖsŸĶȖŘŸOŸŎƼǋsY
perguntas (grupo de risco) acompanhar

_ÞǣĶ¶ȖŘǣ_Ÿǣǣs¶ȖÞŘǼsǣǣÞŘǼŸŎǣŎsǣŎŸ
não tenham realizado cadastro no site
institucional da ƼÞ_ʲ¯sEǋsʰOŸǋÞʊʰ_Ÿǋsǣ
INTEGRA ou via contato
ǇȖs_sŎŘsÞǋǋ
telefônico;
ŘŸOŸǋƼŸʰ_Ÿǋ_sOEsYÞŘǼsŘǣʰ_ÞǋǋwÞʰ
ǼŸǣǣsǣsOʰOŸŘĠȖŘɚÞǼsŸȖƼsǋ__sŸĶ¯ǼŸs
ƼĶ_ǋʷ
Durante o agendamento telefônico
ˤʳrǣǼsɚssŎÌŸǣƼÞǼĶOŸŎŸƼOÞsŘǼs
de pacientes que serão atendidos na
ŸȖOŸŎƼŘÌŘǼsŘŸǣȚĶǼÞŎŸǣˠˣ_Þǣʷ
clínica odontológica, seja para consultas
˥ʳǊsĶÞʊŸȖĶ¶ȖŎɚÞ¶sŎƼǋ
iniciais ou retornos, os recepcionistas
ŸȖǼǋŸǣsǣǼ_ŸǣEǋǣÞĶsÞǋŸǣŸȖŸȖǼǋŸǣ
deverão
dar orientações e realizar as
ƼâǣsǣʷNǣŸǋsǣƼŸǣǼǣsĠʩǋŎɚʰ
seguintes
perguntas:
ǇȖsǣǼÞŸŘǋŸŘ_ssǇȖŘ_Ÿʳ

Você˦ʳəŸOyǼsŎŎÞǣ_s˥˟ŘŸǣʷ
teve diagnóstico de infecção pela
COVID-19?
Este diagnóstico foi
˧ʳəŸOywƼŸǋǼ_Ÿǋ_sĶ¶ȖŎ
realizado por meio de testes
_ŸsŘY_ŸOŸǋYŸʰ_ŸǣƼȖĶŎƂsǣʰĶ¶ȖŎ
específicos? Quando foi realizado este
ǼÞƼŸ_sO ŘOsǋŸȖƼǋsǣsŘǼƼǋŸEĶsŎǣ_s
diagnóstico?
ÞŎȖŘÞ__sʷ
Você teve ou está com algum quadro
ǋsǣƼŸǣǼʩǋŎǼÞɚƼǋǇȖĶǇȖsǋ
gripal nos últimos 14 dias?
ȖŎ_ǣƼsǋ¶ȖŘǼǣĶÞǣǼ_ǣOÞŎ_sɚs
Você convive no seu trabalho ou em sua
OŸĶŸOǋsŎĶsǋǼƼǋsǣsŘY_ǇȖsĶs
casa com alguém que teve ou está com
ÞŘ_Þɚâ_ȖŸŘŸŎEÞsŘǼsʰǣsŘ_ŸǇȖs
um quadro gripal nos últimos 14 dias?
Ŏs_Þ_Ƽǋs¯sǋsŘOÞĶwǇȖssĶsŘŸsǣǼsĠ
Você apresentou, nos últimos 14 dias,
ƼǋsǣsŘǼsŘǼÞɚÞ__sƼǋsǣsŘOÞĶʳ
alguns dos seguintes sintomas, mesmo
ƼŸǣǣÞEÞĶÞ__s_s_ÞŎsŘǼŸ_ǼÞɚÞ__s
que de maneira rápida: febre, coriza,
_sɚsǣsǋɚĶÞ_ƼsĶŸƼǋŸ¯sǣǣŸǋ
dores no corpo, dor de cabeça intensa,
ǋsǣƼŸŘǣ
ɚsĶʰŘĶÞǣŘ_Ÿ˚ǣsǣ
diarréia,
tosse seca, conjuntivite ou
ƼŸǣǣÞEÞĶÞ__sǣssɚÞǼŘ_ŸƼǋsĠȖâʊŸƼǋŸ
perda de olfato e paladar?
Ř_ŎsŘǼŸ_ƼǋŸ¶ǋŎYŸʳ
Esteve em hospital como paciente ou

Caso a resposta seja
afirmativa,
ŎǼsǋÞĶÞŘ_ÞǣƼsŘǣ
ɚsĶƼǋȖĶʰ
questionar onde e quando. ƼÞǣˀOŘsǼ
OŸŎŸrƻÝʰO_sǋŘŸˀǋŸǼsÞǋŸʰĶ
Você tem mais de 60 anos?
sEŸǋǋOÌʺʳNǣŸŘŸǣsĠƼŸǣǣâɚsĶʰ
Você é portador de alguma doença
do
ǣŸĶÞOÞǼǋǇȖsǼǋ¶ȖŎǣOŸĶƼĶ
ǣǼÞO
coração,ɚsĶƼǋOŸŘ_ÞOÞŸŘŎsŘǼŸ_Ÿǣ
dos pulmões, algum tipo de
_sǣOǋǼ

ǼÞɚÞ__sƼǋsǣsŘOÞĶOŸŎŎ
ǣOǋʰ
os dados da vigilância epidemiológico
ŎsǣŎŸǇȖsǣsĠOǣsÞǋsǇȖsĶsɚs
e, caso sejam tratamento eletivos,
Ŏ
ǣOǋOÞǋȚǋ¶ÞOƼǋȖǼÞĶÞʊǋŘŸ
somente
remarcar estes pacientes na
ƼsǋâŸ_ŸǇȖssǣǼÞɚsǋsŎǼÞɚÞ__s
fase de desaceleração (queda drástica
Ƽǋ
de ǼÞOĶEŸǋǼŸǋÞĶʰǋsŎŸɚsŘ_Ÿ˚Ÿ
casos ativos no país) do surto;
ʩŘĶ_ǼÞɚÞ__ss_sǣOŘǼŘ_Ÿ˚sŎ
Orientar ao paciente para que minimize
transporte de bolsas, sacolas ou outros
ĶÞɮŸOŸŘǼŎÞŘŘǼsʳĵsŎEǋŘ_ŸǇȖsŸ
objetos pessoais
(de preferência apenas
ĶȖŘŸƼǋsOÞǣǋ
ʰsŘǼŸʰ_sƼsĶŸŎsŘŸǣ
exames ǣOǋǣOǣsÞǋǣsȖŎŎ
e documentos) para a clínica
_ȖǣŎ
ǣOǋ
odontológica. Caso não seja possível,
OÞǋȚǋ¶ÞOǇȖŘ_Ÿ¯ŸǋǋsĶÞʊǋǼÞɚÞ__sǣ
solicitar que traga uma sacola plástica
ŘŸǣĶEŸǋǼżǋÞŸǣ_sǣȚ_sʳƻǋ
descartável para acondicionamento dos
ǼÞɚÞ__sǣƼǋsǣsŘOÞÞǣǇȖsŘŸǣsĠŎ
seus pertences;
ŘŸǣĶEŸǋǼżǋÞŸǣ_sǣȚ_sʰŎ
ǣOǋ
Orientar o paciente que realize a
OǣsÞǋwǣȖʩOÞsŘǼsʰǋsǣƼsÞǼŘ_Ÿ˚ǣsŸ
higiene bucal antes
de comparecer ao
ǼsŎƼŸ_sȖǣŸŎ
ɮÞŎŸ_sˡÌŸǋǣʳ
atendimento odontológico,

y ŷǋÞsŘǼǋŸĶȖŘŸǇȖsǣsƼǋsĠĶsOŸ

minimizando escovações no ambiente
ƼǋȖǣŸsɮOĶȖǣÞɚŸ_ŸǣĶEŸǋǼżǋÞŸǣ_s
da INTEGRA;
ǣȚ_sʱǇȖsŸĶsɚsOŸŘ_ÞOÞŸŘ_ŸsŎ
Solicitar que o paciente compareça à
ǣOŸƼĶ ǣǼÞOŸʱǇȖsŎ ǣOǋOÞǋȚǋ¶ÞO
clínica odontológica com máscara,
sǣǼsĠsŎǣOŸƼĶ ǣǼÞOŸȚŘÞOŸʰǣǣÞŎ
mesmo que seja caseira (exceto
OŸŎŸŸǣ_sŎÞǣrƻÝǣsǇȖsĶsɚsǣOŸ


ƼĶ ǣǼÞOŸƼǋ_sƼŸǣÞǼǋŎ
ǣOǋ
crianças
menores de 02 anos
devido ao
OǣsÞǋŸǣsǋǋsǼÞǋ_ʱ
elevado
risco de asfixia e rápido
e que permaneçam
y umedecimento)
ÝŘ¯ŸǋŎǋŸĶȖŘŸǇȖssĶsŘŸ_sɚsǣs
com
esta durante o tempo em que
_ÞŘǼǋŸȖǼǋǣǋsŎǋsĶYŸŸ
estiverem
nas dependências do prédio
ÌŸǋ ǋÞŸ¶sŘ__ŸƼǋǼÞɚÞ__s
eʹsǣǼEsĶsOsŘ_ŸȖŎĠŘsĶ_sɚǋÞYŸ
no seu trajeto de ida e de volta;
O paciente deve ser informado a não
_sˠ˟ŎÞŘȖǼŸǣƼǋsɚÞǼǋ
trazer acompanhante para a consulta, a
ÞŘǼsǋOŸǋǋyŘOÞǣŘĶŸ¶âǣǼÞOʺʳNŸŘǣÞ_sǋǋ
menos que seja estritamente
ŸǼsŎƼŸ_sƼǋsƼǋŸˀÌÞ¶ÞsŘÞʊYŸǇȖs
necessário. Em situações específicas
ǣsǋ ŘsOsǣǣ ǋÞŸʰǇȖŘ_ŸʩʊsǋŸ
(menores, incapaz ou Pacientes com
¶sŘ_ŎsŘǼŸ_ǼÞɚÞ__sʳ
Deficiência/ PcD), será permitido a
y ǆȖĶǇȖsǋǣÞǼȖYŸsǣƼsOÞĶǇȖsŘŸ
presença de apenas um acompanhante;
OŸŘǣǼsŘsǣǣs_ŸOȖŎsŘǼŸʰ_sɚsǣsǋ
Deve
também ser informado que não
ɚĶÞ_sƼŸ_sǋ
ǣsǋǣŸĶÞOÞǼ_Ǽǋɚwǣ
deve se adiantar ou
atrasar em relação
_sOŸŘǼǼŸOŸŎŸǋsǣƼŸŘǣ
ɚsĶƼsĶŸ
ao
horário agendado.
ŎEÞsŘǼsǣsǋȖǼÞĶÞʊ_Ÿʳ

2. ACOLHIMENTO E
CADASTRO
DO PACIENTE
ˡʳNËrµ^r

NŷĵËÝōrŗǻŷ^ŷĵȕŗŷ
Observação: A execução das

orientações apresentadas neste item é
ŷEǣsǋɚYŸʲsɮsOȖYŸ_ǣŸǋÞsŘǼYƂsǣ
responsabilidade
dos funcionários da
ƼǋsǣsŘǼ_ǣŘsǣǼsÞǼsŎw
recepção
da clínica odontológica e da
ǋsǣƼŸŘǣEÞĶÞ__s_Ÿ_ŸOsŘǼsǋsǣƼŸŘǣ
ɚsĶʰ
equipe
de limpeza da INTEGRA. É
importante
que os docentesǋÞŸ_
e estudantes
_sƼsĶŸŎsŘŸǣȖŎ¯ȖŘOÞŸŘ
tenham
conhecimento destas orientações
ǋsOsƼYŸ_ÞŘǣǼÞǼȖÞYŸʰ_ŸǣĶȖŘŸǣs
devido
ao papel formativo e para facilitar a
sǇȖÞƼs_sĶÞŎƼsʊ_ÝŗǻrµǊʳ
organização das atividades clínicas.
y ŷ¯ȖŘOÞŸŘ ǋÞŸ_ǋsOsƼYŸ_sɚsǋ sǣǼǋ
ȖǼÞĶÞʊŘ_ŸŎ ǣOǋsŎŘǼsǋŸ
O funcionário da recepção deverá estar
_ÞǣǼŘOÞŎsŘǼŸŎâŘÞŎŸ_sˡŎsǼǋŸǣ
paramentado com os seguintes
_ŸǣĶȖŘŸǣs_ŸOsŘǼsǣʱ
Equipamentos de Proteção Individual
y ǊsĶÞʊǋ_sǣÞŘ¯sOYŸ_sEŘO_ǣʰ
(EPIs): jaleco descartável, gorro,

Realizar
a desinfecção da bancada
da
y ^sɚsǋ
ǣsǋǋsǣƼsÞǼ_Ÿ_ÞǣǼ
ŘOÞ
recepção, computadores, demais
ŎâŘÞŎ_sˡŎsǼǋŸǣsŘǼǋsŸ_ŸOsŘǼsʰŸ
equipamentos eletrônicos e canetas a
ĶȖŘŸʰǋsOsƼOÞŸŘÞǣǼsǇȖĶǇȖsǋŸȖǼǋŸ
cada 1 hora utilizando Surfic (utilizar
ƼǋŸʩǣǣÞŸŘĶsŘɚŸĶɚÞ_ŸŘǼÞɚÞ__sʱ
luvas de sobrepor plásticas ou de
ĶŷǋÞsŘǼǋǇȖsŸĶȖŘŸǋsĶÞʊs
silicone);
ŘǼÞǣǣsƼǣÞ_sŎŸǣOŸŎ
ĶOŸŸĶ¶sĶ
Deverá ser respeitado a distância
˦˟̇ŸOÌs¶ǋŘǋsOsƼYŸ_
mínima de 2 metros entre o
ÞŘǣǼÞǼȖÞYŸʱ
recepcionista e o paciente;
y ŷǋÞsŘǼǋǇȖsŸĶȖŘŸȖǼÞĶÞʊsŎ ǣOǋ
Orientar que o paciente realize a
_s¯ŸǋŎOŸǋǋsǼ_ȖǋŘǼsǼŸ_ŸƼsǋâŸ_Ÿ
antissepsia de mãos com álcool gel
ǇȖssĶssǣǼÞɚsǋŘǣ_sƼsŘ_yŘOÞǣ_
 HVJOLNHYUHYLJLWsqVKHJSxUPJH"
ÞŘǣǼÞǼȖÞYŸʱ
Orientar que o paciente utilize máscara
y ¯sǋÞǋǼsŎƼsǋǼȖǋ_ŸǣĶȖŘŸǣʰ
de forma correta durante todo período
ȖǼÞĶÞʊŘ_ŸǼsǋŎžŎsǼǋŸ_sŎs_ÞYŸ
em que estiver na recepção da clínica;
ǣsŎOŸŘǼǼŸʳNǣŸǼsŎƼsǋǼȖǋ_Ÿ
O recepcionista não deverá manipular
Ÿ
ĶȖŘŸǣsĠ̦ˢ˦ʰˢ
NʰsɮƼĶÞOǋ
documentos físicos
do paciente. Para

¶sŘǼÞĶŎsŘǼsǇȖsŘŸwǣs¶ȖǋŸǇȖssĶs
cadastro do paciente, solicitar
ƼsǋŎŘsYŘŸŎEÞsŘǼssŸǋÞsŘǼ
informações cadastrais de forma˚ĶŸ
oral;
Aferir a temperatura do paciente
ŎŸŘÞǼŸǋǋǼsŎƼsǋǼȖǋsʰOǣŸ
utilizando
termômetro de medição sem
ŘsOsǣǣ
ǋÞŸʰƼǋŸOȖǋǋǼsŘ_ÞŎsŘǼŸ
contato. Caso a temperatura do
Ŏw_ÞOŸʱ
WHJPLU[LZLQH¢*LV[YH[HTLU[V
y ƻs_ÞǋƼǋǇȖsŸĶȖŘŸǋsǣƼŸŘ_
for eletivo, reagendar o paciente para
ŸǋĶŎsŘǼsǣŎsǣŎǣƼsǋ¶ȖŘǼǣ
depois de 21 dias;
ǋsĶÞʊ_ǣŘǼsǋÞŸǋŎsŘǼǼÞɚÞ__s
Aferir a oxigenação do paciente
ʹ_sǼĶÌ_ǣŘŸÞǼsŎˠ_sǣǼs
utilizando oxímetro. Após o uso, realizar
_ŸOȖŎsŘǼŸʺʱ
a desinfecção do aparelho com álcool
y ŷǋÞsŘǼǋŸǣĶȖŘŸǣƼǋǇȖsƼǋsŘ_Ŏ
 *HZVHV_PNLUHsqVKVWHJPLU[L

ŸOEsĶŸssɚÞǼsȖǣǋEǋÞŘOŸǣʰŘwÞǣs
ZLQH#  LV[YH[HTLU[VMVYLSL[P]V
OŸǋǋsŘǼsǣ_ȖǋŘǼsǼÞɚÞ__sʳ
reagendar o paciente para depois de 14
dias;

sǇȖÞƼŎsŘǼŸǣʰǣȖƼsǋ¯âOÞsǣǼŸO
ɚsÞǣʰ
máscara
cirúrgica, óculos de proteção
e
ŎYŘsǼǣs_sŎÞǣsǇȖÞƼŎsŘǼŸǣ
protetor
facial. As especificações
ŘǼsǣ_ŸÌŸǋ
ǋÞŸ¶sŘ__ŸƼǋ
destes
EPI estão
apresentadas no
ǼÞɚÞ__sƼǋsǣsŘOÞĶʳ
quadro
1 ao final deste documento;



+PZWVUPIPSPaHYmSJVVSNLS WHWLS
ǣs¶ȖǋŘYsŘǼǋsŸĶȖŘŸsŸEĶOŸ_
toalha e lixeira para os pacientes na
ǋsOsƼYŸʹˡŎsǼǋŸǣʺʰ_sŎŸ_Ÿ
recepção da clínica;
ƼǋŸǼs¶sǋʰÞŘ_ŎÞǣʰŸǋsOsƼOÞŸŘÞǣǼ_ǣ
Eliminar ou restringir o uso de itens
¶ŸǼâOȖĶǣ_sǣĶÞɚʱ
compartilhados por todos (usuários,

Pedir para que o paciente responda

ˢʳoralmente
ōDÝrŗǻr^rrǢƻrǊ
as mesmas perguntas
realizadas durante agendamento
ŷEǣsǋɚYŸʲsɮsOȖYŸ_ǣ
telefônico (detalhadas no item 1 deste
ŸǋÞsŘǼYƂsǣƼǋsǣsŘǼ_ǣŘsǣǼsÞǼsŎw
documento);
ǋsǣƼŸŘǣEÞĶÞ__s_Ÿǣ¯ȖŘOÞŸŘ ǋÞŸǣ_
Solicitar que o paciente realize
ǋsOsƼYŸ_ÞŘǣǼÞǼȖÞYŸʳÝŎƼŸǋǼŘǼsŸǣ
novamente antissepsia de mãos e

y

_ŸOsŘǼsǣssǣǼȖ_ŘǼsǣǼsǋsŎ
assine o Termo de Consentimento para

ŸƼǋŸOs_ÞŎsŘǼŸOŸǋǋsǼŸƼǋOŸĶŸOYŸʰ
Utilizar fitas de demarcação no piso

Tratamento durante a Pandemia de
OŸŘÌsOÞŎsŘǼŸ_sǣǼǣŸǋÞsŘǼYƂsǣ
COVID-19 (apêndice A.1 ao final deste
_sɚÞ_ŸŸƼƼsĶ¯ŸǋŎǼÞɚŸsƼǋ

para sinalizar uma distância
de
ǼǋŸOsǋsǼÞǋ__Ŏ
ǣOǋʰÌÞ¶ÞsŘs_s
segurança entre o paciente e o balcão
ŎŸǣsOȖÞ__ŸǣǣsǋsŎǼŸŎ_ŸǣsŎ
da recepção (2 metros), de modo a
ǋsĶYŸŸ_ÞǣǼŘOÞŎsŘǼŸǣŸOÞĶʲsɚÞǼǋ
proteger ainda mais o recepcionista das
ƼǋŸɮÞŎYŸʰǼŸǇȖsǣʰOŸŎƼǋǼÞĶÌŎsŘǼŸ
gotículas de saliva;

documento). Entregar o termo
¯OÞĶÞǼǋŸǋ¶ŘÞʊYŸ_ǣɚÞ__sǣ
preenchido apenas para que o paciente
Ƽǋ ǼÞOǣƼǋsǣsŘOÞÞǣʳŷŎEÞsŘǼs_s
leia e assine o seu nome;
sǣƼsǋ_sɚsǣsǋȖǼÞĶÞʊ_ŸǇȖŘ_Ÿ¯Ÿǋ
Orientar os pacientes para que prenda o
sǣǼǋÞǼŎsŘǼsŘsOsǣǣ
ǋÞŸʰƼǋǇȖsŸǣ
cabelo e evite usar brincos,
anéis e
ĶȖŘŸǣǣsĠŎŸǋ¶ŘÞʊ_ŸǣŘǼsǣ_sÞǋsŎ
correntes durante o atendimento clínico;
Pacientes que apresentem necessidade
ƼǋŸŎEÞsŘǼs_ŸĶEŸǋǼżǋÞŸ_sȖĶ
urgência e com diagnóstico de
Ƽǋ de
ǼÞOʳ
y

y

mãos e cuidados a serem tomados em
ŎsǼǋŸǣsŘǼǋsǣÞʹĶǼsǋŘǋO_sÞǋǣ_
relação ao distanciamento social: evitar
ǋsOsƼYŸʺʳƻǋsǣǼŸǋÞsŘǼYŸʰ_sɚsǋ 
aproximação, toques,
ǣsǋOŸĶŸO_ŸȖŎɭʹ_sOŸǋɚsǋŎsĶÌŸȖ
compartilhamento de objetos como
ƼǋsǼʺOŸŎʩǼ_sǣÞɚŘǣO_sÞǋǣǇȖs
canetas e telefones;

Unidade Básica de Saúde mais próxima
OŸŎŸǇȖ_ǋŸǣʰɚǣŸǣʰŸEĠsǼŸǣ_s
para atendimento.
_sOŸǋYŸʰǋsɚÞǣǼǣsEǋÞŘǇȖs_Ÿǣʱ

:(3(+,,:7,9(
y ōŘǼsǋŸŎEÞsŘǼs_ǣĶ_ssǣƼsǋ

responsabilidade
dos funcionários da
ǼŸĶÌsĶÞɮsÞǋƼǋŸǣĶȖŘŸǣŘ
recepção da clínica odontológica. É
ǋsOsƼYŸ_ÞŘǣǼÞǼȖÞYŸʱ
importante que os docentes e estudantes
tenham
conhecimento destas orientações
y rĶÞŎÞŘǋŸȖǋsǣǼǋÞŘ¶ÞǋŸȖǣŸ_sÞǼsŘǣ
devido
ao papel formativo e para facilitar
OŸŎƼǋǼÞĶÌ_ŸǣƼŸǋǼŸ_ŸǣʹȖǣȖ
ǋÞŸǣʰ a
organização das atividades clínicas.
_ÞǣOsŘǼsǣʰ_ŸOsŘǼsǣs_sŎÞǣ
¯ȖŘOÞŸŘ
Manter aǋÞŸǣʺOŸŎŸOŘsǼǣʰƼǋŘOÌsǼǣ
sala de espera livre de objetos
sǼsĶs¯ŸŘsǣʱ
como quadros, vasos, objetos de
y

decoração, revistas e brinquedos;
ȕǼÞĶÞʊǋʩǼǣ_s_sŎǋOYŸŘŸƼÞǣŸ
Manter o ambiente da sala de espera
ƼǋǣÞŘĶÞʊǋȖŎ_ÞǣǼ
ŘOÞ_s
sempre ventilado;

Utilizar a TV da recepção para projeção
_sŸEĠsǼŸǣOŸŎŸOŘsǼǣsǼsĶs¯ŸŘsǣʱ
automática de vídeos/orientações sobre
ŷǣ_ÞǣOsŘǼsǣ_sɚsŎŎŘǼsǋʰ
o procedimento correto para colocação,
ŸEǋÞ¶ǼŸǋÞŎsŘǼsʰ_ÞǣǼ
ŘOÞŎâŘÞŎ_sˡ
troca e retirada da máscara,
higiene de

COVID 19, ainda em fase de infecção,
ōŘǼsǋǣĶ_ssǣƼsǋĶÞɚǋs_sŸEĠsǼŸǣ
deverão ser orientados a procurar uma

ǣsŎƼǋsɚsŘǼÞĶ_Ÿʱ
Observação: A execução das
y ^ÞǣƼŸŘÞEÞĶÞʊǋ
ĶOŸŸĶsŎ¶sĶ˦˟̇ʰƼƼsĶ
orientações
apresentadas
neste item é

discentes, docentes e demais
ȕǼÞĶÞʊǋǻə_ǋsOsƼYŸƼǋƼǋŸĠsYŸ
funcionários) como canetas, pranchetas
ȖǼŸŎ
ǼÞO_sɚâ_sŸǣˀŸǋÞsŘǼYƂsǣǣŸEǋs
e telefones;

y

Os pacientes devem manter,
ŘŸƼŸ_sǋŸǣsǋȖǼÞĶÞʊ_ǣʱ
obrigatoriamente, distância mínima de 2
ǊsĶÞʊǋĶÞŎƼsʊ_ŸǣɚÞ_ǋŸǣ_
metros entre si (alternar cadeiras da
ǋsOsƼYŸOŸŎǢȖǋʩOƼsĶŸŎsŘŸǣˡɚsʊsǣ
recepção). Para esta orientação deverá
ser colocado um X (de cor vermelha
_ȖǋŘǼsŸƼsǋâŸ_ŸʹŎǼȖŘŸʰɚsǣƼsǋŘŸ
ou preta) com fita adesiva nas
sˀŸȖŘŸǼȖǋŘŸʺ_sǼÞɚÞ__sƼǋ ǼÞO
cadeiras que não poderão ser
ƼǋsǣsŘOÞĶʹƼǋǼssɮǼsǋŘsÞŘǼsǋŘʺʱ
utilizadas;
Caso tenha mais de um
acompanhante em situações
específicas (menores, incapaz ou
PcD), deverá aguardar do lado de
fora da recepção da clínica;
Realizar a limpeza dos vidros da
recepção com Surfic pelo menos
2 vezes durante o período



(matutino, vespertino e/ou noturno) de

ˣʳatendimento
ƻǊrƻǊXŷƻǊ
clínico (parte externa e
interna);

rŗǻǊ^^r

Desativar o bebedouro da recepção da

clínica
odontológica;
rǢǻȕ^ŗǻrǢʰ^ŷNrŗǻrǢ

r®ȕŗNÝŷŗǊÝŷǢŗŷǢ
4. ENTRADA
DE ESTUDANTES,
DOCENTES,
FUNCIONÁRIOS E
ōDÝrŗǻrǢ^
PACIENTES NA CLÍNICA
ǻÝəÝ^^r
ODONTOLÓGICA

ƻǊǻÝNˀĵDŷǊǻŻǊÝŷǢ

Observação: A execução das
ŷEǣsǋɚYŸʲsɮsOȖYŸ_ǣŸǋÞsŘǼYƂsǣ
orientações apresentadas neste item é
ƼǋsǣsŘǼ_ǣŘsǣǼsÞǼsŎw
responsabilidade dos funcionários da
ǋsǣƼŸŘǣEÞĶÞ__s_Ÿǣ¯ȖŘOÞŸŘ ǋÞŸǣ_
recepção da clínica odontológica,
ǋsOsƼYŸʰ_ŸOsŘǼsǣssǣǼȖ_ŘǼsǣ_s
docentes e estudantes de graduação.
¶ǋ_ȖYŸsƼżǣ˚¶ǋ_ȖYŸʳ
y ǻŸ_ŸǣŸǣsǣǼȖ_ŘǼsǣʰ_ŸOsŘǼsǣs

Todos os estudantes, docentes,
¯ȖŘOÞŸŘ ǋÞŸǣ_sɚsǋŸǣsǋɚOÞŘ_Ÿǣ
funcionários e pacientes ao se
OŸŘǼǋËˠŗˠʹÝŘʪȖsŘʊʺƼǋ
direcionarem à Clínica Odontológica
¯ǋsǇȖsŘǼǋsŎǣǼÞɚÞ__sǣƼǋ
(localizada no subsolo) devem ǼÞOǣ_Ÿǣ
evitar o
ĶEŸǋǼżǋÞŸǣ_sǣȚ_sʱ
uso de elevadores, dando preferência

para as escadas, sempre que possível;
y ǊsŎŸɚsǋŘwÞǣʰOŸĶǋsǣʰEǋÞŘOŸǣʰǋsĶż¶ÞŸ
Caso seja necessário o uso dos
sŸȖǼǋŸǣ¯žŎÞǼsǣŘǼsǣ_ssŘǼǋǋŘŸǣ
elevadores, seguir as seguintes
ĶEŸǋǼżǋÞŸǣʱ
recomendações: o uso deve ser restrito

y rǣǼȖ_ŘǼsǣʰ_ŸOsŘǼsǣs¯ȖŘOÞŸŘ ǋÞŸǣ

à três pessoas por vez, obrigatório o
_sɚsǋŸǋsĶÞʊǋÌÞ¶ÞsŘs_ǣŎŸǣOŸŎ
uso de máscara, evitar tocar nas
¶ȖsǣEŸŘǼsǣ_ssŘǼǋǋŘŸ
paredes e higienizar as mãos na saída
ĶEŸǋǼżǋÞŸʳĵsŎEǋǋ_ssɚÞǼǋOŸŘǼǼŸ
do elevador;
_ÞǋsǼŸ_ǣŎŸǣsŘǣEŸ_ǣOŸŎ
Todos os estudantes, docentes e
ǼŸǋŘsÞǋsǣsOǋǣŎŸǣOŸŎƼƼsĶ
funcionários deverão ser vacinados
ǼŸĶÌ_sǣOǋǼ ɚsĶʳŗŸOǣŸ_sǼŸǋŘsÞǋǣ
contra H1N1 (Influenza A) para
OŸŎOŸŘǼǼŸŎŘȖĶƼǋ¯sOÌŎsŘǼŸʰ
frequentarem as atividades clínicas;
ǣsŎƼǋsȖǼÞĶÞʊsƼƼsĶǼŸĶÌʱ
Todos os estudantes, docentes e

funcionários deverão ser triados
y ĵsɚǋƼǋŸĶEŸǋǼżǋÞŸƼsŘǣŸ
diariamente prévio
às aulas práticas
ŎǼsǋÞĶǇȖsǣsǋ
ȖĶÞʊ_ŸƼǋ
laboratoriais e clínicas com relação a:
ǼÞɚÞ__ssŎǇȖsǣǼŸʱ
temperatura, oximetria, pulsação e

capacidade olfativa. Esta triagem será
y DŸĶǣʰŸEĠsǼŸǣƼsǣǣŸÞǣʰOŸŎƼȖǼ_Ÿǋsǣʰ
realizada na recepção da instituição e
OsĶȖĶǋsǣʰǣŎǋǼ¯ŸŘsǣʰsŘǼǋsŸȖǼǋŸǣ
será registrada em portfólio de saúde
_ÞǣƼŸǣÞǼÞɚŸǣsĶsǼǋžŘÞOŸǣǣŸƼǋŸâEÞ_Ÿǣ
individual.
ŘŸǣĶEŸǋǼżǋÞŸǣƼǋsǣǼȖ_ŘǼsǣʰ
Cada estudante deverá
_ŸOsŘǼsǣs¯ȖŘOÞŸŘ
ǋÞŸǣʱprovidenciar o
seu protetor facial e deixar os mesmos

y ŗŸƼŸ_sǋ ǣsǋȖĶÞʊ_ŸǣƼǼŸ_s

na recepção da clínica odontológica.
ǼsOÞ_ŸsOŸŎO_ǋYŸŘŸĶEŸǋǼżǋÞŸ
Estes protetores serão de uso individual
ǇȖŘ_ŸǼÞɚÞ___sƼǋsɚsǋ
e devidamente identificados;
ŎŘȖǣsÞŸ_sʪȖÞ_ŸǣEÞŸĶż¶ÞOŸǣʳŗŸ
Os protetores faciais dos docentes
OǣŸ_sǼÞɚÞ__sǣǇȖsŘŸÌɚsǋ
deverão estar com os funcionáriosŸda

ŎŘȖǣsÞŸ_sʪȖÞ_ŸǣʰsɮÞ¶ÞǋǣƼǼŸ
recepção da clínica odontológica. Estes
OŸŎƼĶsǼŎsŘǼs¯sOÌ_Ÿʱ
protetores serão de uso individual e
devidamente identificados;
y ƼǋŎsŘǼYŸ_sɚsǣsǋǋsĶÞʊ_ŘŸ
Remover anéis, colares, brincos, relógio
sǣƼYŸsɮǼsǋŘŸŘsɮŸŸĶEŸǋǼżǋÞŸʰ
e outros fômites antes de entrar sǣǼǋ
na
sʰ_ȖǋŘǼssǣǼsŎŸŎsŘǼŸʰ_sɚsǋ
clínicaɮÞŎŸǇȖǼǋŸƼsǣǣŸǣƼŸǋɚsʊŘŸ
odontológica;
ŘŸŎ
Beber água ou ir à toalete se
ĶŸOĶʱ
necessário, para evitar interrupções

y ŗŸŎŸŎsŘǼŸ_ƼǋŎsŘǼYŸʰ

durante o atendimento;
ŘsŘÌȖŎŎǼsǋÞĶ_sɚsǣsǋOŸĶŸO_ŸŘŸ
Estudantes, docentes, funcionários e
OÌŸʳ^sɚs˚ǣsȖǼÞĶÞʊǋŎsǣˀǋŎ
ǋÞŸ
pacientes deverão realizar a antissepsia

_sǣǼÞŘ_ŸƼǋsǣǼsʩŎʰ_ÞǣƼŸŘâɚsĶŘŸ
KLTqVZJVTmSJVVSNLS \[PSPaHYVZ
sǣƼYŸsɮǼsǋŘŸŘsɮŸŸĶEŸǋǼżǋÞŸʱ
dispersores de álcool localizados ao
lado da porta) antes de entrar na
clínica.
y rǣǼȖ_ŘǼsǣʰ_ŸOsŘǼsǣs¯ȖŘOÞŸŘ
ǋÞŸǣ
Lembrar de evitar contato direto das
_sɚsǋŸǣsƼǋŎsŘǼǋŘǼsǣ_ssŘǼǋǋ
mãos ensaboadas com a torneira e
ŘŸĶEŸǋǼżǋÞŸ_ǣs¶ȖÞŘǼs¯ŸǋŎʲ
secar as mãos com papel toalha
ǋsĶÞʊsŘǼÞǣǣsƼǣÞ_ǣŎŸǣOŸŎ
descartável.
No caso de torneiras com
ĶOŸŸĶ¶sĶ˦˟̇ʱOŸĶŸǇȖsŸǣ_sŎÞǣ
contato manual para fechamento,
rƻÝǣǋsǣƼsÞǼŘ_Ÿǣs¶ȖÞŘǼsǣsǇȖyŘOÞʲ
sempre utilize
papel toalha.
ĠĶsOŸʰŎ
ǣOǋOÞǋȚǋ¶ÞOʹOǣŸǣs
É proibido entrar ǇȖsŸsǣǼȖ_ŘǼsĠ
na clínica
ƼĶÞǇȖsǼǋŸOʰĠ

odontológica com caixas de materiais
sǣǼǋ ȖǼÞĶÞʊŘ_Ÿʺʰ¶ŸǋǋŸ_sǣOǋǼ ɚsĶ

que sejam de tecido ou que não
ʹɚsǋÞʩOǋŎEÞsŘǼsǣsŎǇȖsw
possam ser facilmente higienizáveis;
ŘsOsǣǣ ǋÞŸŘŸǼżƼÞOŸǣs¶ȖÞŘǼsʺsĶȖɚǣ
Levar para clínica apenas o material
ʹOǣŸǣsƼĶÞǇȖsʺʳrɚÞǼǋOŸŘɚsǋǣǋ
que será utilizado para o
ŘsǣǣsŎŸŎsŘǼŸʱ
atendimento odontológico do
y ƻǋOŸĶŸOǋŎ
ǣOǋOÞǋȚǋ¶ÞO
paciente;



Bolsa,
pessoais, computadores,
_sɚsǋobjetos
ǣsǋǋsǣƼsÞǼ_ǣs¶ȖÞŘǼs
celulares,
smartphones,ǣOǋsŎǣOŸ
entre outros
ǣsǇȖyŘOÞʲĶsɚǋŎ
dispositivos
eletrônicos e cadernos são
ƼĶ ǣǼÞOŸĶÞŎƼŸʰÌÞ¶ÞsŘÞʊǋǣŎŸǣOŸŎ
proibidos
na clínica odontológica
para 
ĶOŸŸĶ˦˟̇ʰɚsǋÞʩOǋǣsŸsĶ
ǣǼÞOŸsǣǼ
estudantes,
docentes e funcionários;
Ƽǋ¯ŸǋsŸǋŸƼǋOÞŎʰOŸEǋÞǋ
Não
poderá ser utilizado sapato de tecido
OŸŎƼĶsǼŎsŘǼsǋs¶ÞŸ_ŸŘǋÞʊs_
e com
cadarço na clínica odontológica;
EŸOʰOŸĶŸOǋȖŎĶYsŎȖŎ_ǣ
Estudantes,
docentes,
funcionários e
ŸǋsĶÌǣʰƼȖɮsŎ
ǣOǋǼwƼǋEÞɮŸ
pacientes deverão pegar, na recepção,
_ŸǇȖsÞɮŸʰssŘOÞɮǋŸsĶ ǣǼÞOŸŘŸȖǼǋ
protetor facial (previamente limpo e
ŸǋsĶÌʰƼǋsǣǣÞŸŘǋŸǋŸǣŸEǋsŸŘǋÞʊs
desinfectado);
ŘŸǼŸOǋŎ ǣOǋsŘǇȖŘǼŸsǣǼÞɚsǋ
A paramentação deve ser realizada no
ȖǼÞĶÞʊŘ_Ÿʳ
espaço anexo à clínica odontológica e,
ydurante
ŷ_ÞǣOsŘǼs_sɚsǋ
sǣǼǋȖĶÞʊŘ_Ÿ
este momento,
deverá entrar no
Ŏ ǣOǋŸsŘǼǋǋŘŸĶEŸǋǼżǋÞŸsǣs
máximo
duas pessoas por vez no local;
ŎŘǼsǋOŸŎsĶʱ
Caixas
de materiais deverão ser

nas mesas auxiliares
yposicionadas
ŷǣĶȖŘŸǣ_sɚsǋŸOŸĶŸOǋEsŘǣ
presentes
no espaço para paramentação.
ƼsǣǣŸÞǣʹOǣŸĶsɚsƼǋÞŘǣǼÞǼȖÞYŸʺ
Não
colocar materiais
no chão;
sŎǣOŸĶƼĶ
ǣǼÞOÞŘ_ÞɚÞ_ȖĶǇȖssĶs
Estudantes,
docentes, funcionários
Ǽǋ¶ŸȖǇȖsǣsĠ_ÞǣƼŸŘÞEÞĶÞʊ_ƼsĶ
deverão
se paramentar antes de entrar na
ǋsOsƼYŸ_ÞŘǣǼÞǼȖÞYŸʲOƼOsǼsʰEŸĶǣʰ
clínica da seguinte forma: colocar o propé
ǋsĶż¶ÞŸʰOsĶȖĶǋŸȖŸȖǼǋŸŸEĠsǼŸʳ
descartável e realizar a antissepsia das
TqVZJVTmSJVVSNLS
"JVSVJHYNVYYV
ˤʳ
ŷǊÝrŗǻXƁrǢƻǊǢ
descartável, jaleco descartável

ȕĵǢƻǊǻÝNǢ
hidro-repelente, óculos de proteção (que
não poderá ser substituído por óculos de
ĵDŷǊǻŷǊÝÝǢ

grau), máscara N95 e protetor facial (face
ŷEǣsǋɚYŸʲsɮsOȖYŸ_ǣŸǋÞsŘǼYƂsǣ
shield). As especificações destes EPI
ƼǋsǣsŘǼ_ǣŘsǣǼsÞǼsŎw
estão apresentadas no quadro 1 ao final
ǋsǣƼŸŘǣEÞĶÞ__s_Ÿǣ¯ȖŘOÞŸŘ
ǋÞŸǣʰ
deste documento;
_ŸOsŘǼsǣssǣǼȖ_ŘǼsǣ_s¶ǋ_ȖYŸs
Para colocar a máscara N95 (PFF2)
Ƽżǣ˚¶ǋ_ȖYŸ_ÞŘǣǼÞǼȖÞYŸʳ
deverá ser respeitado a seguinte

máscara N95 ou equivalente não deve
y A
rŎǼŸ_ŸǣŸǣĶEŸǋǼżǋÞŸǣʰŸsǣǼȖ_ŘǼsʰ
ser
sobreposta comǋÞŸ_sɚsǋ
máscarasǣǼǋ
cirúrgica.
_ŸOsŘǼss¯ȖŘOÞŸŘ
Além
de não garantir proteção deɚsĶʰ
filtração
ƼǋŎsŘǼ_ŸOŸŎ¶ŸǋǋŸ_sǣOǋǼ
ou
de contaminação, também pode levar
ĠĶsOŸ_sǼsOÞ_ŸOŸŎŎŘ¶ĶŸŘ¶s
ao desperdício de mais um EPI, o que
¶ŸĶ_sƼ_ǋssŎ ǣOǋOÞǋȚǋ¶ÞOʱ
pode ser muito prejudicial em um cenário
y v_ÞǣƼsŘǣ ɚsĶƼsŘǣŸȖǣŸ_s¶ŸǋǋŸ
de escassez;
ŘŸǣĶEŸǋǼżǋÞŸǣ_sŎŸǋ¯ŸĶŸ¶Þ
O
uso de salto alto limita a utilização do
ʹŘǼŸŎÞʺʰÞŘ¯ŸǋŎ
ǼÞOsŎÞOǋŸǣOŸƼÞ
EPI propé;
ÉʹÌÞǣǼŸĶŸ¶ÞˀƼǼŸĶŸ¶Þʺʱ
proibido o uso de jaleco e gorro de

durante as atividades na clínica
y tecido
NǣŸŸsǣǼȖ_ŘǼsȖǼÞĶÞʊsĠĶsOŸ_s
odontológica
por todos ǣsǋȖĶÞʊ_Ÿ
os estudantes,
ǼsOÞ_ŸʰŸŎsǣŎŸ_sɚsǋ
docentes
e funcionários;
ƼsŘǣƼǋsǣǼǼÞɚÞ__sƼǋ
ǼÞO_Ÿ
Caso
seja necessário utilizar cronômetro,
_ÞsʰƼŸǣǼsǋÞŸǋŎsŘǼsʰǋŎʊsŘ_ŸsŎ
os
estudantes
e docentes deverão
ǣOŸĶƼĶ
ǣǼÞOʳŷĠĶsOŸ_sɚsǋ
ǣsǋ
consultar
o relógio disponível na parede
Ķɚ_ŸƼżǣȖǣŸsŎǼÞɚÞ__sǣ
da
clínica ou do computador anexo ao
ĶEŸǋǼŸǋÞÞǣʱ
consultório;

y ŗŸǣsǋ ƼsǋŎÞǼÞ_ŸȖǣŸ_s¶ŸǋǋŸ_s

Os estudantes deverão fornecer propé
ǼsOÞ_Ÿʱ
aos
pacientes para entrarem na clínica

y odontológica;
ĵsɚǋƼǋŸĶEŸǋǼżǋÞŸƼsŘǣrƻÝʰ

O paciente deverá
estar utilizando
O_sǋŘŸˀǋŸǼsÞǋŸʰĶ
ƼÞǣˀOŘsǼs
máscara ao entrar na clínica
EŸǋǋOÌʱ
odontológica e ficar com ela até que

y vƼǋŸÞEÞ_Ÿ¯ǋsǇȖsŘǼǋŸǣĶEŸǋǼżǋÞŸǣ

seja autorizada a sua remoção;
OŸŎŎŸOÌÞĶǣssǣǼŸĠŸǣ_sǇȖĶǇȖsǋ
Os pacientes deverão colocar bens
ŎŸ_sĶŸʱ
pessoais (caso leve para a clínica) em
sacola plástica individual que ele traga
ou que seja disponibilizada pela
recepção da clínica odontológica:
capacete, bolsa, relógio, celular ou
outro objeto.

ysequência:
ǻŸ_ŸǣŸǣsǣǼȖ_ŘǼsǣʰ_ŸOsŘǼsǣs
segurar o respirador com a

¯ȖŘOÞŸŘ
ǋÞŸǣ_sɚsǋŸǋsĶÞʊǋ
mão
na parte
frontal; adaptar do queixo
para
cima e fixar os tirantes (primeiro
ŘǼÞǣǣsƼǣÞ_sŎŸǣOŸŎ
ĶOŸŸĶsŎ¶sĶ
tirante
superiormente e depois, o
˦˟̇ŘǼsǣ_ssŘǼǋǋŘŸǣĶEŸǋǼżǋÞŸǣs
segundo,
na nuca); ajustar a pinça nasal
Ġ sǣǼǋƼǋŎsŘǼ_ŸǣŘǼsǣ_ssŘǼǋǋʱ
e testar a vedação do EPI;



y5. ǢsƼŸǣǣâɚsĶʰ_ÞɚÞ_ÞǋŸǣsǣǼȖ_ŘǼsǣsŎ
DISTRIBUIÇÃO DOS

ǣȖEǼȖǋŎǣʹsDʺŸȖ¶ǋȖƼŸǣǇȖs
CONSULTÓRIOS
ƼsǋŎÞǼ_sÞɮǋŸǣsǣǼȖ_ŘǼsǣ¯ǣǼ_Ÿǣ
ODONTOLÓGICOS
E DOS
ATENDIMENTOS
ƼŸǋƼsĶŸŎsŘŸǣˠʰˤŎsǼǋŸǣȖŎ_ŸŸȖǼǋŸ
_ȖǋŘǼsǣȖĶǣƼǋ ǼÞOǣʳŷǣsǣƼYŸǣ
Observação: A execução das
ĶEŸǋǼŸǋÞÞǣ_ÝŗǻrµǊƼsǋŎÞǼsŎsǣǼs

6.
ORGANIZAÇÃO DO
ǋsĶÞʊsŘǼÞǣǣsƼǣÞ_sŎŸǣOŸŎ
ĶOŸŸĶ
AMBIENTE
DE TRABALHO
¶sĶ˦˟̇ʱ
PREVIAMENTE AO
sʺ
NŸĶŸOǋŎ ǣOǋ_sǼsOÞ_Ÿ
ATENDIMENTO
ŸȖOǣsÞǋʳ
ODONTOLÓGICO
¯ʺ

ǻŸ_ŸǣŸǣrƻÝ_sǣOǋǼ ɚsÞǣ

ʹ¶ŸǋǋŸʰŎ
ǣOǋsĶȖɚǣʺ_sɚsǋŸǣsǋ
Observação:
A execução das

orientações
apresentadas neste item é
¯ǣǼŎsŘǼŸOŸŘǣÞ_sǋŘ_ŸǼǋEĶÌǋ
responsabilidade
dos funcionários da
OŸŎŎsǼ_s_ǼȖǋŎʱ

_sǣOǋǼ_ŸǣsŎĶÞɮŸÞŘ¯sOǼŘǼsʱ
orientações
apresentadas neste item é

recepção da clínica odontológica, docentes

responsabilidade dos funcionários e

y rŎOǣŸ_s_ÞɚÞǣŸ_ǼȖǋŎʰŸǋ¶ŘÞʊǋ

e estudantes de graduação.
ǼÞɚÞ__sOŸŎŸȖǼǋŸƼǋŸ¯sǣǣŸǋʰŸȖ

ǣŸĶÞOÞǼǋȖɮâĶÞŸƼǋǇȖsŸĶEŸǋǼżǋÞŸ_s
Os consultórios odontológicos deverão
ÞŘ¯ŸǋŎ ǼÞOǣsĠȖǼÞĶÞʊ_Ÿʰ_sǣ_sǇȖs
ser individualizados com divisórias
ǼsŘÌǣÞ_Ÿ¯sÞǼǋsǣsǋɚƼǋwɚÞʱ
respeitando altura que permita
y ǢŸĶÞOÞǼǋOŸŎŘǼsOs_yŘOÞsǇȖÞƼs_s
ambientação da clínica e barrem a

˥ʳ µrǊrŗNÝōrŗǻŷ^r
estudantes
de graduação da clínica
ǊrǢá^ȕŷǢr

odontológica. É importante que os docentes
tenham conhecimento destas orientações

ŷǊµŗÝʉXŷ^Ǣ
devido
ao papel formativo e para facilitar o
DŗN^Ǣ

processo de supervisão e avaliação.

ĶÞŎƼsʊ_ÝŗǻrµǊǇȖsǋsĶÞʊs
distribuição de aerossóis;

ŷEǣsǋɚYŸʲsɮsOȖYŸ_ǣŸǋÞsŘǼYƂsǣ
Os estudantes deverão organizar todo o

_sǣÞŘ¯sOYŸ_ǣEŘO_ǣʰŎŸȖǣsʰ
Os procedimentos de um mesmo

consultório
para o atendimento do paciente:
ƼǋsǣsŘǼ_ǣŘsǣǼsÞǼsŎw

paciente deverão ser realizados pela
ǼsOĶ_ŸǣsOŸŎƼȖǼ_ŸǋsǣŘǼsǣ_sȖĶÞʊǋ

realizar
desinfecção com Surfic
(utilizar luvas
ǋsǣƼŸŘǣEÞĶÞ__s_Ÿǣ¯ȖŘOÞŸŘ
ǋÞŸǣʰ

dupla, de forma que seja possível
alternar
ŸǣĶEŸǋǼżǋÞŸǣ_sÞŘ¯ŸǋŎ
ǼÞOƼǋǣ

de
sobrepor plásticas ou de silicone), deixar
_ŸOsŘǼsǣssǣǼȖ_ŘǼsǣ_s¶ǋ_ȖYŸs
o
computador conectado no prontuário
Ƽżǣ˚¶ǋ_ȖYŸ_ÝŗǻrµǊ

as funções
de operador e auxiliar;
ȖĶǣƼǋ
ǼÞOǣʳ
Caso o estudante não tenha paciente
y ŸǣsǋsǼÞǋǋ_ŸĶEŸǋǼżǋÞŸʰsǣǼȖ_ŘǼsǣʰ
para atendimento, deverá ser direcionado
_ŸOsŘǼsǣs¯ȖŘOÞŸŘ ǋÞŸǣ_sɚsǋŸǣs
ao laboratório pré-clínico para realizar
_sǣƼǋŎsŘǼǋʹǋsŎŸɚsǋŸǣrƻÝǣʺŘ
atividades em manequim seguindo as
ǣs¶ȖÞŘǼsŸǋ_sŎʲ
mesmas normas dispostas neste
ʺ
ǊsŎŸɚǣĶȖɚǣ_s¯ŸǋŎ
documento
(momento de
_sǇȖ_ʹƼǋŸOs_ÞŎsŘǼŸŸȖǣŸEǋsƼŸǋʺs
treinamento/capacitação do estudante);
ÌÞ¶ÞsŘÞʊsǣŎŸǣOŸŎ
¶ȖsǣEŸʱ
Priorizar o atendimento
dos mesmos
pacientes
até
a finalização doǣǼÞOŸǣ
tratamento
Eʺ
ǢsƼǋsŸǣǣOŸǣƼĶ
odontológico. É importante evitar trocas
_sǣǼÞŘ_ŸǣƼǋ¶Ȗǋ_ǋŸĠĶsOŸsŸǇȖs
de pacientes semanalmente durante este
sǣǼ OŸŎŎ ǣOǋOǣsÞǋĶÞŎƼsǋsĶÞʊs
período de pandemia.
ŘǼÞǣǣsƼǣÞ_sŎŸǣOŸŎ ĶOŸŸĶ¶sĶ˦˟̇ʱ
As duplas serão alternadas entre os
Oʺ
ǊsŎŸɚŸĠĶsOŸʰƼȖɮŘ_Ÿ
consultórios
a depender do tipo de
ƼsĶǋs¶ÞŸ_ŸǣŸŎEǋŸǣsǋsĶÞʊs
procedimento que será realizado.
ŘǼÞǣǣsƼǣÞ_sŎŸǣOŸŎ ĶOŸŸĶ¶sĶ˦˟̇ʱ
_ʺ

ǊsŎŸɚ¶ŸǋǋŸsŎ ǣOǋsŎ

ŎŸɚÞŎsŘǼŸȚŘÞOŸ_sǼǋ ǣƼǋ¯ǋsŘǼss

eletrônico do paciente e deixar a mesa
y ǊsĶÞʊǋ_sǣÞŘ¯sOYŸ_sEŘO_ǣʰ
clínica montada;
sǇȖÞƼŎsŘǼŸǣʰǣȖƼsǋ¯âOÞsǣǼŸO ɚsÞǣʰ
ŎYŘsǼǣs_sŎÞǣsǇȖÞƼŎsŘǼŸǣ
Regiões que obrigatoriamente deverão ser
ŘǼsǣ_ȖǼÞĶÞʊYŸ_ŸŎEÞsŘǼssǣsŎ
desinfectadas:
ǇȖssĶsǣsĠȖǼÞĶÞʊ_ŸǼwŸŎŸŎsŘǼŸ
¶sŘ__Ÿʳ
Alças e suporte plástico de proteção dos
y refletores;
ŷǣsǣǼȖ_ŘǼsǣ_sɚsǋŸOŸŘ_ÞOÞŸŘǋ

Ÿǣǋsǣâ_ȖŸǣ¶sǋ_Ÿǣ_ȖǋŘǼs
Encosto
de cabeça e braços da cadeira
odontológica;
ǼÞɚÞ__sƼǋ ǼÞO_s¯ŸǋŎǣsƼǋ_
Encosto
do mocho;
ʹÞŘ¯sOǼŘǼsˀˣsOŸŎȖŎˀ^ʺsŎǣOŸĶǣ
Mesa
do equipo;
ƼĶ ǣǼÞOǣǇȖs_sɚsǋŸsǣǼǋ_ÞǣƼŸŘâɚsÞǣ
Encaixes
para canetas de alta e baixa
_sŘǼǋŸ_ŸĶEŸǋǼżǋÞŸʳƻŸǣǼsǋÞŸǋŎsŘǼsʰ
rotação;
sǣǼsǣǋsǣâ_ȖŸǣ_sɚsǋŸǣsǋ_sǣOǋǼ_Ÿǣ
Corpo
da seringa tríplice;
sŎǋsOÞƼÞsŘǼsǣsǣƼsOâʩOŸǣs
Encaixes
da unidade de sucção;
_sɚÞ_ŎsŘǼsÞ_sŘǼÞʩO_Ÿǣʱ
Mesa auxiliar;
y Ÿǋ¶ŘÞʊYŸ_ŸŎEÞsŘǼs_s
ǼǋEĶÌŸw¯ȖŘ_ŎsŘǼĶʳŗŸ_sÞɮǋ


ǋsǣâ_ȖŸǣsǣƼĶÌ_ŸǣƼsĶǣEŘO_ǣs
Bancada
de mármore e divisória

Retirar do CME apenas o material que

sǇȖÞƼŸǣʱ
entre
os consultórios;

˧ʳseráĵÝōƻrʉ^ŷǢ
utilizado para o atendimento do

Demais equipamentos a serem

paciente. O planejamento prévio é
DŗËrÝǊŷǢ

y ǻŸ_ŸǣŸǣǋsǣâ_ȖŸǣǇȖsOŸŘǼsŘÌŎ

utilizados na área clínica.
ŎǼsǋÞĶEÞŸĶż¶ÞOŸʹǣsOǋsYƂsǣʺ_sɚsǋŸ
Não utilizar barreiras de proteção
ǣsǋ_sǣOǋǼ_ŸǣsŎǋsOÞƼÞsŘǼs
com papel filme;
ÞŘ¯sOǼŘǼsʹǋsǣâ_ȖŸˣʺʳ^sɚsǋ ǣsǋ

ÞŘOĶȖâ_ŸŸǣǋsǣâ_ȖŸǣƼǋŸɚsŘÞsŘǼsǣ_Ÿ
O estudante que solicitar algum material
ƼǋŸOsǣǣŸ_s_sǣÞŘ¯sOYŸsĶÞŎƼsʊ_s
na Central de Distribuição de Materiais,
ǣȖƼsǋ¯âOÞsǣʱ
deverá respeitar a distância de 2 metros
y Ǣs¶ȖÞǋǣŸǋÞsŘǼYƂsǣƼǋsɚÞǣǼǣŘŸ
do
estudante/ docente/ funcionário que
ƻĶŘŸ_sµsǋsŘOÞŎsŘǼŸ_sǊsǣâ_ȖŸǣ
o antecede
e não tocar na bancada ou
nosʹƻµǊǢǢʺ_ÝŗǻrµǊʳ
materiais disponíveis. Utilizar fitas
de demarcação no piso para sinalizar

˦ʳ distância
ĵÝōƻrʉ^ŷǢ
uma
de segurança (2 metros)
ĵDŷǊǻŻǊÝŷǢ

entre o estudante e o balcão da
recepção do CME. Todo material deverá
ŷEǣsǋɚYŸʲsɮsOȖYŸ_ǣŸǋÞsŘǼYƂsǣ
ser
entregue apenas pelo funcionário do
ƼǋsǣsŘǼ_ǣŘsǣǼsÞǼsŎw
setor
que deverá estar devidamente
ǋsǣƼŸŘǣEÞĶÞ__s_Ÿǣ¯ȖŘOÞŸŘ
paramentado:
coloque o propéǋÞŸǣ_
ÝŗǻrµǊssǇȖÞƼs_sĶÞŎƼsʊʳÝŎƼŸǋǼŘǼs
descartável
e realize a antissepsia das
TqVZJVTmSJVVSNLS
"JVSVX\LVZ
Ÿǣ_ŸOsŘǼsǣssǣǼȖ_ŘǼsǣǼsǋsŎ
demais
EPI respeitando a seguinte
OŸŘÌsOÞŎsŘǼŸ_sǣǼǣŸǋÞsŘǼYƂsǣ_sɚÞ_Ÿ

extremamente importante para este

processo;
ŷEǣsǋɚYŸʲsɮsOȖYŸ_ǣŸǋÞsŘǼYƂsǣ
A manipulação dos computadores
ƼǋsǣsŘǼ_ǣŘsǣǼsÞǼsŎwǋsǣƼŸŘǣEÞĶÞ__s
presentes na Central de Distribuição
_sǇȖÞƼs_sĶÞŎƼsʊʳÝŎƼŸǋǼŘǼsŸǣ
deveráǋÞŸǣ_ÞŘǣǼÞǼȖÞYŸǼsŘÌŎ
ser realizada apenas pelo
¯ȖŘOÞŸŘ
funcionário da clínica e/ou docente;
OŸŘÌsOÞŎsŘǼŸ_sǣǼǣŸǋÞsŘǼYƂsǣ_sɚÞ_ŸŸ
Os funcionários da clínica deverão realizar
ƼƼsĶ¯ŸǋŎǼÞɚŸsƼǋ¯OÞĶÞǼǋŸ
HKLZPUMLJsqVHJHKHTPU\[VZ
Ř_ŎsŘǼŸ_ǣǼÞɚÞ__sǣƼǋ ǼÞOǣʳ
utilizando Surfic, das bancadas do CME,
y da
ǊsĶÞʊǋĶÞŎƼsʊ_ŸǣEŘÌsÞǋŸǣ
Central de Distribuição de Materiais e
ȖǼÞĶÞʊŘ_ŸǣŸĶȖYŸ_sÌÞƼŸOĶŸǋÞǼŸˠ̇ŸȖ
dos
computadores utilizados para
processamento
radiográfico;
ĵɴǣŸ¯ŸǋŎǣȖɚsO_ˡÌŸǋǣŘŸǣ
Minimizar
o uso de papéis para registro
ƼsǋâŸ_Ÿǣ_sǼÞɚÞ__sǣƼǋsǣsŘOÞÞǣʱ
de informações clínicas do paciente.

y Ǌs¯ŸǋYǋĶÞŎƼsʊ_sǣȖƼsǋ¯âOÞsǣʰ

Solicitar documentos físicos apenas
ƼǋÞŘOÞƼĶŎsŘǼsǣŎÞǣǼŸO_ǣOŸŎŸ
quando for extremamente necessário.
EŘO_ǣʰǋsOÞƼÞsŘǼs_sǣEŸŘsǼsĶâǇȖÞ_Ÿʰ
Deverá
ser priorizado o prontuário
ƼƼsĶǼŸĶÌsǼŸǋŘsÞǋǣOŸŎǢȖǋʩOʱ
eletrônico
do paciente (Open Doctor).

y ōŘǼsǋŸǣǋsOÞƼÞsŘǼsǣ_sǣEŸŘsǼs

ĶâǇȖÞ_ŸsƼƼsĶǼŸĶÌǣsŎƼǋs

sequência:
jaleco impermeável, máscara
ŸƼƼsĶ¯ŸǋŎǼÞɚŸsƼǋ¯OÞĶÞǼǋŸ
N95
(PFF2), óculos de proteção (que
Ř_ŎsŘǼŸ_ǣɚÞ__sǣOĶâŘÞOǣʳ

7. EǣǼsOÞ_Ÿǣʳ
ATENDIMENTO DOS
PACIENTES

não poderá ser substituído por óculos
y Ǌs¯ŸǋYǋĶÞŎƼsʊ_sǣȖƼsǋ¯âOÞsǣʰ
de grau), gorro descartável, e protetor
ƼǋÞŘOÞƼĶŎsŘǼsǣŎÞǣǼŸO_ǣOŸŎŸ
facial (face shield). As especificações
EŘO_ǣʰǋŎ ǋÞŸǣʰǼŸǋŘsÞǋǣʰO_sÞǋǣ
destes EPI estão apresentadas no
sǋsʪsǼŸǋsǣOŸŎǢȖǋʩOʱ
quadro 1 ao final deste documento;
y ŷOÌŸ_sɚsǋ ǣsǋĶÞŎƼŸOŸŎǣŸĶȖYŸ

˨ʳ ŷǊÝrŗǻXƁrǢŷǢ

_sÌÞƼŸOĶŸǋÞǼŸˠ̇ŸȖĵɴǣŸ¯ŸǋŎǣȖɚsʱ
O
estudante deverá retirar senha para
ǣŎYŘsǼǣ_sɚsǋŸǣsǋ
retirada
de materiais na Central de
_sǣÞŘ¯sOǼ_ǣOŸŎǢȖǋʩOʱ
Material
e Esterilização (CME). O
preenchimento da ficha de retirada

y ŷŎEÞsŘǼs_sɚsǋ Ǽsǋǋs¯ǋÞ¶sǋYŸ

do material será realizado pelo
_sǣĶÞ¶_sǼŸ_ǣǣ ǋsǣ_s
funcionário(a) do CME na presença
ɚsŘǼÞĶYŸŘǼȖǋĶ_sɚsǋŸƼsǋŎŘsOsǋ
do estudante utilizando luvas de
EsǋǼǣŸʩŘĶ_ǼÞɚÞ__sƼǋ ǼÞOʰ
sobrepor;
ƼŸǋȖŎƼsǋâŸ_ŸŎâŘÞŎŸ_sˠÌŸǋʳ

Observação: A execução das

rǢǻȕ^ŗǻrǢʰ^ŷNrŗǻrǢr
orientações
apresentadas neste item é
responsabilidade dos funcionários, docentes

®ȕŗNÝŷŗǊÝŷǢ

e estudantes de graduação e

pós-graduação
da clínica odontológica.
ƻrǊǻrŗNrŗǻrǢŷµǊȕƻŷ
Caso uma dupla realize procedimento

^rǊÝǢNŷ
odontológico
que gere aerossóis, todos os
participantes da clínica deverão seguir as
ŷEǣsǋɚYŸʲsɮsOȖYŸ_ǣŸǋÞsŘǼYƂsǣ
orientações descritas abaixo.
ƼǋsǣsŘǼ_ǣŘsǣǼsÞǼsŎwǋsǣƼŸŘǣEÞĶÞ__s
_Ÿǣ¯ȖŘOÞŸŘ ǋÞŸǣʰ_ŸOsŘǼsǣssǣǼȖ_ŘǼsǣ_s
Antes do atendimento, deixe sair água
¶ǋ_ȖYŸsƼżǣ˚¶ǋ_ȖYŸ_ÞŘǣǼÞǼȖÞYŸ
pelo motor e pela seringa tríplice por 2
y minutos;
^sɚsǋ ǣsǋƼǋsǣsŘǼ_ʰǇȖsĶsǣǇȖs


Não
tocar ao paciente ao cumprimentá-lo
¯ʊsŎƼǋǼs_Ÿ¶ǋȖƼŸ_sǋÞǣOŸʰȖŎ
na
entrada da clínica (evitar abraços e
ȖǼŸ_sOĶǋYŸʹƼǋsǣsŘǼŘ_ŸŘŸŎs
aperto
de mãos);
OŸŎƼĶsǼŸsNƻ®ʺOŸŸǋ_sŘYŸ_Ÿ
Oferecer
ao paciente uma sacola plástica
OȖǋǣŸs_sĶEŸǋǼżǋÞŸǣʰĠȖǣʩOŘ_Ÿ
descartável para acondicionamento dos
ǣsǋsŎƼsǋǼsŘOsŘǼsǣŸ¶ǋȖƼŸ_sǋÞǣOŸʱ
objetos pessoais, caso ele não traga a
y sua;
^ŸOsŘǼsǣʰ¯ȖŘOÞŸŘ ǋÞŸǣssǣǼȖ_ŘǼsǣ
ƼsǋǼsŘOsŘǼsǣŸǣ¶ǋȖƼŸǣ_sǋÞǣOŸ
o paciente com máscara durante
Manter
realização da anamnese;
aƼŸŘǼ_ŸǣƼsĶŷōǢʹÞ__ș˥˟ŘŸǣʰ
ÉƼŸǋǼ_Ÿǋsǣ_s_ŸsŘYǣOǋžŘÞOǣʰO
muito importante reduzir o tempoŘOsǋ
de
permanência
do paciente na sala de
ŸȖÞŎȖŘŸ_sƼǋÞŎÞ_ǣʺsǣǼŸƼsǋŎÞǼÞ_Ÿǣ
espera,
sendo imprescindível que neste
_sOÞ_ÞǋǣsÞǋŸŸȖŘŸ¯ǋsǇȖsŘǼǋ
momento
ele se
mantenha de máscara
ǼÞɚÞ__sǣƼǋ
ǼÞOǣĶEŸǋǼŸǋÞÞǣʳrŎ
até a entrada na sala de atendimento.
OǣŸ_s_sOÞǣŸƼsĶŸÞŘ_Þɚâ_ȖŸ
Desta forma, a pontualidade com relação
ƼsǋǼsŘOsŘǼsŸ¶ǋȖƼŸ_sǋÞǣOŸ_ssǣǼǋ
ao atendimento odontológico é
ŘŸŎEÞsŘǼsƼǋsǣsŘOÞĶʰǼŸ_ǣǣ
extremamente importante;
Ŏs_Þ_ǣOŸŘǼsOsǋŸǋsǣƼsÞǼŘ_Ÿǣ
Quando o paciente for encaminhado para
ŘŸǋŎǣ_sEÞŸǣǣs¶ȖǋŘYs
atendimento ele deverá se sentar na
_ÞǣǼŘOÞŎsŘǼŸʰOŸŎŸ_sƼǋɮsʱ
cadeira odontológica, receber óculos de
proteção, gorro e babador descartáveis.

ˠ˟ʳ
FixarŷǊÝrŗǻXƁrǢ
o babador com auxílio de fitas

trazer para a bancada um material que
Ŏ ǣOǋOÞǋȚǋ¶ÞOŸȖŗ˨ˤʹƻ®®˚ˡʺʳƻǋ
não esteja disponível no local, deverá
sǣǼǣŸȖǼǋǣǣÞǼȖYƂsǣʰȖǼÞĶÞʊǋ
fazer uso de luvas de sobrepor plásticas;
Ŏ ǣOǋ_sǼsOÞ_ŸˀOǣsÞǋʳ
Nunca tocar na máscara e protetor facial
durante o atendimento;
y NǣŸĶ¶ȖŎsǣǼȖ_ŘǼsʰ_ŸOsŘǼsŸȖ
O auxiliar
deverá contribuir durante todo
¯ȖŘOÞŸŘ
ǋÞŸƼǋsǣsŘǼsǇȖĶǇȖsǋȖŎ_Ÿǣ
o atendimento sugando sempre que
ǣÞŘǼŸŎǣ_sNŷəÝ^˚ˠ˨ʰŎsǣŎŸǇȖs
necessário; ʩOǋsŎOǣʰƼŸǋˠˣ_Þǣʳ
Ķsɚsǣʰ_sɚsǋ
Priorizar
o uso de sugadores de alta
^sɚsǋ
ǣsǋ¯ŸǋŎĶÞʊ_ŸÞŘ_Ÿ
potência;
¯ǣǼŎsŘǼŸʰƼŸǋs˚ŎÞĶʰĠȖŘǼŸŸ
Evitar utilizar seringa tríplice na sua forma
_sƼǋǼŎsŘǼŸ_sƼsǣǣŸĶ_®OȖĶ__s
de névoa (spray), acionando os dois
ʹƼǋ_ŸOsŘǼsǣs¯ȖŘOÞŸŘ ǋÞŸǣʺs
botões simultaneamente durante o
OŸŸǋ_sŘYŸ_sOȖǋǣŸʰ_sĶEŸǋǼżǋÞŸǣ
atendimento;
sǢrŗ®ʹŘŸOǣŸ_ssǣǼȖ_ŘǼsǣʺʰ
Preferir secagem com gaze ou bolinha de
sŘɚÞŘ_ŸŸǼsǣǼ_ŸŎw_ÞOŸʳrǣǣ
algodão durante todo o atendimento, em
ǋsOŸŎsŘ_YŸǼŎEwŎɚĶsʰOǣŸɚŸOy
vez de jato de ar;
ǼsŘÌ_ŸOŸŘǼǼŸOŸŎĶ¶ȖŎƼsǣǣŸ
Preferir a irrigação de qualquer

_Þ¶ŘŸǣO_OŸŎNŷəÝ^˚ˠ˨ʳ
procedimento utilizando seringa com soro
fisiológico. Para o tratamento
endodôntico utilizar soluções que sejam
pertinentes à cada etapa do tratamento

adesivas e não utilizar prendedores
NŷōȕŗÝ^^rN^xōÝN

utilizando
seringas;
ˠˠʳ
ŷǊÝrŗǻXƁrǢ

r^ōÝŗÝǢǻǊǻÝə
propé até o final do atendimento

rǢƻrNá®ÝNǢrǆȕÝƻr^r
absorvíveis para evitar necessidade de

ÝŗǻrµǊ
O exame extrabucal deverá ser realizado

remoção;
ĵÝōƻrʉrōŗȕǻrŗXŷ

metálicos. Manter o paciente com o
odontológico;

sempre com luvas de procedimento;
ŷEǣsǋɚYŸʲsɮsOȖYŸ_ǣŸǋÞsŘǼYƂsǣ
Para realização da ordenha das glândulas
ƼǋsǣsŘǼ_ǣŘsǣǼsÞǼsŎw
salivares durante o exame intrabucal,
ǋsǣƼŸŘǣEÞĶÞ__s_sǼŸ_OŸŎȖŘÞ__s
secar a região das carúnculas glandulares
O_yŎÞO_ÝŗǻrµǊʳ
com gaze e não utilizar seringa tríplice;
y Deve-se
¶sŘ_ǋɚÞǣÞǼǣ_sŘŸɚŸǣsǣǼȖ_ŘǼsǣsŎ
manter nas bancadas de
ŎŸŎsŘǼŸǣǇȖsŘŸsǣǼsĠOŸŘǼsOsŘ_Ÿ
somente o material que será
trabalho
ǼÞɚÞ__sƼǋ
ǼÞOƼǋsǣsŘOÞĶʱTais materiais
utilizado
no procedimento.
devem ser descontaminados com álcool

y ŗŸǣsǋ ƼsǋŎÞǼÞ_ŸOÞǋOȖĶǋsŎŸȖǼǋŸǣ

H *HZVVH[LUKPTLU[VZLQH
ŎEÞsŘǼsǣǇȖsŘŸǣsĠŎŸǣ
realizado em trios ou quartetos, o
ĶEŸǋǼżǋÞŸǣ_ ǋs_sǣȚ_sOŸŎ
estudante circulante, quando precisar

Preferir a realização de suturas com fios

O docente deverá sempre realizar a
ŷEǣsǋɚYŸʲsɮsOȖYŸ_ǣŸǋÞsŘǼYƂsǣ
higiene de mãos após troca de luvas para
ƼǋsǣsŘǼ_ǣŘsǣǼsÞǼsŎw
supervisionar os estudantes;
Para a supervisão à assistência em
ǋsǣƼŸŘǣEÞĶÞ__s_sǇȖÞƼs_sĶÞŎƼsʊs
clínicas de ensino odontológico,
ŎŘȖǼsŘYŸ_ÝŗǻrµǊʳÝŎƼŸǋǼŘǼsǇȖs
recomenda-se
considerar o critério de
Ÿǣ¯ȖŘOÞŸŘ
ǋÞŸǣ_ÞŘǣǼÞǼȖÞYŸǼsŘÌŎ
excelência do Documento Orientador
OŸŘÌsOÞŎsŘǼŸ_sǣǼǣŸǋÞsŘǼYƂsǣ_sɚÞ_Ÿ
da ABENO: um docente para quatro
ŸƼƼsĶ¯ŸǋŎǼÞɚŸsƼǋ¯OÞĶÞǼǋŸ
unidades de atendimento, constituída
Ř_ŎsŘǼŸ_ǣǼÞɚÞ__sǣƼǋ ǼÞOǣʳ
por dois estudantes trabalhando a
quatro mãos;
Caso o docente faça apenas
avaliação visual, deverá colocar



avental plástico descartável sobre o
ˠˠʳˠrǆȕÝƻr^rĵÝōƻrʉ

avental impermeável, o qual deverá ser
y trocado,
ƻǋsŘ_sǋŸǣOEsĶŸǣƼǋsŘǼǋǋŘŸǣ
assim como as luvas, entre as
ĶEŸǋǼżǋÞŸǣƼǋ ǼÞOŸǣ_sǣȚ_sʱ
avaliações;
Caso o procedimento realizado seja

y ®ʊsǋ_sǣÞŘ¯sOYŸ_ǣǣȖƼsǋOÞsǣ_

cirúrgico, independente de gerar ou não
ǋsOsƼYŸsǣĶǣȖɮÞĶÞǋsǣOŸŎǢȖǋʩOʲ
aerossóis, o estudante e docente deverão
O_sÞǋǣʰƼŸǋǼǣʰŎYŘsǼǣʰŎsǣǣʰ
substituir o jaleco descartável
EĶOƂsǣʰOŸŎƼȖǼ_ŸǋsǣʰÞŎƼǋsǣǣŸǋǣs
hidro-repelente por jaleco descartável
ǼsĶs¯ŸŘsǣʱ
impermeável;

docente que participar ativamente do
y O
ĵÞŎƼǋŸƼÞǣŸ_ǣǋsǣƼsOǼÞɚǣǣĶǣOŸŎ
procedimento
odontológico que gere
ǣŸĶȖYŸ_sÌÞƼŸOĶŸǋÞǼŸˠ̇ŸȖĵɴǣŸ¯ŸǋŎ
aerossóis
deve seguir as mesmas
ǣȖɚsʳ^ŸʩŎ_ǣĶǼwƼŸǋǼʱ

conservação.
Caso a máscara esteja
ˠˡʳ
ŷǊÝrŗǻXƁrǢƻǊǢ
amassada ou molhada, deverá ser

ȕĵǢǻrŻǊÝNǢrōǢĵ
realizado a troca imediatamente;
A presença de barba, maquiagem ou
^rȕĵ

cicatriz de face pode não vedar as
ŷEǣsǋɚYŸʲsɮsOȖYŸ_ǣŸǋÞsŘǼYƂsǣ
máscaras corretamente. Importante que
ƼǋsǣsŘǼ_ǣŘsǣǼsÞǼsŎw
os estudantes, docentes e funcionários
tenham atenção com relação
a este
ǋsǣƼŸŘǣEÞĶÞ__s_Ÿǣ¯ȖŘOÞŸŘ
ǋÞŸǣʰ
subitem;
_ŸOsŘǼsǣssǣǼȖ_ŘǼsǣ_s¶ǋ_ȖYŸs
Estudos apontam que o aerossol maior é
Ƽżǣ˚¶ǋ_ȖYŸ_ÞŘǣǼÞǼȖÞYŸʳ
gerado por equipamentos de ultrassom,
y ǻŸ_ŸǣŸǣsǣǼȖ_ŘǼsǣʰ_ŸOsŘǼsǣs
seguido pelo processo de jato de
¯ȖŘOÞŸŘ
ǋÞŸǣ_sɚsǋŸǋsĶÞʊǋ
bicarbonato
e por turbinas. Deste modo,

recomendações dadas aos estudantes,
y ĵÞŎƼǋEŘÌsÞǋŸǣ_ǋsOsƼYŸʱ
trocando todos os EPI entre um paciente

ŘǼÞǣǣsƼǣÞ_sŎŸǣOŸŎ
ĶOŸŸĶsŎ¶sĶ
os dois primeiros devem ser
evitados
˦˟̇ŘǼsǣ_ssŘǼǋǋsŎŘǣǣĶǣ_s
neste momento ou utilizados de forma

outro: remover as luvas e realizar a
y e
NŸĶŸOǋĶȖɚǣ_sEŸǋǋOÌƼǋĶÞŎƼsʊʱ

ȖĶʳN_sǣǼȖ_ŘǼsƼŸ_sǋ

racional quando extremamente

antissepsia das mãos; remover jaleco

necessário;
ƼǋŸɚÞ_sŘOÞǋȖŎƼsǇȖsŘŸ¯ǋǣOŸ

impermeável/capote cirúrgico e realizar a
OŸŘǼŎÞŘ_ŸǣǼŸ_ɚsʊǇȖsǣs
antissepsia das mãos; remover o protetor
sŘOŸŘǼǋǋsŎOÞŎ_ŎsǼ_sʰ
facial
e realizar a antissepsia das mãos;

Em procedimentos
que permitamĶOŸŸĶ
o uso
OŸŘǼsŘ_Ÿ
ĶOŸŸĶ¶sĶʰŸȖȖǼÞĶÞʊǋŸ
de isolamento absoluto, deve ser
_ÞǣƼŸŘâɚsĶŘŸǣOŸǋǋs_Ÿǋsǣ_

y ǊsOŸĶÌsǋŸǣǣOŸǣ_sĶÞɮŸOŸŎȖŎs_s

OŸŎŸ_ o˚ĶŸǣsŎĶŸOĶƼǋŸƼǋÞ_Ÿ
solicitar
funcionário da clínica que lave
OŸŘ¯ŸǋŎsƻµǊǢǢ_ÝŗǻrµǊʱ
o
protetor facial e realize a desinfecção
do mesmo com Surfic; vestir um novo
jaleco impermeável/capote cirúrgico,
colocar o protetor facial e calçar novas

ˠˠʳˡrǆȕÝƻrǢ^r
luvas para orientar outros estudantes.

Importante evitar tocar no gorro, máscara
ōŗȕǻrŗXŷ
N95 (PFF2) e óculos de proteção durante

y a
ǊsĶÞʊǋŘǼÞǣǣsƼǣÞ_ǣŎŸǣOŸŎ
troca de EPI;

Todos
os respiradores N95 (PFF2) devem
ĶOŸŸĶsŎ¶sĶ˦˟̇ʱ
ter certificação do Ministério do Trabalho

y ƼżǣŎŘȖǼsŘYŸǼsǋǣÞ_ŸǋsĶÞʊ_ʰ

realizado;
ÞŘǣǼÞǼȖÞYŸʱ
y NǣŸǣsĠȖǼÞĶÞʊ_ŸŸ ĶOŸŸĶ_

É importante ressaltar que não é aconselhado
ǋsOsƼYŸʰŎŘǼsǋ_ÞǣǼ
ŘOÞsŘǼǋsŸǣ
ficar
se ausentando da clínica
durante o
sǣǼȖ_ŘǼsǣ_sƼsĶŸŎsŘŸǣˠʰˤŎsǼǋŸǣs
atendimento
odontológico. Caso seja
ǋsǣƼsÞǼǋʩĶȚŘÞOʱ
necessário
em situações excepcionais, o
acondicionamento dos EPI deverá ocorrer

y rɚÞǼǋŸȖǣŸ_sŘwÞǣʰOŸĶǋsǣʰEǋÞŘOŸǣʰ

conforme o seguinte protocolo:
ǋsĶż¶ÞŸsŸȖǼǋŸǣ¯žŎÞǼsǣʱ

y _ÞǣƼŸǣÞYŸ_ǣO_sÞǋǣ_sɚssǣǼǋ
Remova as luvas e higienize as mãos

ǣÞŘĶÞʊ_ƼŸǋʩǼŘŸOÌŸʱ
com água e sabão;
Utilizando luvas de sobrepor, realize a

y ǻŸ_ŸǣŸǣsǣǼȖ_ŘǼsǣs_ŸOsŘǼsǣ

e ser de uso individual. O uso de PFF2
ŸǣsǇȖÞƼŎsŘǼŸǣsŎǇȖs¯ŸǋŎ¯sÞǼǣ
com válvulas é proibido em ambientes
ǣŎŘȖǼsŘYƂsǣʰ_sɚsŎǣsǋ
clínicos;
_sǣÞŘ¯sǼ_ŸǣOŸŎǢȖǋʩOƼsĶŸǣ
Devido ao aumento da demanda causada
¯ȖŘOÞŸŘ
ǋÞŸǣ_ÞŘǣǼÞǼȖÞYŸʱ
pela
COVID-19,
a PFF2 poderá,

desinfecção da bancada do consultório
_sɚsǋŸsǣǼǋOŸŎŎ ǣOǋOǣsÞǋŸȖ
ao lado da porta de saída (porta de
_sǼsOÞ_Ÿ_ȖǋŘǼsǣȖĶǣǼsżǋÞOǣʱ
número 01) e mantenha utilizando a
y ƻǋǼȖǋŎǣŎÞŸǋsǣʰƼǋÞŸǋÞʊǋǣĶǣ_s
mesma durante as próximas etapas

excepcionalmente, ser usada por período
maior (máximo 5 horas ou período de

Remova o jaleco/avental puxando
Ÿ¯ǣǼŎsŘǼŸsŘǼǋsǣOǋǼsÞǋǣ_Ÿǣ
pela região dos ombros;
sǣǼȖ_ŘǼsǣʹŎâŘÞŎŸˠʰˤŎsǼǋŸǣʺʱ

clínica), mas dependerá do estado de

Remova o protetor facial e realize a

ȖĶ_sŎÞŸǋOƼOÞ__sƼǋƼsǋŎǼÞǋ
descritas;



desinfecção
deste com Surfic. Deixe o
y ōŘǼsǋŎsǣ_Ÿ_ŸOsŘǼs¯ǣǼ_ƼŸǋ
mesmo sobre a bancada do consultório ao
ƼsĶŸŎsŘŸǣˠʰˤŎsǼǋŸǣ_ǣOǋǼsÞǋǣ
lado da porta de saída (porta de número
_ŸǣsǣǼȖ_ŘǼsǣʱ
01 para todos os presentes na clínica
y ǊsOŸŎsŘ_˚ǣsŎŘȖǼsŘYŸ_ǣ
odontológica);
ĠŘsĶǣsƼŸǋǼǣEsǋǼǣŸȖʰǣsȖĶÞʊ_Ÿʰ
Remova
os óculos de proteção e realize a
ŸǋOŸŘ_ÞOÞŸŘ_ŸǼsŘÌsɮȖǣǼŸǇȖs
desinfecção
deste com Surfic. Deixe o
mesmo
sobre a bancada presente no
¶ǋŘǼǣǼǋŸOǣ_sǋŘsOsǣǣ
ǋÞǣŸȖ
espaço
de paramentação de forma
ʩŎ_s¶ǋŘǼÞǋǋsŘŸɚYŸ_ŸǋŘŸǣ
temporária;
ŎEÞsŘǼsǣʱ
Pegue uma folha de papel ofício ou cartão
y ^sǣsŘOŸǋĠǋǼǋŸOǣ_sŸEĠsǼŸǣsŘǼǋs
e dobre a mesma ao meio por duas vezes,
sǣǼȖ_ŘǼsǣʱ
totalizando
ao final 4 (quatro) partes;
Recorte
a ponta da extremidade que
y Ǌs_ȖʊÞǋǇȖŘǼÞ__s_sǼÞɚÞ__sǣsŎ
conecta
as dobraduras com tesoura de
¶ǋȖƼŸǇȖsŘsOsǣǣÞǼsŎŎŸɚÞŎsŘǼǋ
forma
que, quando ela for aberta, um
OǋǼsÞǋǣŸȖƼǋŸɮÞŎǋŸǣsǣǼȖ_ŘǼsǣʱ
orifício seja formado no centro da folha;
y ǊsĶÞʊǋȖĶǣǼsżǋÞOǣǇȖsƼŸǣǣŎǣsǋ
Remova
a máscara tocando da região

¶ǋɚ_ǣŸȖǣǣÞǣǼÞ_ǣŸɚÞɚŸƼŸǋ
posterior
para a anterior. Não tocar na
sǣǼȖ_ŘǼsǣǇȖsŸƼǼǋsŎŸȖƼǋsOÞǣǋsŎ
região
frontal da máscara;
OŸŎƼŘÌǋǣŎsǣŎǣsŎ_ŸŎÞOâĶÞŸʳ
Segure
a máscara sempre pelas alças e
passe
as mesmas por dentro da
ƻǋsǣǼǣǣÞǼȖYƂsǣʰƼǋsɚsǋŘŸƼĶŘŸ_s
abertura/perfuração
realizada na folha de
sŘǣÞŘŸ¯ŸǋŎ_sOŸŘǼǋŸĶs_
papel;
¯ǋsǇȖyŘOÞ_ŸsǣǼȖ_ŘǼsʱ
Dobre o papel de forma que a máscara
y ^sɚsǋ ǣsǋǋsĶÞʊ_ŸɚĶÞYŸ
fique armazenada na parte interna da folha
sǣƼsOÞĶÞʊ_ʰOŸŎƼŘÌ_ƼŸǋĶȖ_Ÿ
de papel e as alças fiquem de fora. Após,
deixeǼwOŘÞOŸʰ_ŸǢÞǣǼsŎ_sǇȖsOÞŎsŘǼŸʰ
sobre a bancada;
əsŘǼÞĶYŸsǋNŸŘ_ÞOÞŸŘ_ŸʹəNʺ
Remova
o gorro e o propé e descarte os
_sǼŸ_ŸǣŸǣŎEÞsŘǼsǣ_ÝŗǻrµǊ
mesmos;

sapato) e realize a antissepsia de
mãos
ǋʰƼǋƼǋŸƼŸǋOÞŸŘǋEŸƼǋ
ǼÞOOŸŎ
JVTmSJVVSNLS "JVSVX\LQHSLJVNVYYV
ǣs¶ȖǋŘYǼŸ_ŸǣsŘɚŸĶɚÞ_Ÿǣʳŷǣ
descartável e a máscara cirúrgica;
ǣÞǣǼsŎǣ_səNƼŸ_sŎǣsǼŸǋŘǋ
Ao entrar na clínica, descarte a máscara
OȖǣs¯ŸŘǼs_sOŸŘǼŎÞŘYŸǣsŘŸ
cirúrgica e realize a antissepsia das mãos
¯ŸǋsŎOŸǋǋsǼŎsŘǼsƼǋŸĠsǼ_Ÿǣʰ
JVTmSJVVSNLS "JVSVX\LV}J\SVZKL
OŸŘǣǼǋȖâ_ŸǣʰŸƼsǋ_ŸǣsŎŸŘÞǼŸǋ_Ÿǣʰ
proteção desinfectado e realize a
ŸȖÞŘ_ʰǣsŘŸǋsOsEsǋsŎŸǣ
antissepsia das mãos; coloque a máscara
OȖÞ__ŸǣŘsOsǣǣ
N95 (PFF2) após ǋÞŸǣ_sĶÞŎƼsʊs
retirá-la do papel,
ŎŘȖǼsŘYŸʳ
segurando sempre pelas alças. Realize a

HU[PZZLWZPHKHZTqVZJVTmSJVVSNLS "
coloque o protetor facial desinfectado e
lave as mãos com água e sabão; coloque
˟ˤ_sğȖĶÌŸ_sˡ˟ˡ˟ʰNĶ_ǣŗŸɚǣ˚µŸÞ
ǣ o
as luvas de procedimento para continuar
atendimento.
NǋÞ_ŸƼŸǋʲ

ƻǋŸ¯sǣǣŸǋ^ǋʳ^Þs¶ŸŘǼŸŘÞŸNŸǣǼ
,?,*<h²6+,,?(4,:
ǋŘǼsǣ
RADIOGRÁFICOS

ƻǋŸ¯sǣǣŸǋǻÞǼȖĶǋ_ŸNȖǋǣŸ_sŷ_ŸŘǼŸĶŸ¶Þ
EXTRABUCAIS
srŘ¯sǋŎ¶sŎ_®ǢōNŸŸǋ_sŘ_Ÿǋ_
NĶâŘÞOŷ_ŸŘǼŸĶż¶ÞO_®Ǣō
Observação: A execução das
orientações apresentadas neste item é
_ƼǼYŸʲ
responsabilidade dos funcionários, docentes
ƻǋŸ¯sǣǣŸǋōʳ®sǋŘŘ_^ÞǣǻŸŎw
e estudantes de graduação e pós-graduação
ƻǋŸ¯sǣǣŸǋ_ŸǣNȖǋǣŸǣ_sŷ_ŸŘǼŸĶŸ¶Þʰ
da clínica odontológica.
rŘ¯sǋŎ¶sŎsƻǣÞOŸĶŸ¶Þ_ÝŗǻrµǊs
NŸŸǋ_sŘ_Ÿǋ_ŸǣĵEŸǋǼżǋÞŸǣ_sȖĶǣ
Priorizar o uso de radiografias extrabucais
ƻǋ ǼÞOǣ_ÝŗǻrµǊ
para os pacientes. Caso a condição
clínica não seja contemplada apenas com
auxílio de radiografias extrabucais,

ǇȖŘǼŸOƼOÞ__s_sǋsŘŸɚYŸ_s
Remova
as luvas de sobrepor e
descarte-as;
ǋʰOŸŘ¯ŸǋŎsĶs¶ÞǣĶYŸ_ÞǣƼŸŘâɚsĶʳ
Realize
a antissepsia das mãos com álcool
^sɚÞ_Ÿ¯ĶǼ_ssɚÞ_yŘOÞOŸŘOĶȖǣÞɚ
NLS
HU[LZKLZHPYKHJSxUPJH"
ǣŸEǋsǇȖsǣǼŸ_ǋsŘŸɚYŸs_
Ao retornar,
realize a antissepsia das com
ʩĶǼǋ¶sŎ_ŸǋʰǋsOŸŎsŘ_˚ǣsǇȖsŸ

mSJVVS LWYVJLKHJVTH
ǋsǣƼŸŘǣ ɚsĶƼsĶÝŘǣǼȖÞYŸ_srŘǣÞŘŸ
paramentação (descrita no item 4 deste
ǢȖƼsǋÞŸǋʹÝrǢʺǼŸŎs_sOÞǣŸsŎ
documento) no espaço anexo da clínica:
OŸŘĠȖŘǼŸOŸŎŸǣsǼŸǋ_ssŘ¶sŘÌǋÞ_s
coloque propé novo (sem tocar na sola do



realizar radiografias intrabucais seguindo

Ǌr®rǊxŗNÝǢDÝDĵÝŷµǊ®ÝNǢ
as orientações descritas no item 9;

poderá ser substituído por óculos de

grau), gorro descartável, e protetor facial
®ǊÝr^rŗǻǊʰĵrrNǻʳÝ_sŘǼÞ¯ɴÞŘ¶Ř_ÞŘǼsǋǋȖƼǼÞŘ¶ǣȖƼsǋǣƼǋs_ÞŘ¶sɚsŘǼǣ˜ÞŎƼĶÞOǼÞŸŘǣ¯Ÿǋ
Os exames radiográficos extrabucais
(face shield);
OŸŘǼǋŸĶŸ¯ǣsɚsǋsOȖǼsǋsǣƼÞǋǼŸǋɴǣɴŘ_ǋŸŎsOŸǋŸŘɚÞǋȖǣˡʳrŎsǋ¶sŘǼÝŘ¯sOǼ^Þǣʳˡ˟ˡ˟ğȖŘ
deverão ser realizados apenas pelo
O estudante auxiliar deverá trocar as
ʻ_ǼsOÞǼs_ʼʳÌƼǣʲˀˀ_ŸÞʳŸǋ¶ˀˠ˟ʳˢˡ˟ˠˀsÞ_ˡ˥˟˥ʳˡ˟˟ˣ˨ˤ
funcionário da clínica, devidamente
luvas para preparar a sala de raio-x para
ƻrŗµɭʰɭȕɭʰĵÝɳʰNËrŗµĵʰʉËŷȕɭʰǊrŗDʳǻǋŘǣŎÞǣǣÞŸŘǋŸȖǼsǣŸ¯ˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəŘ_
paramentado: jaleco descartável
o atendimento caso seja solicitado um
OŸŘǼǋŸĶǣÞŘ_sŘǼĶƼǋOǼÞOsʳÝŘǼğŷǋĶǢOÞʳˡ˟ˡ˟ōǋˢʱˠˡʹˠʺʲ˨ʳ
hidro-repelente, gorro descartável, óculos
exame radiográfico simultâneo a um
DNħrǊğʰħĵÝŗħrŗDrǊµ^ʰɟĵĵÝŗµğʳÝŘOȖEǼÞŸŘƼsǋÞŸ_Ÿ¯ˡ˟ˠ˨ŘŸɚsĶOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ
de proteção, máscara cirúrgica e protetor
procedimento odontológico em
ʹˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʺÞŘ¯sOǼÞŸŘǣŎŸŘ¶ǼǋɚsĶĶsǋǣ¯ǋŸŎɟȖÌŘʰNÌÞŘʰˡ˟˚ˡ˧ğŘȖǋɴˡ˟ˡ˟ʳrȖǋŸ
ǢȖǋɚsÞĶĶʳˡ˟ˡ˟®sEʱˡˤʹˤʺ
facial;
andamento. Remover as luvas que foram
Realizar a desinfecção com Surfic
do
utilizadas; lavar as mãos com água e
DǊǢÝĵʳ¶yŘOÞŗOÞŸŘĶ^səÞ¶ÞĶ
ŘOÞǢŘÞǼ
ǋÞʳŗŸǼǼwOŘÞOŘŸ˟ˣˀˡ˟ˡ˟
µəÝōǢˀµµǻrǢˀŗəÝǢʲŷǋÞsŘǼYƂsǣƼǋǢsǋɚÞYŸǣ_sǢȚ_sʲōs_Þ_ǣ_sƻǋsɚsŘYŸs
tomógrafo, avental de chumbo e do
sabão e calçar luvas de sobrepor para
NŸŘǼǋŸĶsǇȖs^sɚsŎǣsǋ_ŸǼ_ǣ^ȖǋŘǼsǣǣÞǣǼyŘOÞŸǣNǣŸǣǢȖǣƼsÞǼŸǣŸȖ
computador após o atendimento de cada
realizar desinfecção das superfícies;
NŸŘʩǋŎ_Ÿǣ_sÝŘ¯sOYŸƼsĶŸŗŸɚŸNŸǋŸŘɚâǋȖǣʹˡ˟ˠ˨˚ŘOŸɚʺʰˢ˟ĠŘʳˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶ
paciente.
O estudante auxiliar deverá desinfetar o
sŎʲ̣ÌƼʲˀˀƼŸǋǼĶʳŘɚÞǣʳ¶Ÿɚʳ
aparelho de raio-x, cadeira do paciente e
Eǋˀ_ŸOȖŎsŘǼǣˀˢˢ˧ˤˡˀˡ˦ˠ˧ˤ˧ˀŗŸǼ̛ǻ̇Nˢ̇˨OŘÞƠŘ̛˟ˣˡ˟ˡ˟̛µəÝōǢ˚µµǻrǢ˚
ŗəÝǢˀEˤ˨˧˥˥˟˚ˢ_sˣ˚ˣ¯ˠˣ˚˧s˥˨ˢˣˠOˠ˨˥Eˡ˧̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
avental de chumbo com Surfic antes e
9. EXECUÇÃO DE EXAMES
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳNŸǋŸŘɚâǋȖǣsŘŸɚŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣʲŸǇȖswʰOȖǣǣʰǣÞŘǼŸŎǣʰ
após a realização do exame radiográfico;
RADIOGRÁFICOS INTRABUCAIS
ǼǋǼŎsŘǼŸsƼǋsɚsŘYŸʰʻǣʳ_ʳʼʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀɠɠɠʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀǣȖ_s˚_s˚˚ʊˀ
Para o processamento radiográfico,
OŸǋŸŘɚÞǋȖǣ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
apenas o auxiliar deverá se direcionar até
Observação: A execução das
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳʻōƻʼŗŸɚŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣʲəsĠĶÞǣǼ_sÌŸǣƼÞǼÞǣǇȖsǣsǋŸǋs¯sǋyŘOÞ
o computador da clínica com o sensor;
orientações apresentadas neste item é
ŘŸDǋǣÞĶʰˢ˟ĠŘʳˡ˟ˡ˟Eʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
Abaixo está detalhado os passos para
responsabilidade dos funcionários, docentes
̣ÌƼǣʲˀˀɠɠɠʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀŘŸOÞǣˀ¶sŘOÞǣȖ_sˀˣ˥ˡˤ˦˚ŎƼ˚ÌŸǣƼÞǼÞǣ˚ǋs¯sǋsŘOÞ˚ŘŸɚŸ˚
execução dos exames radiográficos
e estudantes de graduação e pós-graduação
OŸǋŸŘɚÞǋȖǣ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
ˣˣ
intrabucais pelos estudantes e/ou
da clínica odontológica.
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳƻŸǋǼǋÞ_sNŸŘǣŸĶÞ_YŸŘŸˣʰ_sˡ˧_sǣsǼsŎEǋŸ_sˡ˟ˠ˦ʲ
funcionários, respeitando as funções do
NŸŘǣŸĶÞ_YŸ_ǣŘŸǋŎǣǣŸEǋsŸǣǣÞǣǼsŎǣsŸǣǣȖEǣÞǣǼsŎǣ_ŸǢÞǣǼsŎșŘÞOŸ_sǢȚ_sʳ
operador e auxiliar:
Os exames radiográficos intrabucais
^Þ ǋÞŸŷʩOÞĶ_ȕŘÞŸʳDǋǣâĶÞ˛^®ʰˡ˧ǣsǼʳˡ˟ˠ˦ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
deverão ser realizados pelos estudantes
̣ÌƼʲˀˀEɚǣŎǣʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀEɚǣˀǣȖ_sĶs¶Þǣˀ¶Ŏˀˡ˟ˠ˦ˀƼǋO˟˟˟ˣ̬˟ˢ̬ˠ˟̬ˡ˟ˠ˦ʳÌǼŎĶ̤OsǣǣŸ
da clínica, devidamente paramentados:
sŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
propé, jaleco descartável hidro-repelente,
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳƻŸǋǼǋÞŘŸˠ˧˧ʰ_sˢ_s¯sɚsǋsÞǋŸ_sˡ˟ˡ˟ʳ^sOĶǋrŎsǋ¶yŘOÞsŎ
ǢȚ_sƻȚEĶÞO_sÞŎƼŸǋǼ
ŘOÞŗOÞŸŘĶʹrǢƻÝŗʺsŎ_sOŸǋǋyŘOÞ_ÝŘ¯sOYŸËȖŎŘƼsĶŸ
gorro descartável, óculos
de proteção,
ŘŸɚŸNŸǋŸŘɚâǋȖǣʹˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʺʳ^Þ
ǋÞŸŷʩOÞĶ_ȕŘÞŸʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰ˟ˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟OʳǢsYŸˠ
máscara N95 (PFF2) e protetor facial;
˚sɮǼǋʰƼʳˠʰs_ÞYŸˡˣ˚ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼʲˀˀɠɠɠʳÞŘʳ¶ŸɚʳEǋˀɠsEˀ_ŸȖˀ˚ˀƼŸǋǼǋÞ˚Ř˚ˠ˧˧˚
Para exames radiográficos intrabucais
_s˚ˢ_s˚¯sɚsǋsÞǋŸ˚_s˚ˡ˟ˡ˟˚ˡˣˠˣ˟˧ˢ˧˧̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
realizados fora do contexto dos períodos
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳƻǋŸǼŸOŸĶŸ_sōŘsĠŸNĶâŘÞOŸƼǋŸŗŸɚŸNŸǋŸŘɚâǋȖǣʹˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʺʳ
de atendimento clínico o funcionário,
DǋǣâĶÞ˛^®ʰˡ˟ˡ˟_ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ¶Ÿɚʳ
estudante ou docente deverão estar
EǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀ¯sɚsǋsÞǋŸˀˠˠˀƼǋŸǼŸOŸĶŸ˚ŎŘsĠŸOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚®ÝŗĵʳƼ_¯̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ
¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
devidamente paramentados: coloque o
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_səÞ¶ÞĶ
ŘOÞsŎǢȚ_sʳDŸĶsǼÞŎrƼÞ_sŎÞŸĶż¶ÞOŸNŷrŘŸ
propé descartável e realize a assepsia
˟ˠʳÝŘ¯sOYŸËȖŎŘƼsĶŸŗŸɚŸNŸǋŸŘɚâǋȖǣʹˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʺʰˡ˧ĠŘʳˡ˟ˡ˟sʰɚsǋǣŸˡʳ
KHZTqVZJVTmSJVVSNLS "JVSVX\L
^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀĠŘsÞǋŸˀˡ˧ˀDŸĶsŎ˚
os demais EPI respeitando a seguinte
sƼÞ_sŎÞŸĶŸ¶ÞOŸǢəǢ˚ˡ˧ĠŘˡ˟ʳƼ_¯̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
sequência: jaleco impermeável, máscara
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_səÞ¶ÞĶ ŘOÞsŎǢȚ_sʳDŸĶsǼÞŎrƼÞ_sŎÞŸĶż¶ÞOŸNŷrŘŸ
cirúrgica, óculos de proteção (que não



˟ˡʳÝŘ¯sOYŸËȖŎŘƼsĶŸŗŸɚŸNŸǋŸŘɚâǋȖǣʹˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʺʰ˟˦¯sɚʳˡ˟ˡ˟¯ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
ANTES
ANTESDO
DOATENDIMENTO
ATENDIMENTO
̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀ¯sɚsǋsÞǋŸˀ˟˦ˀDr˚Nŷr˚
NŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚Ř˟ˡ˟˦˟ˡʳƼ_¯̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_səÞ¶ÞĶ ŘOÞsŎǢȚ_sʳDŸĶsǼÞŎrƼÞ_sŎÞŸĶż¶ÞOŸŘŸ˟ˣʳ
ŗŸɚŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣʹˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʺʰˡˡĠŘʳˡ˟ˡ˟¶ʰɚsǋǣŸˡʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀ
Paramentação
dodo
operador
ee
auxiliar:
colocar
caixadescartável
de material eem
cima da mesa
Paramentação
operador
auxiliar:
calçar apropé
realizar
ƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀĠŘsÞǋŸˀˡˢˀ
deDŸĶsŎ̬sƼÞ_sŎÞŸĶŸ¶ÞOŸ̬ǢəǢ̬˟ˣʳƼ_¯̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
apoio, deixando o kit de paramentação devidamente
separado e organizado para
HU[PZZLWZPHKHZTqVZJVTmSJVVSNLS
"JVSVX\LVZKLTHPZ,70YLZWLP[HUKVH

MHJPSP[HYZ\H\[PSPaHsqV9LHSPaHYHHU[PZZLWZPHKHZTqVZJVTmSJVVSNLS
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_səÞ¶ÞĶ
ŘOÞsŎǢȚ_sʳ^sƼǋǼŎsŘǼŸ_səÞ¶ÞĶ
ŘOÞsŎ
seguinte sequência: jaleco impermeável,
máscara N95 (PFF2) ou cirúrgica,*VSVJHYV
óculos
de
ǢȚ_sŎEÞsŘǼĶsǢȚ_s_ŸǻǋEĶÌ_ŸǋʳƻĶŘŸ_sǊsǣƼŸǣǼǣrŎsǋ¶yŘOÞǣsŎǢȚ_s
WYVWtLUV]HTLU[LOPNPLUPaHYHZTqVZJVTmSJVVSNLS
*VSVJHYVZKLTHPZ,70Z
proteção (que não poderá ser substituído por óculos de grau),
gorro descartável, e
ƻȚEĶÞOʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰˡ˟ˠˣʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼʲˀˀ
respeitando
a seguinte
sequência: jaleco impermeável, retirar a máscara de tecido,
protetor facial
(face shield);
EɚǣŎǣʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀEɚǣˀƼȖEĶÞOOŸsǣˀƼĶŘŸ̬ǋsǣƼŸǣǼ̬sŎsǋ¶sŘOÞǣ̬ǣȖ_s̬ƼȖEĶÞOʳƼ_¯̤
guardá-la
em local apropriado e colocar máscara N95/PFF2, óculos de proteção,
OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
gorro e protetor facial (face shield), sempre higienizando as mãos antes de colocar
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_səÞ¶ÞĶ ŘOÞsŎǢȚ_sʳƻĶŘŸ_sNŸŘǼÞŘ¶yŘOÞŗOÞŸŘĶ
cada
item; Higienizar as mãos com água e sabão, calçar as luvas de sobrepor, proceder
Auxiliar:
ƼǋÝŘ¯sOYŸËȖŎŘƼsĶŸŘŸɚŸNŸǋŸŘɚâǋȖǣˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰ¯sɚʳˡ˟ˡ˟Ìʳ
^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ
a desinfecção de aparelho, mesa auxiliar (dispensa uso de barreiras plásticas) e do
¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀ¯sɚsǋsÞǋŸˀ˟˦ˀƼĶŘŸ˚OŸŘŘ¶sŘOÞOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚ƼǋsĶÞŎÞŘǋʳƼ_¯̤
avental de chumbo com papel toalha e Surfic. Utilizar durante todo o atendimento as
OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
Auxiliar:
sala de exames, lavar as mãos com água e sabão e com luvas de
luvas deNa
sobrepor;
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_sǼsŘYŸrǣƼsOÞĶÞʊ_ǢȚ_sʳ^sƼǋǼŎsŘǼŸ_s
sobrepor
proceder a desinfecção de superfícies (aparelho, incluindo o disparador,
ǼsŘYŸËŸǣƼÞǼĶǋʰ^ŸŎÞOÞĶÞǋs_sȕǋ¶yŘOÞʳƻǋŸǼŸOŸĶŸ_sǻǋǼŎsŘǼŸ_ŸŗŸɚŸ
mesa
auxiliar e avental de chumbo) com papel toalha/gaze e Surfic (dispensa uso de
NŸǋŸŘɚâǋȖǣʹˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʺʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰˡ˟ˡ˟Þʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
barreiras
plásticas
de superfícies).
retirar as
de sobrepor
e deixá-las
sobre
̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀ¯sɚsǋsÞǋŸˀ˟ˤˀƻǋŸǼŸOŸĶŸ˚_s˚
Operador:
Observar
no pedido aApós,
quantidade
de luvas
radiografias,
separar
todo o material
ŎŘsĠŸ˚OĶÞŘÞOŸ˚Ƽǋ˚Ÿ˚ŘŸɚŸOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚ˡ˟ˠ˨˚ŘOŸɚʳƼ_¯̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
HIHUJHKHWHYHKLZPUMLJsqVMPUHSSH]HYHZTqVZLOPNPLUPamSHZJVTmSJVVSNLS
que será utilizado: luvas de procedimento e sobrepor, posicionadores radiográficos,"

ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢŸEǋsNŸǋŸŘɚâǋȖǣʰʻǣʳ_ʳʼEʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
filme/sensor e saquinhos plásticos;
̣ÌƼʲˀˀɠɠɠʳǣȖ_sʳǣƼʳ¶ŸɚʳEǋˀǋsǣŸȖǋOsǣˀOɚsOsŘǼǋŸ˚_s˚ɚÞ¶ÞĶŘOÞ˚sƼÞ_sŎÞŸĶŸ¶ÞOˀǋsǣ˚_s˚
Auxiliar: Chamar e entregar o propé (caso não seja durante o atendimento clínico) para
ɚÞ¶ÞĶŘOÞˀ_ŸsŘOǣ˚_s˚ǼǋŘǣŎÞǣǣŸ˚ǋsǣƼÞǋǼŸǋÞˀOŸǋŸŘɚÞǋȖǣʳÌǼŎĶ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ
Operador:
Observar
pedido
a quantidade
deaparelhos
radiografias,
separar todo
o material
o paciente,
solicitarno
que
ele retire
próteses ou
removíveis,
adornos,
colocar
ˡ˟ˡ˟ʳ
que
será utilizado:
luvas explicar
de procedimento,
posicionadores
radiográficos,
filme/sensor
o avental
de chumbo,
o procedimento
e questionar
possibilidade
de
ǢȖEOÌsʩƼǋǣǣȖŘǼŸǣĠȖǋâ_ÞOŸǣ_NǣNÞɚÞĶʳ^sOǋsǼŸŘŸˠ˟ʳˡˠˠʰ_sˢ˟_sĠŘsÞǋŸ_s
e ˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼƂsǣŸEǋsŸµǋȖƼŸrɮsOȖǼÞɚŸÝŘǼsǋŎÞŘÞǣǼsǋÞĶ_srŎsǋ¶yŘOÞsŎǢȚ_sƻȚEĶÞO
saquinhos
gestação; plásticos;
_sÝŎƼŸǋǼ ŘOÞŗOÞŸŘĶsÝŘǼsǋŘOÞŸŘĶ˚µrÝ˚rǢƻÝÝʳ^Þ ǋÞŸŷʩOÞĶ_ȕŘÞŸʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰ
ˢ˟ĠŘʳˡ˟ˡ˟ĠʳǢsYŸˠʰƼʳˠʰs_ÞYŸˡˠ˚ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼʲˀˀɠɠɠʳÞŘʳ¶ŸɚʳEǋˀɠsEˀ_ŸȖˀ˚
ˀ_sOǋsǼŸ˚Ř˚ˠ˟ʳˡˠˠ˚_s˚ˢ˟˚_s˚ĠŘsÞǋŸ˚_sˡ˟ˡ˟˚
Auxiliar:
Chamar
entregar
propé
(caso
não seja
durante
o atendimento
clínico)calçar
Operador:
Lavare as
mãos o
com
água
e sabão,
colocar
luvas
apenas o operador
ˡˣ˟˥ˣ˥ˡˢ˨ʷÞŘÌsǋÞǼǊs_ÞǋsOǼ̠ǼǋȖs˓ǋs_ÞǋsOǼ̠̇ˡ®ɠsĖ
para
o paciente,
solicitar que
retire próteses
ou aparelhos
removíveis,
luvas
de procedimento
(em ele
situações
de consulta
inicial); caso
seja umaadornos,
radiografia
ˡ®¶ȖsǣǼ̇ˡ®ǣsǋOÌ̇ˢ®ǣsOŸ̇ˢ^_ŸȖˠ̇ˡ˥_Ǽ̇ˢ^ˢˠ˚˟ˠˡ˟ˡ˟̇ˡ˥ǇǢsǋOÌ̇ˢ^µsÞ̤
colocar
o avental
deochumbo,
explicar
o procedimento
e questionar
possibilidade
de
OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
realizada
durante
atendimento
odontológico,
o operador
deverá manter
o uso das

gestação;
ǢȖEOÌsʩƼǋǣǣȖŘǼŸǣĠȖǋâ_ÞOŸǣ_NǣNÞɚÞĶʳĵsÞŘŸˠˢʳ˨˦˨ʰ_s˥_s¯sɚsǋsÞǋŸ_sˡ˟ˡ˟ʳ
luvas que estavam sendo utilizadas previamente;
^ÞǣƼƂsǣŸEǋsǣŎs_Þ_ǣƼǋsŘ¯ǋsŘǼŎsŘǼŸ_sŎsǋ¶yŘOÞ_sǣȚ_sƼȚEĶÞO_s
Auxiliar: Posicionar o paciente, adequar posição de pés e cabeça.
ÞŎƼŸǋǼ ŘOÞÞŘǼsǋŘOÞŸŘĶ_sOŸǋǋsŘǼs_ŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣǋsǣƼŸŘǣ ɚsĶƼsĶŸǣȖǋǼŸ_sˡ˟ˠ˨ʳ
^Þ ǋÞŸŷʩOÞĶ_ȕŘÞŸʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰ˟˥¯sɚʳˡ˟ˡ˟Ĩʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
Operador: Lavar as mãos, calçar luvas de procedimento, posicionar o paciente,
̣ÌƼʲˀˀɠɠɠʳƼĶŘĶǼŸʳ¶ŸɚʳEǋˀOOÞɚÞĶ̬˟ˢˀ̬ǼŸˡ˟ˠ˨˚ˡ˟ˡˡˀˡ˟ˡ˟ˀĵsÞˀĵˠˢ˨˦˨ʳÌǼŎ̤OsǣǣŸsŎʲ
adequar
a postura e posição da cabeça;
ˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
N^NʰNrŗǻrǊǢ®ŷǊ^ÝǢrǢrʰNŷŗǻǊŷĵŗ^ƻǊrərŗǻÝŷŗʳʳNŸǋŸŘɚÞǋȖǣ^Þǣsǣsˡ˟ˠ˨
ʹNŷəÝ^˚ˠ˨ʺʲǢɴŎƼǼŸŎǣʰˠ˟¯sEʳˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
̣ÌƼǣʲˀˀɠɠɠʳO_Oʳ¶ŸɚˀOŸǋŸŘɚÞǋȖǣˀˡ˟ˠ˨ŘOŸɚˀEŸȖǼˀǣɴŎƼǼŸŎǣʳÌǼŎĶ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ
ˡ˟ˡ˟ʳNŸǋŸŘɚÞǋȖǣ^Þǣsǣsˡ˟ˠ˨ʹNŷəÝ^˚ˠ˨ʺǢÞǼȖŸŘǢȖŎŎǋɴʰˠˢ¯sEʳˡ˟ˡ˟Eʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶ
sŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀɠɠɠʳO_Oʳ¶ŸɚˀOŸǋŸŘɚÞǋȖǣˀˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəˀǣȖŎŎǋɴʳÌǼŎĶ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ


ˡ˟ˡ˟ʳ®ÝŷNǊȕʉʰ®ȖŘ_YŸŷǣɠĶ_ŸNǋȖʊʳ¶yŘOÞ®ÞŸOǋȖʊ_sŗŸOÞǣʹ®ŗʺʳ®ÞŸOǋȖʊ
DURANTE
DURANTEDO
DOATENDIMENTO
ATENDIMENTO
OŸŎƼŘÌǣÞǼȖYŸ_ŸŘŸɚŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣŘŸDǋǣÞĶʰˡ˨ĠŘʳˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀ
¶sŘOÞʳʩŸOǋȖʊʳEǋˀʩŸOǋȖʊ˚OŸŎƼŘÌ˚ǣÞǼȖOŸ˚_Ÿ˚ŘŸɚŸOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚ŘŸ˚EǋǣÞĶ̤OsǣǣŸ
sŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
NŸŎŸŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣwǼǋŘǣŎÞǼÞ_Ÿʷʰ˟ˢ¯sɚʳˡ˟ˡ˟Eʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
Auxiliar:
Abrir
oo
pacote
grau
cirúrgico
contendo
oo
posicionador
estéril;
̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶʳʩŸOǋȖʊʳEǋˀƼsǋ¶ȖŘǼˀOŸŎŸ˚ŸOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚s˚ǼǋŘǣŎÞ_Ÿ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ
Auxiliar:
Abrir
pacote
grau
cirúrgico
contendo
posicionador
estéril;
ˡ˟ˡ˟ʳ
ŷƻǢʰŷǋ¶ŘÞʊYŸƻŘ˚ŎsǋÞOŘ^ǢȚ_sʳNŸǋŸŘɚâǋȖǣʲǻÞǋsǣȖǣ_ȚɚÞ_ǣǣŸEǋsŸŘŸɚŸ
Operador:
Segurar
oo
posicionador
pela
haste,ao
sem
tocar
local do filme/sensor;
OŸǋŸŘɚâǋȖǣʹNŷəÝ^˚ˠ˨ʺʰ˟ˢ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀɠɠɠʳƼÌŸʳŸǋ¶ˀEǋˀ
Operador:
Segurar
posicionador
próximo
local
do no
filme/sensor;
ÞŘ_sɮʳƼÌƼʷŸƼŸŘ̠OŸŎ̬ĠŸŸŎĶEŸŸĨ˓ɚÞsɠ̠ǼŸƼÞO˓Þ_̠ˤˡ˨̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
¶yŘOÞŗOÞŸŘĶ_səÞ¶ÞĶ ŘOÞǢŘÞǼ ǋÞʹDǋǣÞĶʺʳŗŸǼǼwOŘÞOŘŸʳˣʰ_s˟ˤ_sŎÞŸ_sˡ˟ˡ˟ʳ
Auxiliar:
Colocar
oo
filme/sensor
nono
posicionador
sem
tocar
na haste
e, emplástico
seguida,
Auxiliar:
Colocar
filme/sensor
posicionador
e, em
seguida,
o saco
(noo
ŷǋÞsŘǼYƂsǣƼǋǣsǋɚÞYŸǣ_sǣȚ_sʲŎs_Þ_ǣ_sƼǋsɚsŘYŸsOŸŘǼǋŸĶsǇȖs_sɚsŎǣsǋ
saco
plástico
(no conjunto);
_ŸǼ_ǣ_ȖǋŘǼsǣǣÞǣǼyŘOÞŸǣOǣŸǣǣȖǣƼsÞǼŸǣŸȖOŸŘʩǋŎ_Ÿǣ_sÞŘ¯sOYŸƼsĶŸŘŸɚŸ
conjunto)
e preparar
as luvas de sobrepor para o operador; evitar embalagem plástica
NŸǋŸŘɚâǋȖǣʹǢǊǢ˚Nŷə˚ˡʺʳʻŘŸǼǼwOŘÞOŘÞŘǼsǋŘsǼʼʳ^Þ
ǋÞŸŷʩOÞĶ_ȕŘÞŸ˟˧_sŎÞŸ
muito grande e desconfortável;
ˡ˟ˡ˟ʻOsǣǣŸsŎˠ˧ŎÞŸˡ˟ˡ˟ʼʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
ÌƼʲˀˀƼŸǋǼĶʳŘɚÞǣʳ¶ŸɚʳEǋˀ_ŸOȖŎsŘǼǣˀˢˢ˧ˤˡˀˡ˦ˠ˧ˤ˧ˀŗŸǼ̛ǻ̇Nˢ̇˨OŘÞƠŘ̛˟ˣ˚
Operador:
Ajustar o saco plástico, posicionar o conjunto filme/sensor e posicionador
naˡ˟ˡ˟̛µəÝōǢ˚µµǻrǢ˚ŗəÝǢˀEˤ˨˧˥˥˟˚ˢ_sˣ˚ˣ¯ˠˣ˚˧s˥¯˚E˨ˢˣˠOˠ˨˥Eˡ˧ʳ
boca do paciente,
segurando
pelona
saco
plástico,
posicionar
o cilindro
e
Operador:
Posicionar
filme/sensor
boca
do paciente,
calçar
as luvaslocalizador
de sobrepor,
¶yŘOÞŗOÞŸŘĶ_səÞ¶ÞĶ
ŘOÞǢŘÞǼ ǋÞʹDǋǣÞĶʺʳŗŸǼǼwOŘÞOŘŸʳˡ˥ˀˡ˟ˡ˟
sair
da sala; o cilindro localizador
posicionar
e sair da sala;
µəÝōǢˀµµǻrǢˀŗəÝǢʳǊsOŸŎsŘ_YƂsǣǣŸEǋsƼǋŸ_ȖǼŸǣǣŘsŘǼsǣǇȖsƼŸǣǣŎǣȖEǣǼȖÞǋŸ
ĶOŸŸĶ˦˟̇Ř_sǣÞŘ¯sOYŸ_sǣȖƼsǋ¯âOÞsǣʰ_ȖǋŘǼsƼŘ_sŎÞ_NŷəÝ^˚ˠ˨ʻŘŸǼǼwOŘÞO
ŘÞŘǼsǋŘsǼʼʳʻOsǣǣŸsŎˡ˥ŎÞŸˡ˟ˡ˟ʼʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
Auxiliar:
Fechar
a porta,
selecionar
oo
tempo
e acionar
oo
disparador.
Em
seguida,
abrir
Auxiliar:
Fechar
a porta,
selecionar
tempo
e acionar
disparador.
Em
seguida,
abrir
ÌƼʲˀˀƼŸǋǼĶʳŘɚÞǣʳ¶ŸɚʳEǋˀ_ŸOȖŎsŘǼǣˀˡˠ˨ˡ˟ˠˀˣˢˣ˟˦˧˧ˀǢrÝ̬ŗəÝǢ̛˚̛˟˨˥ˣ˧ˠˢ̛˚
a ̛ŗŸǼ̛ǻ̇Nˢ̇˨OŘÞOʳƼ_¯ˀ˦ˠOˢˣˠ_˚˥ssO˚ˣE˦¯˚Eˠs˥˚˧_˧˥_˧˥˦sˣ˧˨ʳ
porta;
a porta;
NŸŘǣsĶÌŸ®s_sǋĶ_sŷ_ŸŘǼŸĶŸ¶ÞʳNŷəÝ^ˠ˨ʲōŘȖĶ_sEŸǣƼǋ OǣsŎEÞŸǣǣs¶ȖǋŘY
ƼǋŎEÞsŘǼsǣŸ_ŸŘǼŸĶż¶ÞOŸǣʻŘŸOÞǣŘŸƼŸǋǼĶʼʳDǋǣâĶÞʲN®ŷʰˡ˟ˡ˟ʻOsǣǣŸsŎ˟ˤŎÞŸ
Operador:
Retirar
o as
filme/sensor
e posicionador
dafilme/sensor
boca do paciente,
segurando
Operador:
Retirar
luvas de sobrepor,
retirar o
e posicionador
da pelo
boca
ˡ˟ˡ˟ʼʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲÌƼʲˀˀɠsEǣÞǼsʳO¯ŸʳŸǋ¶ʳEǋˀOŸɚÞ_ˠ˨ŎŘȖĶ˚_s˚EŸǣ˚ƼǋOǣ˚sŎ˚
saco
plástico, entregar
o posicionador
ao auxiliar
(esteooposicionador
segurará peloao
aro),
retirar
e o
EÞŸǣǣs¶ȖǋŘO˚Ƽǋ˚ŎEÞsŘǼsǣ˚Ÿ_ŸŘǼŸĶŸ¶ÞOŸǣ˚s˚ĶŘO_Ÿ˚OŸŎ˚ƼŸÞŸ˚ÞŘǣǼȖOÞŸŘĶ˚_Ÿ˚O¯Ÿˀʳ
do paciente,
segurando
pelo saco plástico,
entregar
auxiliar
(este
jogar
o saquinho
plástico/barreira
lixo branco;
trocar o saquinho
plástico
à cada
segurará
pelo aro),
retirar e jogarno
o saquinho
plástico/barreira
no lixo
branco;
trocar o
ǻÌŸŎwµʰDsǋŘǋ_sǣǢǊʰµȖŘ_ĶÞŘÞǢʰµȖÞŎǋsǣōNəʳōŘȖĶ_sEŸǣƼǋ
OǣsŎ
exame
radiográfico;
EÞŸǣǣs¶ȖǋŘYƼǋŎEÞsŘǼsǣŸ_ŸŘǼŸĶż¶ÞOŸǣʻŘÞŘǼsǋŘsǼʼʳDǋǣâĶÞʲʻNŸŘǣsĶÌŸ®s_sǋĶ_s
saquinho
plástico à cada exame radiográfico;
ŷ_ŸŘǼŸĶŸ¶Þʼʱˡ˟ˡ˟ʻOsǣǣŸsŎ˟˥ŎÞŸˡ˟ˡ˟ʼʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
ÌƼʲˀˀɠsEǣÞǼsʳO¯ŸʳŸǋ¶ʳEǋˀOŸɚÞ_ˠ˨˚ŎŘȖĶ˚_s˚EŸǣ˚ƼǋOǣ˚sŎ˚EÞŸǣǣs¶ȖǋŘO˚Ƽǋ˚
ŎEÞsŘǼsǣ˚Ÿ_ŸŘǼŸĶŸ¶ÞOŸǣ˚sĶŘO_Ÿ˚OŸŎ˚ƼŸÞŸ˚ÞŘǣǼȖOÞŸŘĶ˚_Ÿ˚O¯Ÿˀʳ
Auxiliar:
Retirar
oo
filme/sensor
e realizar
oo
processamento/escaneamento
(se(se
houver
Auxiliar:
Retirar
filme/sensor
e realizar
processamento/escaneamento
houver
mais
tomadas
radiográficas,
e se
forfor
filme,
colocar
em
copo
plástico;
sese
forfor
sensor,
mais
tomadas
radiográficas,
e se
filme,
colocar
em
copo
plástico;
sensor,
entregar
aoao
funcionário.
Colocar
outro
filme/sensor
nono
mesmo
posicionador
ouou
abrir
entregar
funcionário.
Colocar
outro
filme/sensor
mesmo
posicionador
abrir
outro,
caso
seja
necessário);
outro,
caso
seja
necessário). O funcionário e/ou docente que conduzir o
processamento radiográfico deverá estar com luvas de sobrepor para receber os
sensores/filmes dos estudantes;
Operador: Reposicionar o filme/sensor e posicionador na boca do paciente até
concluir todas as tomadas radiográficas.
Operador: Reposicionar o filme/sensor e posicionar na boca do paciente até concluir
todas as tomadas radiográficas.



˟ˡʳÝŘ¯sOYŸËȖŎŘƼsĶŸŗŸɚŸNŸǋŸŘɚâǋȖǣʹˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʺʰ˟˦¯sɚʳˡ˟ˡ˟¯ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
APÓS ODO
ATENDIMENTO
ANTES
ATENDIMENTO
̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀ¯sɚsǋsÞǋŸˀ˟˦ˀDr˚Nŷr˚
NŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚Ř˟ˡ˟˦˟ˡʳƼ_¯̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_səÞ¶ÞĶ ŘOÞsŎǢȚ_sʳDŸĶsǼÞŎrƼÞ_sŎÞŸĶż¶ÞOŸŘŸ˟ˣʳ
ŗŸɚŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣʹˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʺʰˡˡĠŘʳˡ˟ˡ˟¶ʰɚsǋǣŸˡʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀ
Operador:
Recolher
posicionadores
e todo
o material
e levá-los ao
box de origem,
Paramentação
do os
operador
e auxiliar:
calçar
propé descartável
e realizar
ƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀĠŘsÞǋŸˀˡˢˀ
bem
como o paciente. Caso não seja necessário
repetições, o Auxiliar com a luva de
DŸĶsŎ̬sƼÞ_sŎÞŸĶŸ¶ÞOŸ̬ǢəǢ̬˟ˣʳƼ_¯̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
HU[PZZLWZPHKHZTqVZJVTmSJVVSNLS
"JVSVX\LVZKLTHPZ,70YLZWLP[HUKVH

sobrepor
a desinfecção
das superfícies
papel
e Surfic
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_səÞ¶ÞĶ
ŘOÞsŎǢȚ_sʳ^sƼǋǼŎsŘǼŸ_səÞ¶ÞĶ
ŘOÞsŎ
seguinteprocederá
sequência:
jaleco impermeável,
máscarautilizando
N95 (PFF2)
ou toalha
cirúrgica,
óculos
de
ǢȚ_sŎEÞsŘǼĶsǢȚ_s_ŸǻǋEĶÌ_ŸǋʳƻĶŘŸ_sǊsǣƼŸǣǼǣrŎsǋ¶yŘOÞǣsŎǢȚ_s
(aparelho,
disparador,
mesa auxiliar
avental
chumbo);
proteçãoincluindo
(que nãoopoderá
ser substituído
por eóculos
dede
grau),
gorro descartável, e
ƻȚEĶÞOʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰˡ˟ˠˣʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼʲˀˀ
protetor facial (face shield);
EɚǣŎǣʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀEɚǣˀƼȖEĶÞOOŸsǣˀƼĶŘŸ̬ǋsǣƼŸǣǼ̬sŎsǋ¶sŘOÞǣ̬ǣȖ_s̬ƼȖEĶÞOʳƼ_¯̤
Operador:
Retirar as luvas de procedimento, descartá-las no lixo branco, lavar as
OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
mãos e avaliar as radiografias com o professor;
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_səÞ¶ÞĶ ŘOÞsŎǢȚ_sʳƻĶŘŸ_sNŸŘǼÞŘ¶yŘOÞŗOÞŸŘĶ
Auxiliar: Higienizar as mãos com água e sabão, calçar as luvas de sobrepor, proceder
ƼǋÝŘ¯sOYŸËȖŎŘƼsĶŸŘŸɚŸNŸǋŸŘɚâǋȖǣˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰ¯sɚʳˡ˟ˡ˟Ìʳ
Auxiliar:
Retirar as
de sobrepor,
descartá-las
nouso
lixode
branco,
lavar
as mãos.e do
^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ
a desinfecção
de luvas
aparelho,
mesa auxiliar
(dispensa
barreiras
plásticas)
¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀ¯sɚsǋsÞǋŸˀ˟˦ˀƼĶŘŸ˚OŸŘŘ¶sŘOÞOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚ƼǋsĶÞŎÞŘǋʳƼ_¯̤
Dispensar
o paciente
ou encaminhá-lo
a cadeira
odontológica;
avental de
chumbo com
papel toalha até
e Surfic.
Utilizar
durante todo o atendimento as
OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
luvas de sobrepor;
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_sǼsŘYŸrǣƼsOÞĶÞʊ_ǢȚ_sʳ^sƼǋǼŎsŘǼŸ_s
ǼsŘYŸËŸǣƼÞǼĶǋʰ^ŸŎÞOÞĶÞǋs_sȕǋ¶yŘOÞʳƻǋŸǼŸOŸĶŸ_sǻǋǼŎsŘǼŸ_ŸŗŸɚŸ
Operador:
Após, ao final do atendimento, colocar o avental plástico descartável sobre
NŸǋŸŘɚâǋȖǣʹˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʺʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰˡ˟ˡ˟Þʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
o ̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀ¯sɚsǋsÞǋŸˀ˟ˤˀƻǋŸǼŸOŸĶŸ˚_s˚
impermeável,
depositar
posicionadores,
óculos
de proteção
e protetor
da
Operador:
Observar
no os
pedido
a quantidade
de radiografias,
separar
todofacial
o material
ŎŘsĠŸ˚OĶÞŘÞOŸ˚Ƽǋ˚Ÿ˚ŘŸɚŸOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚ˡ˟ˠ˨˚ŘOŸɚʳƼ_¯̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
dupla
enzimático
para limpeza.
Lavá-los de
acordo com as
nomas do
que em
serádetergente
utilizado: luvas
de procedimento
e sobrepor,
posicionadores
radiográficos,

ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢŸEǋsNŸǋŸŘɚâǋȖǣʰʻǣʳ_ʳʼEʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
expurgo,
secá-los
com toalha
descartável e encaminhar os posicionadores ao CME
filme/sensor
e saquinhos
plásticos;
̣ÌƼʲˀˀɠɠɠʳǣȖ_sʳǣƼʳ¶ŸɚʳEǋˀǋsǣŸȖǋOsǣˀOɚsOsŘǼǋŸ˚_s˚ɚÞ¶ÞĶŘOÞ˚sƼÞ_sŎÞŸĶŸ¶ÞOˀǋsǣ˚_s˚
para
esterilização.
as luvas
de sobrepor,
realizar
a desinfecção
dos óculos
de para
Auxiliar:
Chamar Com
e entregar
o propé
(caso não
seja durante
o atendimento
clínico)
ɚÞ¶ÞĶŘOÞˀ_ŸsŘOǣ˚_s˚ǼǋŘǣŎÞǣǣŸ˚ǋsǣƼÞǋǼŸǋÞˀOŸǋŸŘɚÞǋȖǣʳÌǼŎĶ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ
proteção
e protetor
facial,
acondicioná-los
adequadamente,
retirar o avental
plástico
e
o paciente,
solicitar
que ele
retire próteses
ou aparelhos removíveis,
adornos,
colocar
ˡ˟ˡ˟ʳ
asoluvas
de de
sobrepor,
descartar
lixo branco, lavar
as mãos epossibilidade
se dirigir à porta
avental
chumbo,
explicarno
o procedimento
e questionar
de de
ǢȖEOÌsʩƼǋǣǣȖŘǼŸǣĠȖǋâ_ÞOŸǣ_NǣNÞɚÞĶʳ^sOǋsǼŸŘŸˠ˟ʳˡˠˠʰ_sˢ˟_sĠŘsÞǋŸ_s
saída
da clínica para a desparamentação.
gestação;
ˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼƂsǣŸEǋsŸµǋȖƼŸrɮsOȖǼÞɚŸÝŘǼsǋŎÞŘÞǣǼsǋÞĶ_srŎsǋ¶yŘOÞsŎǢȚ_sƻȚEĶÞO
_sÝŎƼŸǋǼ ŘOÞŗOÞŸŘĶsÝŘǼsǋŘOÞŸŘĶ˚µrÝ˚rǢƻÝÝʳ^Þ ǋÞŸŷʩOÞĶ_ȕŘÞŸʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰ
ˢ˟ĠŘʳˡ˟ˡ˟ĠʳǢsYŸˠʰƼʳˠʰs_ÞYŸˡˠ˚ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼʲˀˀɠɠɠʳÞŘʳ¶ŸɚʳEǋˀɠsEˀ_ŸȖˀ˚
ˀ_sOǋsǼŸ˚Ř˚ˠ˟ʳˡˠˠ˚_s˚ˢ˟˚_s˚ĠŘsÞǋŸ˚_sˡ˟ˡ˟˚
Operador: Lavar as mãos com água e sabão, colocar luvas apenas o operador calçar
ˡˣ˟˥ˣ˥ˡˢ˨ʷÞŘÌsǋÞǼǊs_ÞǋsOǼ̠ǼǋȖs˓ǋs_ÞǋsOǼ̠̇ˡ®ɠsĖ
luvas de procedimento (em situações de consulta inicial); caso seja uma radiografia
ˡ®¶ȖsǣǼ̇ˡ®ǣsǋOÌ̇ˢ®ǣsOŸ̇ˢ^_ŸȖˠ̇ˡ˥_Ǽ̇ˢ^ˢˠ˚˟ˠˡ˟ˡ˟̇ˡ˥ǇǢsǋOÌ̇ˢ^µsÞ̤
OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
realizada durante o atendimento odontológico, o operador deverá manter o uso das

ǢȖEOÌsʩƼǋǣǣȖŘǼŸǣĠȖǋâ_ÞOŸǣ_NǣNÞɚÞĶʳĵsÞŘŸˠˢʳ˨˦˨ʰ_s˥_s¯sɚsǋsÞǋŸ_sˡ˟ˡ˟ʳ
luvas que estavam sendo utilizadas previamente;
^ÞǣƼƂsǣŸEǋsǣŎs_Þ_ǣƼǋsŘ¯ǋsŘǼŎsŘǼŸ_sŎsǋ¶yŘOÞ_sǣȚ_sƼȚEĶÞO_s
Auxiliar: Posicionar o paciente, adequar posição de pés e cabeça.
ÞŎƼŸǋǼ ŘOÞÞŘǼsǋŘOÞŸŘĶ_sOŸǋǋsŘǼs_ŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣǋsǣƼŸŘǣ ɚsĶƼsĶŸǣȖǋǼŸ_sˡ˟ˠ˨ʳ
^Þ ǋÞŸŷʩOÞĶ_ȕŘÞŸʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰ˟˥¯sɚʳˡ˟ˡ˟Ĩʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
̣ÌƼʲˀˀɠɠɠʳƼĶŘĶǼŸʳ¶ŸɚʳEǋˀOOÞɚÞĶ̬˟ˢˀ̬ǼŸˡ˟ˠ˨˚ˡ˟ˡˡˀˡ˟ˡ˟ˀĵsÞˀĵˠˢ˨˦˨ʳÌǼŎ̤OsǣǣŸsŎʲ
ˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
N^NʰNrŗǻrǊǢ®ŷǊ^ÝǢrǢrʰNŷŗǻǊŷĵŗ^ƻǊrərŗǻÝŷŗʳʳNŸǋŸŘɚÞǋȖǣ^Þǣsǣsˡ˟ˠ˨
ʹNŷəÝ^˚ˠ˨ʺʲǢɴŎƼǼŸŎǣʰˠ˟¯sEʳˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
̣ÌƼǣʲˀˀɠɠɠʳO_Oʳ¶ŸɚˀOŸǋŸŘɚÞǋȖǣˀˡ˟ˠ˨ŘOŸɚˀEŸȖǼˀǣɴŎƼǼŸŎǣʳÌǼŎĶ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ
ˡ˟ˡ˟ʳNŸǋŸŘɚÞǋȖǣ^Þǣsǣsˡ˟ˠ˨ʹNŷəÝ^˚ˠ˨ʺǢÞǼȖŸŘǢȖŎŎǋɴʰˠˢ¯sEʳˡ˟ˡ˟Eʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶ
sŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀɠɠɠʳO_Oʳ¶ŸɚˀOŸǋŸŘɚÞǋȖǣˀˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəˀǣȖŎŎǋɴʳÌǼŎĶ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ
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deste com
Surfic. Deixe o
10.desinfecção
DE
yREALIZAÇÃO
ōŘǼsǋŎsǣ_Ÿ_ŸOsŘǼs¯ǣǼ_ƼŸǋ
mesmo sobre a bancada
do consultório
FOTOGRAFIAS
DURANTE
O ao
ƼsĶŸŎsŘŸǣˠʰˤŎsǼǋŸǣ_ǣOǋǼsÞǋǣ
lado da porta de saída (porta de número
ATENDIMENTO
_ŸǣsǣǼȖ_ŘǼsǣʱ
01 para todos os presentes na clínica
y ǊsOŸŎsŘ_˚ǣsŎŘȖǼsŘYŸ_ǣ
odontológica);
Observação: A execução das
ĠŘsĶǣsƼŸǋǼǣEsǋǼǣŸȖʰǣsȖĶÞʊ_Ÿʰ
Remova
os
óculos de proteção
e realize
a
orientações
apresentadas
neste item
é

ŸǋOŸŘ_ÞOÞŸŘ_ŸǼsŘÌsɮȖǣǼŸǇȖs
desinfecção
deste
com Surfic.da
Deixe
o
responsabilidade
do funcionário
clínica
mesmo
sobre
a bancada que
presente
no
¶ǋŘǼǣǼǋŸOǣ_sǋŘsOsǣǣ
ǋÞǣŸȖ
odontológica.
É importante
os docentes
espaço
de tenham
paramentação
de formadestas
ʩŎ_s¶ǋŘǼÞǋǋsŘŸɚYŸ_ŸǋŘŸǣ
e estudantes
conhecimento
temporária;
orientações
devido ao papel formativo e
ŎEÞsŘǼsǣʱ
Pegue
umao folha
de papel
ofício
ou cartão
para
facilitar
andamento
das
atividades
y ^sǣsŘOŸǋĠǋǼǋŸOǣ_sŸEĠsǼŸǣsŘǼǋs
e dobre a mesma ao meio por duas vezes,
clínicas.
sǣǼȖ_ŘǼsǣʱ
totalizando
ao final 4 (quatro) partes;
Recorte
a ponta
dapacientes
extremidade
que ser
Ǌs_ȖʊÞǋǇȖŘǼÞ__s_sǼÞɚÞ__sǣsŎ
Asy fotografias
dos
deverão
conecta
as dobraduras
tesoura de
executadas
apenas pelocom
funcionário
da
¶ǋȖƼŸǇȖsŘsOsǣǣÞǼsŎŎŸɚÞŎsŘǼǋ
forma
que,
quando elaparamentado:
for aberta, um
clínica,
devidamente
OǋǼsÞǋǣŸȖƼǋŸɮÞŎǋŸǣsǣǼȖ_ŘǼsǣʱ
orifício
formado
no centroeda
folha;a
coloqueseja
o propé
descartável
realize
y ǊsĶÞʊǋȖĶǣǼsżǋÞOǣǇȖsƼŸǣǣŎǣsǋ
Remova
a máscara
tocando
da região
antissepsia
das mãos
com álcool
gel
¶ǋɚ_ǣŸȖǣǣÞǣǼÞ_ǣŸɚÞɚŸƼŸǋ
posterior
para a anterior. Não tocar na
 "JVSVX\LVZKLTHPZ,70YLZWLP[HUKV
sǣǼȖ_ŘǼsǣǇȖsŸƼǼǋsŎŸȖƼǋsOÞǣǋsŎ
região
frontal
da máscara;
a seguinte
sequência:
jaleco

OŸŎƼŘÌǋǣŎsǣŎǣsŎ_ŸŎÞOâĶÞŸʳ
Segure
a máscara
sempre
alças
e
impermeável,
máscara
N95pelas
(PFF2),
óculos
passe
as mesmas
por poderá
dentro da
ƻǋsǣǼǣǣÞǼȖYƂsǣʰƼǋsɚsǋŘŸƼĶŘŸ_s
de proteção
(que não
ser
abertura/perfuração
realizada
na gorro
folha de
sŘǣÞŘŸ¯ŸǋŎ_sOŸŘǼǋŸĶs_
substituído
por óculos
de grau),
papel;
¯ǋsǇȖyŘOÞ_ŸsǣǼȖ_ŘǼsʱ
descartável,
e protetor facial (face shield);
Dobre
o papel
de forma que
a máscara
Caso seja
extremamente
necessário
que
y ^sɚsǋ ǣsǋǋsĶÞʊ_ŸɚĶÞYŸ
fique
armazenada
na
parte
interna
da
alguma fotografia ou filmagem sejam folha
sǣƼsOÞĶÞʊ_ʰOŸŎƼŘÌ_ƼŸǋĶȖ_Ÿ
de
papel e por
as alças
fiquem
de fora. Após,
realizadas
docente
ou estudante,
ǼwOŘÞOŸʰ_ŸǢÞǣǼsŎ_sǇȖsOÞŎsŘǼŸʰ
deixe
a bancada;
deverásobre
utilizar
um aparelho celular ou
əsŘǼÞĶYŸsǋNŸŘ_ÞOÞŸŘ_ŸʹəNʺ
Remova
o gorro
e odepropé
descarte
os
fotográfico
dentro
uma ecapa
plástica
_sǼŸ_ŸǣŸǣŎEÞsŘǼsǣ_ÝŗǻrµǊ
mesmos;
de proteção
transparente e que possa ser

sapato)
realize a antissepsia
de
mãos
Não
seráe permitido
a realização
de
ǋʰƼǋƼǋŸƼŸǋOÞŸŘǋEŸƼǋ
ǼÞOOŸŎ
JVTmSJVVSNLS
"JVSVX\LQHSLJVNVYYV
fotografias
pelos estudantes
da clínica.
ǣs¶ȖǋŘYǼŸ_ŸǣsŘɚŸĶɚÞ_Ÿǣʳŷǣ
descartável e a máscara cirúrgica;
ǣÞǣǼsŎǣ_səNƼŸ_sŎǣsǼŸǋŘǋ
Ao entrar na clínica, descarte a máscara
OȖǣs¯ŸŘǼs_sOŸŘǼŎÞŘYŸǣsŘŸ
e realize a antissepsia
11.cirúrgica
ORGANIZAÇÃO
DO das mãos
¯ŸǋsŎOŸǋǋsǼŎsŘǼsƼǋŸĠsǼ_Ÿǣʰ
JVTmSJVVSNLS
"JVSVX\LV}J\SVZKL
AMBIENTE
DE TRABALHO
OŸŘǣǼǋȖâ_ŸǣʰŸƼsǋ_ŸǣsŎŸŘÞǼŸǋ_Ÿǣʰ
proteção desinfectado e realize a
PÓS-ATENDIMENTO
ŸȖÞŘ_ʰǣsŘŸǋsOsEsǋsŎŸǣ
antissepsia das mãos; E
coloque a máscara
ODONTOLÓGICO
OȖÞ__ŸǣŘsOsǣǣ
ǋÞŸǣ_sĶÞŎƼsʊs
N95 (PFF2) após retirá-la do papel,

PROCESSAMENTO DOS PPS

ŎŘȖǼsŘYŸʳ
segurando sempre pelas alças. Realize a

HU[PZZLWZPHKHZTqVZJVTmSJVVSNLS
"
Observação: A execução das
coloque oapresentadas
protetor facialneste
desinfectado
orientações
item é e
lave as mãos com
e sabão;ecoloque
responsabilidade
doságua
funcionários
˟ˤ_sğȖĶÌŸ_sˡ˟ˡ˟ʰNĶ_ǣŗŸɚǣ˚µŸÞ
ǣ o
as luvas de
continuar
estudantes
de procedimento
graduação dapara
clínica
atendimento.
odontológica.
É importante que os docentes
NǋÞ_ŸƼŸǋʲ
tenham conhecimento destas orientações
ƻǋŸ¯sǣǣŸǋ^ǋʳ^Þs¶ŸŘǼŸŘÞŸNŸǣǼ
,?,*<h²6+,,?(4,:
devido ao papel formativo e para facilitar o
ǋŘǼsǣ
RADIOGRÁFICOS
processo de supervisão e avaliação.
ƻǋŸ¯sǣǣŸǋǻÞǼȖĶǋ_ŸNȖǋǣŸ_sŷ_ŸŘǼŸĶŸ¶Þ
EXTRABUCAIS
srŘ¯sǋŎ¶sŎ_®ǢōNŸŸǋ_sŘ_Ÿǋ_
As etapas deste item serão didaticamente
NĶâŘÞOŷ_ŸŘǼŸĶż¶ÞO_®Ǣō
Observação:
A com
execução
das de cada
divididas
de acordo
a função

orientações
apresentadas
neste item é
estudantes (operador
e auxiliar):
_ƼǼYŸʲ
responsabilidade dos funcionários, docentes
ƻǋŸ¯sǣǣŸǋōʳ®sǋŘŘ_^ÞǣǻŸŎw
e estudantes de graduação e pós-graduação
ƻǋŸ¯sǣǣŸǋ_ŸǣNȖǋǣŸǣ_sŷ_ŸŘǼŸĶŸ¶Þʰ
da clínicaremover
odontológica.
Auxiliar:
as luvas de procedimento
rŘ¯sǋŎ¶sŎsƻǣÞOŸĶŸ¶Þ_ÝŗǻrµǊs
e higienizar as mãos com água e sabão;
NŸŸǋ_sŘ_Ÿǋ_ŸǣĵEŸǋǼżǋÞŸǣ_sȖĶǣ
Priorizarooprontuário,
uso de radiografias
extrabucais
preencher
solicitar assinatura
ƻǋ
ǼÞOǣ_ÝŗǻrµǊ
os pacientes.
Caso a até
condição
do para
paciente
e acompanhá-lo
a saída da
clínica
não
sejaocontemplada
apenas
clínica.
Não
tocar
paciente durante
a com
auxílio de radiografias extrabucais,
despedida;

ǇȖŘǼŸOƼOÞ__s_sǋsŘŸɚYŸ_s
Remova
as luvas
sobrepor e
desinfectada
comde
Surfic;
descarte-as;
ǋʰOŸŘ¯ŸǋŎsĶs¶ÞǣĶYŸ_ÞǣƼŸŘâɚsĶʳ
O funcionário
da clínica não deverá
Realize
a
antissepsia
mãos com
álcool
^sɚÞ_Ÿ¯ĶǼ_ssɚÞ_yŘOÞOŸŘOĶȖǣÞɚ
realizar
fotografias
oudas
gravações
durante
NLS
HU[LZKLZHPYKHJSxUPJH"
ǣŸEǋsǇȖsǣǼŸ_ǋsŘŸɚYŸs_
o acionamento
de equipamentos que

Ao
retornar,
realize
antissepsia das com
gerem
produção
dea aerossóis;
ʩĶǼǋ¶sŎ_ŸǋʰǋsOŸŎsŘ_˚ǣsǇȖsŸ
mSJVVS
LWYVJLKHJVTH
Realizar
a desinfecção
com Surfic da
ǋsǣƼŸŘǣ
ɚsĶƼsĶÝŘǣǼȖÞYŸ_srŘǣÞŘŸ
paramentação
(descrita
item 4 deste
câmera
fotográfica
apósno
documentação
ǢȖƼsǋÞŸǋʹÝrǢʺǼŸŎs_sOÞǣŸsŎ
documento)
no espaço anexo da clínica:
de cada
paciente;
OŸŘĠȖŘǼŸOŸŎŸǣsǼŸǋ_ssŘ¶sŘÌǋÞ_s
coloque propé novo (sem tocar na sola do
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ˡ˟ˡ˟ʳ®ÝŷNǊȕʉʰ®ȖŘ_YŸŷǣɠĶ_ŸNǋȖʊʳ¶yŘOÞ®ÞŸOǋȖʊ_sŗŸOÞǣʹ®ŗʺʳ®ÞŸOǋȖʊ
Auxiliar: calçar as luvas deDURANTE
sobrepor e proceder
com a desinfecção da caneta utilizada
DO ATENDIMENTO
OŸŎƼŘÌǣÞǼȖYŸ_ŸŘŸɚŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣŘŸDǋǣÞĶʰˡ˨ĠŘʳˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀ
para
assinatura do prontuário e do consultório utilizando Surfic;
¶sŘOÞʳʩŸOǋȖʊʳEǋˀʩŸOǋȖʊ˚OŸŎƼŘÌ˚ǣÞǼȖOŸ˚_Ÿ˚ŘŸɚŸOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚ŘŸ˚EǋǣÞĶ̤OsǣǣŸ
sŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
Operador:
dirigir ao expurgo paramentado, realizar o pré-enxague do instrumental e
NŸŎŸŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣwǼǋŘǣŎÞǼÞ_Ÿʷʰ˟ˢ¯sɚʳˡ˟ˡ˟Eʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶʳʩŸOǋȖʊʳEǋˀƼsǋ¶ȖŘǼˀOŸŎŸ˚ŸOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚s˚ǼǋŘǣŎÞ_Ÿ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ
colocar
imerso
emo detergente
Abrir as torneiras
sempreestéril;
com os cotovelos;
Auxiliar:
Abrir
pacote grauenzimático.
cirúrgico contendo
o posicionador
ˡ˟ˡ˟ʳ
ŷƻǢʰŷǋ¶ŘÞʊYŸƻŘ˚ŎsǋÞOŘ^ǢȚ_sʳNŸǋŸŘɚâǋȖǣʲǻÞǋsǣȖǣ_ȚɚÞ_ǣǣŸEǋsŸŘŸɚŸ
Operador:
após deixar o material no expurgo, remover as luvas de procedimento,
OŸǋŸŘɚâǋȖǣʹNŷəÝ^˚ˠ˨ʺʰ˟ˢ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀɠɠɠʳƼÌŸʳŸǋ¶ˀEǋˀ
Operador: Segurar o posicionador próximo ao local do filme/sensor;
higienizar as mãos com água e sabão, individualizar as mãos com luvas de sobrepor e
ÞŘ_sɮʳƼÌƼʷŸƼŸŘ̠OŸŎ̬ĠŸŸŎĶEŸŸĨ˓ɚÞsɠ̠ǼŸƼÞO˓Þ_̠ˤˡ˨̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
calçar as luvas de borracha;
¶yŘOÞŗOÞŸŘĶ_səÞ¶ÞĶ ŘOÞǢŘÞǼ ǋÞʹDǋǣÞĶʺʳŗŸǼǼwOŘÞOŘŸʳˣʰ_s˟ˤ_sŎÞŸ_sˡ˟ˡ˟ʳ
Auxiliar: Colocar o filme/sensor no posicionador e, em seguida, o saco plástico (no
ŷǋÞsŘǼYƂsǣƼǋǣsǋɚÞYŸǣ_sǣȚ_sʲŎs_Þ_ǣ_sƼǋsɚsŘYŸsOŸŘǼǋŸĶsǇȖs_sɚsŎǣsǋ
Operador:
com
limpeza
dos Produtos
Saúde (PSS),
enxágue e plástica
_ŸǼ_ǣ_ȖǋŘǼsǣǣÞǣǼyŘOÞŸǣOǣŸǣǣȖǣƼsÞǼŸǣŸȖOŸŘʩǋŎ_Ÿǣ_sÞŘ¯sOYŸƼsĶŸŘŸɚŸ
conjunto)proceder
e preparar
asaluvas
de sobrepor
para para
o operador;
evitar embalagem
NŸǋŸŘɚâǋȖǣʹǢǊǢ˚Nŷə˚ˡʺʳʻŘŸǼǼwOŘÞOŘÞŘǼsǋŘsǼʼʳ^Þ
ǋÞŸŷʩOÞĶ_ȕŘÞŸ˟˧_sŎÞŸ
secagem;
muito grande e desconfortável;
ˡ˟ˡ˟ʻOsǣǣŸsŎˠ˧ŎÞŸˡ˟ˡ˟ʼʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
ÌƼʲˀˀƼŸǋǼĶʳŘɚÞǣʳ¶ŸɚʳEǋˀ_ŸOȖŎsŘǼǣˀˢˢ˧ˤˡˀˡ˦ˠ˧ˤ˧ˀŗŸǼ̛ǻ̇Nˢ̇˨OŘÞƠŘ̛˟ˣ˚
Operador:
remova o protetor facial e óculos de proteção e realize a limpeza, enxágue e
ˡ˟ˡ˟̛µəÝōǢ˚µµǻrǢ˚ŗəÝǢˀEˤ˨˧˥˥˟˚ˢ_sˣ˚ˣ¯ˠˣ˚˧s˥¯˚E˨ˢˣˠOˠ˨˥Eˡ˧ʳ
Operador:
Posicionar
filme/sensor
na boca
do paciente,
calçartoalha
as luvas
de sobrepor,
secagem
dos objetos.
Para
secar o material,
deverá
ser utilizado
descartável;
¶yŘOÞŗOÞŸŘĶ_səÞ¶ÞĶ ŘOÞǢŘÞǼ ǋÞʹDǋǣÞĶʺʳŗŸǼǼwOŘÞOŘŸʳˡ˥ˀˡ˟ˡ˟
posicionar o cilindro localizador e sair da sala;
µəÝōǢˀµµǻrǢˀŗəÝǢʳǊsOŸŎsŘ_YƂsǣǣŸEǋsƼǋŸ_ȖǼŸǣǣŘsŘǼsǣǇȖsƼŸǣǣŎǣȖEǣǼȖÞǋŸ
Operador:
Após finalizar a secagem do instrumental, higienizar as luvas de borracha
ĶOŸŸĶ˦˟̇Ř_sǣÞŘ¯sOYŸ_sǣȖƼsǋ¯âOÞsǣʰ_ȖǋŘǼsƼŘ_sŎÞ_NŷəÝ^˚ˠ˨ʻŘŸǼǼwOŘÞO
ŘÞŘǼsǋŘsǼʼʳʻOsǣǣŸsŎˡ˥ŎÞŸˡ˟ˡ˟ʼʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
com
água e sabão, secá-las e disponibilizá-las no suporte metálico do expurgo para
Auxiliar: Fechar a porta, selecionar o tempo e acionar o disparador. Em seguida, abrir
ÌƼʲˀˀƼŸǋǼĶʳŘɚÞǣʳ¶ŸɚʳEǋˀ_ŸOȖŎsŘǼǣˀˡˠ˨ˡ˟ˠˀˣˢˣ˟˦˧˧ˀǢrÝ̬ŗəÝǢ̛˚̛˟˨˥ˣ˧ˠˢ̛˚
que outros estudantes as utilizem;
a porta;
̛ŗŸǼ̛ǻ̇Nˢ̇˨OŘÞOʳƼ_¯ˀ˦ˠOˢˣˠ_˚˥ssO˚ˣE˦¯˚Eˠs˥˚˧_˧˥_˧˥˦sˣ˧˨ʳ
NŸŘǣsĶÌŸ®s_sǋĶ_sŷ_ŸŘǼŸĶŸ¶ÞʳNŷəÝ^ˠ˨ʲōŘȖĶ_sEŸǣƼǋ OǣsŎEÞŸǣǣs¶ȖǋŘY
Operador:
utilizando as luvas de sobrepor, desinfectar e guardar o óculos de proteção;
ƼǋŎEÞsŘǼsǣŸ_ŸŘǼŸĶż¶ÞOŸǣʻŘŸOÞǣŘŸƼŸǋǼĶʼʳDǋǣâĶÞʲN®ŷʰˡ˟ˡ˟ʻOsǣǣŸsŎ˟ˤŎÞŸ
Operador: Retirar as luvas de sobrepor, retirar o filme/sensor e posicionador da boca
ˡ˟ˡ˟ʼʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲÌƼʲˀˀɠsEǣÞǼsʳO¯ŸʳŸǋ¶ʳEǋˀOŸɚÞ_ˠ˨ŎŘȖĶ˚_s˚EŸǣ˚ƼǋOǣ˚sŎ˚
EÞŸǣǣs¶ȖǋŘO˚Ƽǋ˚ŎEÞsŘǼsǣ˚Ÿ_ŸŘǼŸĶŸ¶ÞOŸǣ˚s˚ĶŘO_Ÿ˚OŸŎ˚ƼŸÞŸ˚ÞŘǣǼȖOÞŸŘĶ˚_Ÿ˚O¯Ÿˀʳ
do paciente,
sacode
plástico,
entregar
o posicionador
aoseco
auxiliar
Operador:
aindasegurando
utilizando pelo
as luvas
sobrepor,
acondicionar
o material
em(este
grau o
segurará
pelo senha
aro), retirar
e jogar ode
saquinho
plástico/barreira
no lixoObranco;
trocar
ǻÌŸŎwµʰDsǋŘǋ_sǣǢǊʰµȖŘ_ĶÞŘÞǢʰµȖÞŎǋsǣōNəʳōŘȖĶ_sEŸǣƼǋ
OǣsŎ
cirúrgico.
Retirar
para entrega
materiais
no CME e aguardar.
protetor
facial o
EÞŸǣǣs¶ȖǋŘYƼǋŎEÞsŘǼsǣŸ_ŸŘǼŸĶż¶ÞOŸǣʻŘÞŘǼsǋŘsǼʼʳDǋǣâĶÞʲʻNŸŘǣsĶÌŸ®s_sǋĶ_s
saquinho
plástico
à cada exame
radiográfico;
também
deverá
ser entregue
no CME,
porém sem estar acondicionado em grau
ŷ_ŸŘǼŸĶŸ¶Þʼʱˡ˟ˡ˟ʻOsǣǣŸsŎ˟˥ŎÞŸˡ˟ˡ˟ʼʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
cirúrgico;
ÌƼʲˀˀɠsEǣÞǼsʳO¯ŸʳŸǋ¶ʳEǋˀOŸɚÞ_ˠ˨˚ŎŘȖĶ˚_s˚EŸǣ˚ƼǋOǣ˚sŎ˚EÞŸǣǣs¶ȖǋŘO˚Ƽǋ˚
ŎEÞsŘǼsǣ˚Ÿ_ŸŘǼŸĶŸ¶ÞOŸǣ˚sĶŘO_Ÿ˚OŸŎ˚ƼŸÞŸ˚ÞŘǣǼȖOÞŸŘĶ˚_Ÿ˚O¯Ÿˀʳ
Auxiliar: Retirar o filme/sensor e realizar o processamento/escaneamento (se houver
O preenchimento da ficha de entrega do material será realizado pelo funcionário(a) do
mais tomadas radiográficas, e se for filme, colocar em copo plástico; se for sensor,
CME (que deverá utilizar luvas de sobrepor) na presença do estudante;
entregar ao funcionário. Colocar outro filme/sensor no mesmo posicionador ou abrir
outro, caso seja necessário). O funcionário e/ou docente que conduzir o
Todas as peças de mão (alta e baixa rotação), pontas de ultrassom e alicates
processamento radiográfico deverá estar com luvas de sobrepor para receber os
ortodônticos, devem passar pelo processo de limpeza com detergente enzimático
sensores/filmes dos estudantes;
seguido da esterilização em autoclave.
Operador: Reposicionar o filme/sensor e posicionar na boca do paciente até concluir
todas as tomadas radiográficas.
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Remova as luvas de forma adequada e
˟ˡʳÝŘ¯sOYŸËȖŎŘƼsĶŸŗŸɚŸNŸǋŸŘɚâǋȖǣʹˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʺʰ˟˦¯sɚʳˡ˟ˡ˟¯ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
12. REMOÇÃO
DOS EPI
ANTES DO ATENDIMENTO
̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀ¯sɚsǋsÞǋŸˀ˟˦ˀDr˚Nŷr˚
higienize as mãos com água e sabão;
(DESPARAMENTAÇÃO)

NŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚Ř˟ˡ˟˦˟ˡʳƼ_¯̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
Remova o jaleco/avental puxando pela
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_səÞ¶ÞĶ ŘOÞsŎǢȚ_sʳDŸĶsǼÞŎrƼÞ_sŎÞŸĶż¶ÞOŸŘŸ˟ˣʳ
região dos ombros e realize a
Observação: A execução das
ŗŸɚŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣʹˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʺʰˡˡĠŘʳˡ˟ˡ˟¶ʰɚsǋǣŸˡʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀ
antissepsia de mãos com álcool gel
orientações
apresentadas
neste item
é
Paramentação
do operador
e auxiliar:
calçar propé descartável e realizar
ƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀĠŘsÞǋŸˀˡˢˀ
 "
responsabilidade
dos funcionários, docentes "JVSVX\LVZKLTHPZ,70YLZWLP[HUKVH
DŸĶsŎ̬sƼÞ_sŎÞŸĶŸ¶ÞOŸ̬ǢəǢ̬˟ˣʳƼ_¯̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
HU[PZZLWZPHKHZTqVZJVTmSJVVSNLS
Remova o protetor facial e óculos de
e estudantes
graduação
e pós-graduação
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_səÞ¶ÞĶ
ŘOÞsŎǢȚ_sʳ^sƼǋǼŎsŘǼŸ_səÞ¶ÞĶ
ŘOÞsŎ
seguintede
sequência:
jaleco
impermeável,
máscara N95 (PFF2) ou cirúrgica, óculos
de
proteção,
coloque
em
recipiente
ǢȚ_sŎEÞsŘǼĶsǢȚ_s_ŸǻǋEĶÌ_ŸǋʳƻĶŘŸ_sǊsǣƼŸǣǼǣrŎsǋ¶yŘOÞǣsŎǢȚ_s
da clínica
odontológica.
proteção
(que não poderá ser substituído por óculos de grau), gorro descartável, e
ƻȚEĶÞOʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰˡ˟ˠˣʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼʲˀˀ específico ao lado do CME e realize a
protetor facial (face shield);
EɚǣŎǣʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀEɚǣˀƼȖEĶÞOOŸsǣˀƼĶŘŸ̬ǋsǣƼŸǣǼ̬sŎsǋ¶sŘOÞǣ̬ǣȖ_s̬ƼȖEĶÞOʳƼ_¯̤
antissepsia de mãos com álcool gel
Para o profissional de saúde, esse
OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
 "
procedimento é crítico para se evitar
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_səÞ¶ÞĶ ŘOÞsŎǢȚ_sʳƻĶŘŸ_sNŸŘǼÞŘ¶yŘOÞŗOÞŸŘĶ
Remova gorro e máscara em
potencial
contaminação.
Os passos
Auxiliar:
Higienizar as mãos
com água e sabão, calçar as luvas de sobrepor, proceder
ƼǋÝŘ¯sOYŸËȖŎŘƼsĶŸŘŸɚŸNŸǋŸŘɚâǋȖǣˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰ¯sɚʳˡ˟ˡ˟Ìʳ
movimento único de trás para frente e
indicados
para estudantes
de mesa
graduação
^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ
a desinfecção
de aparelho,
auxiliar (dispensa uso de barreiras plásticas) e do
realize a antissepsia de mãos com
¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀ¯sɚsǋsÞǋŸˀ˟˦ˀƼĶŘŸ˚OŸŘŘ¶sŘOÞOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚ƼǋsĶÞŎÞŘǋʳƼ_¯̤
e pós-graduação
são: com papel toalha e Surfic. Utilizar
avental de chumbo
durante todo o atendimento as
OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
mSJVVSNLS "
luvas de sobrepor;
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_sǼsŘYŸrǣƼsOÞĶÞʊ_ǢȚ_sʳ^sƼǋǼŎsŘǼŸ_s
Remova o propé, tomando o cuidado
Remova as luvas de forma adequada e
ǼsŘYŸËŸǣƼÞǼĶǋʰ^ŸŎÞOÞĶÞǋs_sȕǋ¶yŘOÞʳƻǋŸǼŸOŸĶŸ_sǻǋǼŎsŘǼŸ_ŸŗŸɚŸ
de não tocar na sola e no sapato e
higienize as mãos com água e sabão;
NŸǋŸŘɚâǋȖǣʹˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʺʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰˡ˟ˡ˟Þʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
realize a higiene de mãos com água e
Remova
o jaleco
descartável
plástico
̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀ¯sɚsǋsÞǋŸˀ˟ˤˀƻǋŸǼŸOŸĶŸ˚_s˚
Operador:
Observar
no pedido
a quantidade de radiografias, separar todo o material
sabão;
ŎŘsĠŸ˚OĶÞŘÞOŸ˚Ƽǋ˚Ÿ˚ŘŸɚŸOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚ˡ˟ˠ˨˚ŘOŸɚʳƼ_¯̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
e/ou
impermeável
região
que será
utilizado:puxando
luvas de pela
procedimento
e sobrepor, posicionadores radiográficos,
Todos os EPIs devem ser descartados
dos
ombros eerealize
a antissepsia
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢŸEǋsNŸǋŸŘɚâǋȖǣʰʻǣʳ_ʳʼEʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
filme/sensor
saquinhos
plásticos;de
lixo infectante.
̣ÌƼʲˀˀɠɠɠʳǣȖ_sʳǣƼʳ¶ŸɚʳEǋˀǋsǣŸȖǋOsǣˀOɚsOsŘǼǋŸ˚_s˚ɚÞ¶ÞĶŘOÞ˚sƼÞ_sŎÞŸĶŸ¶ÞOˀǋsǣ˚_s˚
TqVZJVTmSJVVSNLS
" o propé (caso não sejaem
Auxiliar: Chamar e entregar
durante o atendimento clínico) para
ɚÞ¶ÞĶŘOÞˀ_ŸsŘOǣ˚_s˚ǼǋŘǣŎÞǣǣŸ˚ǋsǣƼÞǋǼŸǋÞˀOŸǋŸŘɚÞǋȖǣʳÌǼŎĶ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ
Remova
gorro
e máscara
emretire próteses ou aparelhos removíveis, adornos, colocar
o paciente,
solicitar
que ele
ˡ˟ˡ˟ʳ
Protocolo para limpeza dos protetores
movimento
único,
de trás
para frente,
e
o
avental
de
chumbo,
explicar
o
procedimento
e
questionar possibilidade de
ǢȖEOÌsʩƼǋǣǣȖŘǼŸǣĠȖǋâ_ÞOŸǣ_NǣNÞɚÞĶʳ^sOǋsǼŸŘŸˠ˟ʳˡˠˠʰ_sˢ˟_sĠŘsÞǋŸ_s
faciais
e óculos de proteção:
realize
a antissepsia de mãos com
gestação;
ˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼƂsǣŸEǋsŸµǋȖƼŸrɮsOȖǼÞɚŸÝŘǼsǋŎÞŘÞǣǼsǋÞĶ_srŎsǋ¶yŘOÞsŎǢȚ_sƻȚEĶÞO
mSJVVSNLS
"
_sÝŎƼŸǋǼ ŘOÞŗOÞŸŘĶsÝŘǼsǋŘOÞŸŘĶ˚µrÝ˚rǢƻÝÝʳ^Þ
ǋÞŸŷʩOÞĶ_ȕŘÞŸʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰ
A
limpeza
dos protetores faciais e
ˢ˟ĠŘʳˡ˟ˡ˟ĠʳǢsYŸˠʰƼʳˠʰs_ÞYŸˡˠ˚ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼʲˀˀɠɠɠʳÞŘʳ¶ŸɚʳEǋˀɠsEˀ_ŸȖˀ˚
Remova
o propé, tomando o cuidado
ˀ_sOǋsǼŸ˚Ř˚ˠ˟ʳˡˠˠ˚_s˚ˢ˟˚_s˚ĠŘsÞǋŸ˚_sˡ˟ˡ˟˚
óculos de proteção utilizados pelos
de
não tocarLavar
na sola
e
no sapato
e e sabão, colocar
Operador:
as
mãos
com
água
luvas apenas o operador calçar
ˡˣ˟˥ˣ˥ˡˢ˨ʷÞŘÌsǋÞǼǊs_ÞǋsOǼ̠ǼǋȖs˓ǋs_ÞǋsOǼ̠̇ˡ®ɠsĖ
docentes
e funcionários deverão ser
realize
a higiene
de mãos
com
água e de consulta inicial); caso
luvas de
procedimento
(em
situações
seja uma radiografia
ˡ®¶ȖsǣǼ̇ˡ®ǣsǋOÌ̇ˢ®ǣsOŸ̇ˢ^_ŸȖˠ̇ˡ˥_Ǽ̇ˢ^ˢˠ˚˟ˠˡ˟ˡ˟̇ˡ˥ǇǢsǋOÌ̇ˢ^µsÞ̤
realizados pelos funcionários da clínica.
sabão;
OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
realizada durante o atendimento odontológico, o operador deverá manter o uso das
Esta etapa deverá ser realizada ao final
Todos
os EPIs
devem
ser descartados
ǢȖEOÌsʩƼǋǣǣȖŘǼŸǣĠȖǋâ_ÞOŸǣ_NǣNÞɚÞĶʳĵsÞŘŸˠˢʳ˨˦˨ʰ_s˥_s¯sɚsǋsÞǋŸ_sˡ˟ˡ˟ʳ
luvas que
estavam
sendo
utilizadas previamente;
do atendimento clínico.
em
lixo infectante.
^ÞǣƼƂsǣŸEǋsǣŎs_Þ_ǣƼǋsŘ¯ǋsŘǼŎsŘǼŸ_sŎsǋ¶yŘOÞ_sǣȚ_sƼȚEĶÞO_s
Auxiliar:
Posicionar o paciente, adequar posição de pés e cabeça.
Cada estudante
deverá realizar a
ÞŎƼŸǋǼ ŘOÞÞŘǼsǋŘOÞŸŘĶ_sOŸǋǋsŘǼs_ŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣǋsǣƼŸŘǣ
ɚsĶƼsĶŸǣȖǋǼŸ_sˡ˟ˠ˨ʳ
^Þ ǋÞŸŷʩOÞĶ_ȕŘÞŸʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰ˟˥¯sɚʳˡ˟ˡ˟Ĩʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
limpeza do seu protetor facial e óculos
Para o profissional de saúde, esse
̣ÌƼʲˀˀɠɠɠʳƼĶŘĶǼŸʳ¶ŸɚʳEǋˀOOÞɚÞĶ̬˟ˢˀ̬ǼŸˡ˟ˠ˨˚ˡ˟ˡˡˀˡ˟ˡ˟ˀĵsÞˀĵˠˢ˨˦˨ʳÌǼŎ̤OsǣǣŸsŎʲ
de proteção seguindo o mesmo
procedimento
ˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳé crítico para se evitar
protocolo;
potencial contaminação. Os passos
N^NʰNrŗǻrǊǢ®ŷǊ^ÝǢrǢrʰNŷŗǻǊŷĵŗ^ƻǊrərŗǻÝŷŗʳʳNŸǋŸŘɚÞǋȖǣ^Þǣsǣsˡ˟ˠ˨
Lavar os protetores faciais e óculos de
indicados
para docentes e funcionários
ʹNŷəÝ^˚ˠ˨ʺʲǢɴŎƼǼŸŎǣʰˠ˟¯sEʳˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
proteção com água e sabão; secar os
̣ÌƼǣʲˀˀɠɠɠʳO_Oʳ¶ŸɚˀOŸǋŸŘɚÞǋȖǣˀˡ˟ˠ˨ŘOŸɚˀEŸȖǼˀǣɴŎƼǼŸŎǣʳÌǼŎĶ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ
são:
ˡ˟ˡ˟ʳNŸǋŸŘɚÞǋȖǣ^Þǣsǣsˡ˟ˠ˨ʹNŷəÝ^˚ˠ˨ʺǢÞǼȖŸŘǢȖŎŎǋɴʰˠˢ¯sEʳˡ˟ˡ˟Eʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶ
mesmos e realizar a desinfecção com
sŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀɠɠɠʳO_Oʳ¶ŸɚˀOŸǋŸŘɚÞǋȖǣˀˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəˀǣȖŎŎǋɴʳÌǼŎĶ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ
Surfic;
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armazenamento
dos
protetores
desinfecção
deste com
Surfic.
Deixe o
yO ōŘǼsǋŎsǣ_Ÿ_ŸOsŘǼs¯ǣǼ_ƼŸǋ
faciaissobre
e óculos
de proteção
dos
mesmo
a bancada
do consultório
ao
ƼsĶŸŎsŘŸǣˠʰˤŎsǼǋŸǣ_ǣOǋǼsÞǋǣ
docentes,
e funcionários
lado
da portaestudantes
de saída (porta
de número
_ŸǣsǣǼȖ_ŘǼsǣʱ
ser realizado
pela na
instituição.
01deverá
para todos
os presentes
clínica
y ǊsOŸŎsŘ_˚ǣsŎŘȖǼsŘYŸ_ǣ
odontológica);

ĠŘsĶǣsƼŸǋǼǣEsǋǼǣŸȖʰǣsȖĶÞʊ_Ÿʰ
Remova
os óculos de proteção e realize a
.,9,5*0(4,5;6+,
ŸǋOŸŘ_ÞOÞŸŘ_ŸǼsŘÌsɮȖǣǼŸǇȖs
desinfecção
deste com Surfic. Deixe o
RESÍDUOS

mesmo
sobre a bancada presente no
¶ǋŘǼǣǼǋŸOǣ_sǋŘsOsǣǣ
ǋÞǣŸȖ
espaço
de paramentação
dedas
forma
Observação:
A execução
ʩŎ_s¶ǋŘǼÞǋǋsŘŸɚYŸ_ŸǋŘŸǣ
temporária;
orientações
apresentadas neste item é
ŎEÞsŘǼsǣʱ
Pegue uma folha
defuncionários,
papel ofício ou
cartão
responsabilidade
dos
docentes
y ^sǣsŘOŸǋĠǋǼǋŸOǣ_sŸEĠsǼŸǣsŘǼǋs
e dobre a mesma
ao meioepor
duas vezes,
e estudantes
de graduação
pós-graduação
sǣǼȖ_ŘǼsǣʱ
ao final 4 (quatro) partes;
da totalizando
clínica odontológica.
Recorte
a ponta da extremidade que
y Ǌs_ȖʊÞǋǇȖŘǼÞ__s_sǼÞɚÞ__sǣsŎ
conecta
as dobraduras
tesoura de
Os estudantes
deverãocom
acondicionar
os
¶ǋȖƼŸǇȖsŘsOsǣǣÞǼsŎŎŸɚÞŎsŘǼǋ
forma
que,
quandodurante
ela for aberta,
um
resíduos
gerados
o atendimento
OǋǼsÞǋǣŸȖƼǋŸɮÞŎǋŸǣsǣǼȖ_ŘǼsǣʱ
orifício
seja formado
no separada
centro da folha;
odontológico
de forma
y ǊsĶÞʊǋȖĶǣǼsżǋÞOǣǇȖsƼŸǣǣŎǣsǋ
Remova
a máscara
tocandoem
da sacolas
região
(infectante/A4
e comum/D)

¶ǋɚ_ǣŸȖǣǣÞǣǼÞ_ǣŸɚÞɚŸƼŸǋ
posterior
para
a anterior.
Não
tocarna
na
plásticas
que deverão
ser
fixadas
sǣǼȖ_ŘǼsǣǇȖsŸƼǼǋsŎŸȖƼǋsOÞǣǋsŎ
região
frontal
da máscara;
lateral
da bancada
do consultório
OŸŎƼŘÌǋǣŎsǣŎǣsŎ_ŸŎÞOâĶÞŸʳ
Segure
a máscara
sempre pelasestes
alças e
odontológico.
Posteriormente,
passe
as deverão
mesmas ser
pordescartados
dentro da em
ƻǋsǣǼǣǣÞǼȖYƂsǣʰƼǋsɚsǋŘŸƼĶŘŸ_s
resíduos
abertura/perfuração
realizada
na folha de
recipientes
específicos
e devidamente
sŘǣÞŘŸ¯ŸǋŎ_sOŸŘǼǋŸĶs_
papel;
infectados;
¯ǋsǇȖyŘOÞ_ŸsǣǼȖ_ŘǼsʱ
Dobre
o papel de
que de
a máscara
A organização
doforma
ambiente
trabalho é
y ^sɚsǋ ǣsǋǋsĶÞʊ_ŸɚĶÞYŸ
fique
armazenada
parteresíduos
interna da folha
fundamental.
Não na
deixar
sǣƼsOÞĶÞʊ_ʰOŸŎƼŘÌ_ƼŸǋĶȖ_Ÿ
de
papel e aspelas
alçasbancadas
fiquem dee fora.
Após,
espalhados
equipos;
ǼwOŘÞOŸʰ_ŸǢÞǣǼsŎ_sǇȖsOÞŎsŘǼŸʰ
deixe
sobre
a bancada;
Todos
os resíduos
que contenham
əsŘǼÞĶYŸsǋNŸŘ_ÞOÞŸŘ_ŸʹəNʺ
Remova
o gorro e o(secreções)
propé e descarte
osser
material
biológico
deverão
_sǼŸ_ŸǣŸǣŎEÞsŘǼsǣ_ÝŗǻrµǊ
mesmos;
descartados
em recipiente infectante

sapato)
e realize a antissepsia
mãos
14.ǋʰƼǋƼǋŸƼŸǋOÞŸŘǋEŸƼǋ
PREENCHIMENTO
DEde
ǼÞOOŸŎ
JVTmSJVVSNLS DA
"JVSVX\LQHSLJVNVYYV
DOCUMENTOS
CLÍNICA
ǣs¶ȖǋŘYǼŸ_ŸǣsŘɚŸĶɚÞ_Ÿǣʳŷǣ
descartável e a máscara cirúrgica;
ODONTOLÓGICA
ǣÞǣǼsŎǣ_səNƼŸ_sŎǣsǼŸǋŘǋ
Ao entrar na clínica, descarte a máscara
OȖǣs¯ŸŘǼs_sOŸŘǼŎÞŘYŸǣsŘŸ
cirúrgica
e realize
a antissepsia
Observação:
A execução
das das mãos
¯ŸǋsŎOŸǋǋsǼŎsŘǼsƼǋŸĠsǼ_Ÿǣʰ
JVTmSJVVSNLS
"JVSVX\LV}J\SVZKL
orientações
apresentadas
neste item é
OŸŘǣǼǋȖâ_ŸǣʰŸƼsǋ_ŸǣsŎŸŘÞǼŸǋ_Ÿǣʰ
proteção desinfectado
e realize
responsabilidade
dos estudantes
ea
docentes
ŸȖÞŘ_ʰǣsŘŸǋsOsEsǋsŎŸǣ
antissepsiada
das
mãos;
coloque a máscara
de graduação
clínica
odontológica.
OȖÞ__ŸǣŘsOsǣǣ
ǋÞŸǣ_sĶÞŎƼsʊs
N95 (PFF2) após retirá-la do papel,

ŎŘȖǼsŘYŸʳ
segurando
sempre pelas
alças.
Realize
Os
únicos documentos
físicos
que
serãoa
HU[PZZLWZPHKHZTqVZJVTmSJVVSNLS
preenchidos
no decorrer da clínica são: "

coloque oreceituários,
protetor facial
desinfectado e
atestados,
encaminhamento,
lave as mãos
com água
e sabão; coloque
solicitação
de exames
radiográficos,
˟ˤ_sğȖĶÌŸ_sˡ˟ˡ˟ʰNĶ_ǣŗŸɚǣ˚µŸÞ
ǣ o
as luvas de procedimento
continuar
preenchimento
da evoluçãopara
do prontuário
atendimento.
(por
estudantes e docentes) e assinatura
NǋÞ_ŸƼŸǋʲ
do prontuário (pelo paciente). Após
ƻǋŸ¯sǣǣŸǋ^ǋʳ^Þs¶ŸŘǼŸŘÞŸNŸǣǼ
,?,*<h²6+,,?(4,:
preenchimento destes itens, realizar a
ǋŘǼsǣ
RADIOGRÁFICOS
desinfecção da caneta utilizada com
ƻǋŸ¯sǣǣŸǋǻÞǼȖĶǋ_ŸNȖǋǣŸ_sŷ_ŸŘǼŸĶŸ¶Þ
EXTRABUCAIS
mSJVVSLTNLS "
srŘ¯sǋŎ¶sŎ_®ǢōNŸŸǋ_sŘ_Ÿǋ_
A assinatura dos prontuários e fichas de
NĶâŘÞOŷ_ŸŘǼŸĶż¶ÞO_®Ǣō
Observação:
A execução
das
avaliação
pelo docente
e estudante

orientações
apresentadas
neste
item é
deverão acontecer
ao final
da clínica
_ƼǼYŸʲ
responsabilidade
odontológica; dos funcionários, docentes
ƻǋŸ¯sǣǣŸǋōʳ®sǋŘŘ_^ÞǣǻŸŎw
e Importante
estudantesque
de graduação
e pós-graduação
cada docente
manipule
ƻǋŸ¯sǣǣŸǋ_ŸǣNȖǋǣŸǣ_sŷ_ŸŘǼŸĶŸ¶Þʰ
da
clínica
odontológica.
sua
caneta
e carimbo e realize a
rŘ¯sǋŎ¶sŎsƻǣÞOŸĶŸ¶Þ_ÝŗǻrµǊs
desinfecção desses objetos com álcool
NŸŸǋ_sŘ_Ÿǋ_ŸǣĵEŸǋǼżǋÞŸǣ_sȖĶǣ
Priorizar o HW}Z\ZV
uso de radiografias extrabucais
ƻǋLTNLS
ǼÞOǣ_ÝŗǻrµǊ
para os pacientes. Caso a condição
clínica não seja contemplada apenas com
auxílio de radiografias extrabucais,

ǇȖŘǼŸOƼOÞ__s_sǋsŘŸɚYŸ_s
Remova
as luvas
de sobrepor
e os
(resíduo
A4).
Deverá
ser incluído
descarte-as;
ǋʰOŸŘ¯ŸǋŎsĶs¶ÞǣĶYŸ_ÞǣƼŸŘâɚsĶʳ
resíduos
provenientes do processo de
Realize
a antissepsia
das
com álcool
desinfecção
e limpeza
demãos
superfícies;
^sɚÞ_Ÿ¯ĶǼ_ssɚÞ_yŘOÞOŸŘOĶȖǣÞɚ
NLS
Seguir
asHU[LZKLZHPYKHJSxUPJH"
orientações previstas no Plano
ǣŸEǋsǇȖsǣǼŸ_ǋsŘŸɚYŸs_
Ao
retornar,
realize adeantissepsia
com
de Gerenciamento
Resíduos das
(PGRSS)
ʩĶǼǋ¶sŎ_ŸǋʰǋsOŸŎsŘ_˚ǣsǇȖsŸ

mSJVVS
LWYVJLKHJVTH
da INTEGRA.
ǋsǣƼŸŘǣ ɚsĶƼsĶÝŘǣǼȖÞYŸ_srŘǣÞŘŸ
paramentação (descrita no item 4 deste
ǢȖƼsǋÞŸǋʹÝrǢʺǼŸŎs_sOÞǣŸsŎ
documento) no espaço anexo da clínica:
OŸŘĠȖŘǼŸOŸŎŸǣsǼŸǋ_ssŘ¶sŘÌǋÞ_s
coloque propé novo (sem tocar na sola do




dia seguinte; maçanetas das salas de
15. ˡ˟ˡ˟ʳ®ÝŷNǊȕʉʰ®ȖŘ_YŸŷǣɠĶ_ŸNǋȖʊʳ¶yŘOÞ®ÞŸOǋȖʊ_sŗŸOÞǣʹ®ŗʺʳ®ÞŸOǋȖʊ
LIMPEZA DA CLÍNICA
DURANTE DO ATENDIMENTO

OŸŎƼŘÌǣÞǼȖYŸ_ŸŘŸɚŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣŘŸDǋǣÞĶʰˡ˨ĠŘʳˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀ
raio-x deverão ser desinfectadas com
¶sŘOÞʳʩŸOǋȖʊʳEǋˀʩŸOǋȖʊ˚OŸŎƼŘÌ˚ǣÞǼȖOŸ˚_Ÿ˚ŘŸɚŸOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚ŘŸ˚EǋǣÞĶ̤OsǣǣŸ
Surfic;
Observação:
A execução das
sŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
O ambiente deverá ter a refrigeração
orientações apresentadas neste item é
NŸŎŸŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣwǼǋŘǣŎÞǼÞ_Ÿʷʰ˟ˢ¯sɚʳˡ˟ˡ˟Eʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
desligada e todas as áreas de ventilação
responsabilidade
funcionários
da clínica
̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶʳʩŸOǋȖʊʳEǋˀƼsǋ¶ȖŘǼˀOŸŎŸ˚ŸOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚s˚ǼǋŘǣŎÞ_Ÿ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ
Auxiliar: Abrirdos
o pacote
grau cirúrgico
contendo o posicionador estéril;
natural deverão ser abertas ao final do
ˡ˟ˡ˟ʳ e equipe de limpeza. É
odontológica
expediente, por um período mínimo de 1
importante
que os docentes e estudantes
ŷƻǢʰŷǋ¶ŘÞʊYŸƻŘ˚ŎsǋÞOŘ^ǢȚ_sʳNŸǋŸŘɚâǋȖǣʲǻÞǋsǣȖǣ_ȚɚÞ_ǣǣŸEǋsŸŘŸɚŸ

OŸǋŸŘɚâǋȖǣʹNŷəÝ^˚ˠ˨ʺʰ˟ˢ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀɠɠɠʳƼÌŸʳŸǋ¶ˀEǋˀ
hora.do filme/sensor;
Operador:
Segurar
o posicionador
próximo ao local
tenham
conhecimento
destas
orientações
ÞŘ_sɮʳƼÌƼʷŸƼŸŘ̠OŸŎ̬ĠŸŸŎĶEŸŸĨ˓ɚÞsɠ̠ǼŸƼÞO˓Þ_̠ˤˡ˨̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
devido ao papel formativo e para facilitar o
¶yŘOÞŗOÞŸŘĶ_səÞ¶ÞĶ
ŘOÞǢŘÞǼ ǋÞʹDǋǣÞĶʺʳŗŸǼǼwOŘÞOŘŸʳˣʰ_s˟ˤ_sŎÞŸ_sˡ˟ˡ˟ʳ
16. LIMPEZA DOS BANHEIROS
andamento
das atividades clínicas.
Auxiliar:
Colocar
o
filme/sensor
no posicionador e, em seguida, o saco plástico (no
ŷǋÞsŘǼYƂsǣƼǋǣsǋɚÞYŸǣ_sǣȚ_sʲŎs_Þ_ǣ_sƼǋsɚsŘYŸsOŸŘǼǋŸĶsǇȖs_sɚsŎǣsǋ
_ŸǼ_ǣ_ȖǋŘǼsǣǣÞǣǼyŘOÞŸǣOǣŸǣǣȖǣƼsÞǼŸǣŸȖOŸŘʩǋŎ_Ÿǣ_sÞŘ¯sOYŸƼsĶŸŘŸɚŸ
conjunto) e preparar as luvas de sobrepor para o operador; evitar embalagem plástica
Observação:
A execução das
AsNŸǋŸŘɚâǋȖǣʹǢǊǢ˚Nŷə˚ˡʺʳʻŘŸǼǼwOŘÞOŘÞŘǼsǋŘsǼʼʳ^Þ
luvas de borracha utilizadas no
ǋÞŸŷʩOÞĶ_ȕŘÞŸ˟˧_sŎÞŸ
muito grande e desconfortável;
orientações apresentadas neste item é
ˡ˟ˡ˟ʻOsǣǣŸsŎˠ˧ŎÞŸˡ˟ˡ˟ʼʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
expurgo
deverão ser higienizadas com
ÌƼʲˀˀƼŸǋǼĶʳŘɚÞǣʳ¶ŸɚʳEǋˀ_ŸOȖŎsŘǼǣˀˢˢ˧ˤˡˀˡ˦ˠ˧ˤ˧ˀŗŸǼ̛ǻ̇Nˢ̇˨OŘÞƠŘ̛˟ˣ˚
responsabilidade da equipe de limpeza. É
água
e sabão ao final do atendimento e,
ˡ˟ˡ˟̛µəÝōǢ˚µµǻrǢ˚ŗəÝǢˀEˤ˨˧˥˥˟˚ˢ_sˣ˚ˣ¯ˠˣ˚˧s˥¯˚E˨ˢˣˠOˠ˨˥Eˡ˧ʳ
importante
os as
funcionários
da clínica
emOperador:
seguida, desinfectadas
com Surfic;
Posicionar filme/sensor
na boca do
paciente, que
calçar
luvas de sobrepor,
¶yŘOÞŗOÞŸŘĶ_səÞ¶ÞĶ ŘOÞǢŘÞǼ ǋÞʹDǋǣÞĶʺʳŗŸǼǼwOŘÞOŘŸʳˡ˥ˀˡ˟ˡ˟
Asposicionar
bombonaso (cestas
limpeza) e sair da sala;tenham conhecimento destas orientações
cilindrode
localizador
µəÝōǢˀµµǻrǢˀŗəÝǢʳǊsOŸŎsŘ_YƂsǣǣŸEǋsƼǋŸ_ȖǼŸǣǣŘsŘǼsǣǇȖsƼŸǣǣŎǣȖEǣǼȖÞǋŸ
devido ao papel formativo e para facilitar o
armazenadas
no expurgo devem passar
ĶOŸŸĶ˦˟̇Ř_sǣÞŘ¯sOYŸ_sǣȖƼsǋ¯âOÞsǣʰ_ȖǋŘǼsƼŘ_sŎÞ_NŷəÝ^˚ˠ˨ʻŘŸǼǼwOŘÞO
andamento das atividades clínicas.
por
processo de descontaminação com
ŘÞŘǼsǋŘsǼʼʳʻOsǣǣŸsŎˡ˥ŎÞŸˡ˟ˡ˟ʼʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
Auxiliar:
Fechar
a
porta,
selecionar
o
tempo
e
acionar o disparador. Em seguida, abrir
ÌƼʲˀˀƼŸǋǼĶʳŘɚÞǣʳ¶ŸɚʳEǋˀ_ŸOȖŎsŘǼǣˀˡˠ˨ˡ˟ˠˀˣˢˣ˟˦˧˧ˀǢrÝ̬ŗəÝǢ̛˚̛˟˨˥ˣ˧ˠˢ̛˚
OPWVJSVYP[VKLZ}KPVH
"
a porta;
̛ŗŸǼ̛ǻ̇Nˢ̇˨OŘÞOʳƼ_¯ˀ˦ˠOˢˣˠ_˚˥ssO˚ˣE˦¯˚Eˠs˥˚˧_˧˥_˧˥˦sˣ˧˨ʳ
Realizar a limpeza dos banheiros
Para a limpeza do biofilme das
NŸŘǣsĶÌŸ®s_sǋĶ_sŷ_ŸŘǼŸĶŸ¶ÞʳNŷəÝ^ˠ˨ʲōŘȖĶ_sEŸǣƼǋ
OǣsŎEÞŸǣǣs¶ȖǋŘY
\[PSPaHUKVZVS\sqVKLOPWVJSVYP[V
V\
mangueiras
de cada consultório, realizar a
ƼǋŎEÞsŘǼsǣŸ_ŸŘǼŸĶż¶ÞOŸǣʻŘŸOÞǣŘŸƼŸǋǼĶʼʳDǋǣâĶÞʲN®ŷʰˡ˟ˡ˟ʻOsǣǣŸsŎ˟ˤŎÞŸ
suave
a cada 2 horas
sucção
com detergente
enzimático
e
Operador:
Retirar as luvas
de sobrepor,
retirar oLysoform
filme/sensor
e posicionador
da nos
boca
ˡ˟ˡ˟ʼʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲÌƼʲˀˀɠsEǣÞǼsʳO¯ŸʳŸǋ¶ʳEǋˀOŸɚÞ_ˠ˨ŎŘȖĶ˚_s˚EŸǣ˚ƼǋOǣ˚sŎ˚
períodos
de
atendimento
clínico;
OPWVJSVYP[Vn
HVMPUHSKVH[LUKPTLU[V
EÞŸǣǣs¶ȖǋŘO˚Ƽǋ˚ŎEÞsŘǼsǣ˚Ÿ_ŸŘǼŸĶŸ¶ÞOŸǣ˚s˚ĶŘO_Ÿ˚OŸŎ˚ƼŸÞŸ˚ÞŘǣǼȖOÞŸŘĶ˚_Ÿ˚O¯Ÿˀʳ
do paciente, segurando
pelo saco plástico, entregar o posicionador ao auxiliar (este o
Reforçar a limpeza
superfícies,
Realizar
esta
sucção
forma
separada
segurará
pelo
aro), de
retirar
e jogar
o saquinho plástico/barreira
no lixode
branco;
trocar o
ǻÌŸŎwµʰDsǋŘǋ_sǣǢǊʰµȖŘ_ĶÞŘÞǢʰµȖÞŎǋsǣōNəʳōŘȖĶ_sEŸǣƼǋ
OǣsŎ
(primeiro
o detergente
enzimático
EÞŸǣǣs¶ȖǋŘYƼǋŎEÞsŘǼsǣŸ_ŸŘǼŸĶż¶ÞOŸǣʻŘÞŘǼsǋŘsǼʼʳDǋǣâĶÞʲʻNŸŘǣsĶÌŸ®s_sǋĶ_s
saquinho
plástico à cada
exameeradiográfico; principalmente as mais tocadas como
ŷ_ŸŘǼŸĶŸ¶Þʼʱˡ˟ˡ˟ʻOsǣǣŸsŎ˟˥ŎÞŸˡ˟ˡ˟ʼʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
bancadas, recipiente de sabonete líquido
KLWVPZVOPWVJSVYP[Vn
"
ÌƼʲˀˀɠsEǣÞǼsʳO¯ŸʳŸǋ¶ʳEǋˀOŸɚÞ_ˠ˨˚ŎŘȖĶ˚_s˚EŸǣ˚ƼǋOǣ˚sŎ˚EÞŸǣǣs¶ȖǋŘO˚Ƽǋ˚
e papel toalha e torneiras com Surfic;
Reforçar a limpeza de superfícies,
ŎEÞsŘǼsǣ˚Ÿ_ŸŘǼŸĶŸ¶ÞOŸǣ˚sĶŘO_Ÿ˚OŸŎ˚ƼŸÞŸ˚ÞŘǣǼȖOÞŸŘĶ˚_Ÿ˚O¯Ÿˀʳ
Auxiliar: Retirar
o filme/sensor
e realizar o processamento/escaneamento
(se houverlíquido
Manter os recipientes de sabonete
principalmente
as mais
tocadas como
mais tomadas
radiográficas,
se for filme,
colocar
em copo
plástico;
for sensor,
e papel
toalha
sempreseabastecidos.
bancadas,
armários,
torneiras, e
cadeiras
e
entregarcom
ao funcionário.
Colocar outro filme/sensor no mesmo posicionador ou abrir
refletores
Surfic;
caso sejapara
necessário).
O clínica
funcionário e/ou
que conduzir oCOM
17.docente
ORIENTAÇÕES
O outro,
pano utilizado
limpeza da
processamento
radiográfico
deverá estar
luvas de sobrepor
para receber os
AO BANHO
deve
ser específico
para este ambiente
e comRELAÇÃO
sensores/filmes
dos estudantes;
não
deverá ser utilizado
para limpeza de

PÓS-ATENDIMENTO CLÍNICO

outros ambientes da INTEGRA;
Observação: A execução das
O chão deverá ser limpo com solução de
Operador: Reposicionar o filme/sensor e posicionar na boca do paciente até concluir
orientações apresentadas neste item
OPWVJSVYP[V V\3`ZVMVYTZ\H]L"VZ
todas as tomadas radiográficas.
é responsabilidade dos funcionários,
reservatórios de água do equipo deverão
ser esvaziados e deixados secos para o

docentes e estudantes de
24


docentes e estudantes de graduação
graduação
e pós-graduação da clínica
˟ˡʳÝŘ¯sOYŸËȖŎŘƼsĶŸŗŸɚŸNŸǋŸŘɚâǋȖǣʹˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʺʰ˟˦¯sɚʳˡ˟ˡ˟¯ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
ANTES DO ATENDIMENTO
̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀ¯sɚsǋsÞǋŸˀ˟˦ˀDr˚Nŷr˚
da clínica odontológica.
odontológica.
NŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚Ř˟ˡ˟˦˟ˡʳƼ_¯̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_səÞ¶ÞĶ
ŘOÞsŎǢȚ_sʳDŸĶsǼÞŎrƼÞ_sŎÞŸĶż¶ÞOŸŘŸ˟ˣʳ
Docentes, funcionários e estudantes
É extremamente
aconselhável que
ŗŸɚŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣʹˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʺʰˡˡĠŘʳˡ˟ˡ˟¶ʰɚsǋǣŸˡʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀ
pertencentes aos grupos de risco
docentes, funcionários e estudantes
Paramentação do operador e auxiliar: calçar propé descartável e realizar
ƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀĠŘsÞǋŸˀˡˢˀ
HWVU[HKVZWLSH64:PKHKLHUVZ
retornem
às suas casas para tomarem
DŸĶsŎ̬sƼÞ_sŎÞŸĶŸ¶ÞOŸ̬ǢəǢ̬˟ˣʳƼ_¯̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
HU[PZZLWZPHKHZTqVZJVTmSJVVSNLS "JVSVX\LVZKLTHPZ,70YLZWLP[HUKVH
portadores de doenças crônicas, câncer
banho após o período de atendimento
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_səÞ¶ÞĶ
ŘOÞsŎǢȚ_sʳ^sƼǋǼŎsŘǼŸ_səÞ¶ÞĶ
ŘOÞsŎ
seguinte sequência: jaleco impermeável,
máscara N95 (PFF2) ou cirúrgica, óculos
de
ou
imunodeprimidos)
não
poderão
realizar
clínico;
ǢȚ_sŎEÞsŘǼĶsǢȚ_s_ŸǻǋEĶÌ_ŸǋʳƻĶŘŸ_sǊsǣƼŸǣǼǣrŎsǋ¶yŘOÞǣsŎǢȚ_s
proteção (que não poderá ser substituído por óculos de grau), gorro descartável, e
ƻȚEĶÞOʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰˡ˟ˠˣʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼʲˀˀ
atividades clínicas com paciente até que
Sugere-se
a seguinte sequência para o
protetor facial (face shield);
EɚǣŎǣʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀEɚǣˀƼȖEĶÞOOŸsǣˀƼĶŘŸ̬ǋsǣƼŸǣǼ̬sŎsǋ¶sŘOÞǣ̬ǣȖ_s̬ƼȖEĶÞOʳƼ_¯̤
seja decretado o fim da pandemia pela
banho:
OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
COVID-19. Neste caso recomenda-se o
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_səÞ¶ÞĶ ŘOÞsŎǢȚ_sʳƻĶŘŸ_sNŸŘǼÞŘ¶yŘOÞŗOÞŸŘĶ
remanejamento dos pacientes nestas
Não jogar água no rosto ou cabeça, de
Auxiliar: Higienizar as mãos com água e sabão, calçar as luvas de sobrepor, proceder
ƼǋÝŘ¯sOYŸËȖŎŘƼsĶŸŘŸɚŸNŸǋŸŘɚâǋȖǣˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰ¯sɚʳˡ˟ˡ˟Ìʳ
condições para atividades práticas
imediato;
^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ
a desinfecção de aparelho, mesa auxiliar (dispensa uso de barreiras plásticas) e do
laboratoriais respeitando as normas de
Antes
de tudo, ensaboe as mãos com
¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀ¯sɚsǋsÞǋŸˀ˟˦ˀƼĶŘŸ˚OŸŘŘ¶sŘOÞOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚ƼǋsĶÞŎÞŘǋʳƼ_¯̤
avental de chumbo com papel toalha e Surfic. Utilizar durante todo o atendimento as
OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
biossegurança e distanciamento;
sabonete
ou sabão ou shampoo;
luvas de sobrepor;
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_sǼsŘYŸrǣƼsOÞĶÞʊ_ǢȚ_sʳ^sƼǋǼŎsŘǼŸ_s
Deverá ser apresentada, àqueles que
Quando
já tiver bastante espuma,
ǼsŘYŸËŸǣƼÞǼĶǋʰ^ŸŎÞOÞĶÞǋs_sȕǋ¶yŘOÞʳƻǋŸǼŸOŸĶŸ_sǻǋǼŎsŘǼŸ_ŸŗŸɚŸ
fazem parte do grupo de risco, uma
comece passando a espuma na cabeça
NŸǋŸŘɚâǋȖǣʹˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʺʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰˡ˟ˡ˟Þʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
autodeclaração (apresentando nome
inteira (apenas o suficiente para
̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀ¯sɚsǋsÞǋŸˀ˟ˤˀƻǋŸǼŸOŸĶŸ˚_s˚
Operador: Observar no pedido a quantidade de radiografias, separar todo o material
completo e CPF) à coordenação da
ensaboar
bem), sempre com os olhos e
ŎŘsĠŸ˚OĶÞŘÞOŸ˚Ƽǋ˚Ÿ˚ŘŸɚŸOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚ˡ˟ˠ˨˚ŘOŸɚʳƼ_¯̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
que será utilizado: luvas de procedimento e sobrepor, posicionadores radiográficos,
clínica e de curso, justificando serem
boca
bem fechados;
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢŸEǋsNŸǋŸŘɚâǋȖǣʰʻǣʳ_ʳʼEʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
filme/sensor e saquinhos plásticos;
pertencentes ao grupo de risco;
Depois,
com pouca água para não
̣ÌƼʲˀˀɠɠɠʳǣȖ_sʳǣƼʳ¶ŸɚʳEǋˀǋsǣŸȖǋOsǣˀOɚsOsŘǼǋŸ˚_s˚ɚÞ¶ÞĶŘOÞ˚sƼÞ_sŎÞŸĶŸ¶ÞOˀǋsǣ˚_s˚
Auxiliar: Chamar e entregar o propé (caso não seja durante o atendimento clínico) para
ɚÞ¶ÞĶŘOÞˀ_ŸsŘOǣ˚_s˚ǼǋŘǣŎÞǣǣŸ˚ǋsǣƼÞǋǼŸǋÞˀOŸǋŸŘɚÞǋȖǣʳÌǼŎĶ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ
Docentes pertencentes ao grupo de risco
escorrer,
vá ensaboando o rosto (como
o paciente, solicitar que ele retire próteses ou aparelhos removíveis, adornos, colocar
ˡ˟ˡ˟ʳ
deverão ser remanejados para atividades
se estivesse passando protetor solar)
o
avental
de
chumbo,
explicar
o
procedimento
e
questionar possibilidade de
ǢȖEOÌsʩƼǋǣǣȖŘǼŸǣĠȖǋâ_ÞOŸǣ_NǣNÞɚÞĶʳ^sOǋsǼŸŘŸˠ˟ʳˡˠˠʰ_sˢ˟_sĠŘsÞǋŸ_s
práticas laboratoriais que deverão
bem
levemente deixando todo o rosto
gestação;
ˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼƂsǣŸEǋsŸµǋȖƼŸrɮsOȖǼÞɚŸÝŘǼsǋŎÞŘÞǣǼsǋÞĶ_srŎsǋ¶yŘOÞsŎǢȚ_sƻȚEĶÞO
acontecer simultaneamente à clínica
ensaboado;
_sÝŎƼŸǋǼ ŘOÞŗOÞŸŘĶsÝŘǼsǋŘOÞŸŘĶ˚µrÝ˚rǢƻÝÝʳ^Þ ǋÞŸŷʩOÞĶ_ȕŘÞŸʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰ
ambulatorial, para permitir escala de
Espere,
pelo menos, vinte segundos;
ˢ˟ĠŘʳˡ˟ˡ˟ĠʳǢsYŸˠʰƼʳˠʰs_ÞYŸˡˠ˚ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼʲˀˀɠɠɠʳÞŘʳ¶ŸɚʳEǋˀɠsEˀ_ŸȖˀ˚
ˀ_sOǋsǼŸ˚Ř˚ˠ˟ʳˡˠˠ˚_s˚ˢ˟˚_s˚ĠŘsÞǋŸ˚_sˡ˟ˡ˟˚
revezamento e atendimento aos
Ao
final, realizar toda a remoção da
Operador:
Lavar
as
mãos
com
água
e
sabão,
colocar
luvas apenas o operador calçar
ˡˣ˟˥ˣ˥ˡˢ˨ʷÞŘÌsǋÞǼǊs_ÞǋsOǼ̠ǼǋȖs˓ǋs_ÞǋsOǼ̠̇ˡ®ɠsĖ
estudantes do grupo de risco;
espuma
com água.
luvas de procedimento (em situações de consulta inicial); caso seja uma radiografia
ˡ®¶ȖsǣǼ̇ˡ®ǣsǋOÌ̇ˢ®ǣsOŸ̇ˢ^_ŸȖˠ̇ˡ˥_Ǽ̇ˢ^ˢˠ˚˟ˠˡ˟ˡ˟̇ˡ˥ǇǢsǋOÌ̇ˢ^µsÞ̤
Estudantes pertencentes ao grupo de
OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
realizada durante o atendimento odontológico, o operador deverá manter o uso das
risco deverão realizar atividades e
690,5;(h³,:(6:
ǢȖEOÌsʩƼǋǣǣȖŘǼŸǣĠȖǋâ_ÞOŸǣ_NǣNÞɚÞĶʳĵsÞŘŸˠˢʳ˨˦˨ʰ_s˥_s¯sɚsǋsÞǋŸ_sˡ˟ˡ˟ʳ
luvas que estavam sendo utilizadas previamente;
avaliações práticas presenciais;
ESTUDANTES,
DOCENTES E
^ÞǣƼƂsǣŸEǋsǣŎs_Þ_ǣƼǋsŘ¯ǋsŘǼŎsŘǼŸ_sŎsǋ¶yŘOÞ_sǣȚ_sƼȚEĶÞO_s
Auxiliar: Posicionar o paciente, adequar posição de pés e cabeça.
Funcionários ɚsĶƼsĶŸǣȖǋǼŸ_sˡ˟ˠ˨ʳ
que façam parte do grupo
FUNCIONÁRIOS
ÞŎƼŸǋǼ ŘOÞÞŘǼsǋŘOÞŸŘĶ_sOŸǋǋsŘǼs_ŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣǋsǣƼŸŘǣ
^Þ ǋÞŸŷʩOÞĶ_ȕŘÞŸʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰ˟˥¯sɚʳˡ˟ˡ˟Ĩʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
de risco, deverão ser remanejados para
PERTENCENTES
AO GRUPO DE
̣ÌƼʲˀˀɠɠɠʳƼĶŘĶǼŸʳ¶ŸɚʳEǋˀOOÞɚÞĶ̬˟ˢˀ̬ǼŸˡ˟ˠ˨˚ˡ˟ˡˡˀˡ˟ˡ˟ˀĵsÞˀĵˠˢ˨˦˨ʳÌǼŎ̤OsǣǣŸsŎʲ
outras atividades administrativas que não
RISCO
ˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
envolvam o contato direto com
N^NʰNrŗǻrǊǢ®ŷǊ^ÝǢrǢrʰNŷŗǻǊŷĵŗ^ƻǊrərŗǻÝŷŗʳʳNŸǋŸŘɚÞǋȖǣ^Þǣsǣsˡ˟ˠ˨
pacientes em atendimento clínico.
Observação:
A execução das
ʹNŷəÝ^˚ˠ˨ʺʲǢɴŎƼǼŸŎǣʰˠ˟¯sEʳˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
orientações
apresentadas neste item é
̣ÌƼǣʲˀˀɠɠɠʳO_Oʳ¶ŸɚˀOŸǋŸŘɚÞǋȖǣˀˡ˟ˠ˨ŘOŸɚˀEŸȖǼˀǣɴŎƼǼŸŎǣʳÌǼŎĶ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ
ˡ˟ˡ˟ʳNŸǋŸŘɚÞǋȖǣ^Þǣsǣsˡ˟ˠ˨ʹNŷəÝ^˚ˠ˨ʺǢÞǼȖŸŘǢȖŎŎǋɴʰˠˢ¯sEʳˡ˟ˡ˟Eʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶ
responsabilidade
dos funcionários,
sŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀɠɠɠʳO_Oʳ¶ŸɚˀOŸǋŸŘɚÞǋȖǣˀˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəˀǣȖŎŎǋɴʳÌǼŎĶ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ
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deste com À
Surfic. Deixe o
19.desinfecção
yORIENTAÇÕES
ōŘǼsǋŎsǣ_Ÿ_ŸOsŘǼs¯ǣǼ_ƼŸǋ
mesmo sobre a bancada
do consultório
COMUNIDADE
ACADÊMICA
E ao
ƼsĶŸŎsŘŸǣˠʰˤŎsǼǋŸǣ_ǣOǋǼsÞǋǣ
lado da porta de saídaINTEGRA
(porta de número
ADMINISTRATIVA
_ŸǣsǣǼȖ_ŘǼsǣʱ
01 para todos os presentes na clínica
y ǊsOŸŎsŘ_˚ǣsŎŘȖǼsŘYŸ_ǣ
odontológica);
Observação: A execução das
ĠŘsĶǣsƼŸǋǼǣEsǋǼǣŸȖʰǣsȖĶÞʊ_Ÿʰ
Remova
osapresentadas
óculos de proteção
realize
orientações
nestee item
éa

ŸǋOŸŘ_ÞOÞŸŘ_ŸǼsŘÌsɮȖǣǼŸǇȖs
desinfecção
deste
Deixe o
responsabilidade
decom
todaSurfic.
a comunidade
mesmo
sobre
a bancada presente no
¶ǋŘǼǣǼǋŸOǣ_sǋŘsOsǣǣ
ǋÞǣŸȖ
acadêmica
da INTEGRA.
espaço
de paramentação de forma
ʩŎ_s¶ǋŘǼÞǋǋsŘŸɚYŸ_ŸǋŘŸǣ
temporária;
Não
éŎEÞsŘǼsǣʱ
permitido visitas na clínica
Pegue uma folha
de papel
ofício
odontológica
durante
períodos
deou cartão
y ^sǣsŘOŸǋĠǋǼǋŸOǣ_sŸEĠsǼŸǣsŘǼǋs
e dobre a mesma
ao meiooupor
duas vezes,
atendimento
de paciente
previamente
à
sǣǼȖ_ŘǼsǣʱ
totalizando
ao final 4pós-atendimento
(quatro) partes;
higiene
do ambiente
Recorte
a ponta da extremidade que
y Ǌs_ȖʊÞǋǇȖŘǼÞ__s_sǼÞɚÞ__sǣsŎ
odontológico;
conecta
com tesoura
Caso
sejaasdedobraduras
extrema importância
a de
¶ǋȖƼŸǇȖsŘsOsǣǣÞǼsŎŎŸɚÞŎsŘǼǋ
forma
que,
ela for aberta,
presença
dequando
outros servidores
da um
OǋǼsÞǋǣŸȖƼǋŸɮÞŎǋŸǣsǣǼȖ_ŘǼsǣʱ
orifício seja
formado
no centro
da folha;
INTEGRA
não
relacionados
ao curso
de
y ǊsĶÞʊǋȖĶǣǼsżǋÞOǣǇȖsƼŸǣǣŎǣsǋ
Remova a máscara
da região
Odontologia
durantetocando
atendimento
clínico,
¶ǋɚ_ǣŸȖǣǣÞǣǼÞ_ǣŸɚÞɚŸƼŸǋ
posterior
para estar
a anterior.
Não tocar na
esses
deverão
devidamente
sǣǼȖ_ŘǼsǣǇȖsŸƼǼǋsŎŸȖƼǋsOÞǣǋsŎ
região
frontal da
máscara;item 4 deste
paramentados
(conforme

OŸŎƼŘÌǋǣŎsǣŎǣsŎ_ŸŎÞOâĶÞŸʳ
Segure
a máscara sempre pelas alças e
documento);
passe
asvisitas
mesmas
por dentro
da
ƻǋsǣǼǣǣÞǼȖYƂsǣʰƼǋsɚsǋŘŸƼĶŘŸ_s
Agendar
de novos
estudantes
abertura/perfuração
realizada
nanão
folha
de
sŘǣÞŘŸ¯ŸǋŎ_sOŸŘǼǋŸĶs_
somente
em momentos
em que
esteja
papel;
¯ǋsǇȖyŘOÞ_ŸsǣǼȖ_ŘǼsʱ
acontecendo
atendimento odontológico;
Dobre
o papel
de forma
queem
a máscara
Não
será
permitido
circular
outros
y ^sɚsǋ ǣsǋǋsĶÞʊ_ŸɚĶÞYŸ
fique armazenada
parteosinterna
da folha
ambientes
que nãona
sejam
laboratórios
sǣƼsOÞĶÞʊ_ʰOŸŎƼŘÌ_ƼŸǋĶȖ_Ÿ
deárea
papel
as alças
fiquemodontológica
de fora. Após,
da
dee saúde
e clínica
deixeǼwOŘÞOŸʰ_ŸǢÞǣǼsŎ_sǇȖsOÞŎsŘǼŸʰ
sobre a cirúrgica
bancada;ou N95 (PFF-2).
com
máscara
əsŘǼÞĶYŸsǋNŸŘ_ÞOÞŸŘ_ŸʹəNʺ
Remova
gorro esituações,
o propé e utilizar
descarte
Para
estaso outras
a os
_sǼŸ_ŸǣŸǣŎEÞsŘǼsǣ_ÝŗǻrµǊ
mesmos;
máscara
de tecido/caseira.

sapato)
e realizeasa aulas,
antissepsia
mãos
Não
frequentar
caso de
apresente
ǋʰƼǋƼǋŸƼŸǋOÞŸŘǋEŸƼǋ
ǼÞOOŸŎ
JVTmSJVVSNLS
sintomas
sugestivos"JVSVX\LQHSLJVNVYYV
da COVID19;
ǣs¶ȖǋŘYǼŸ_ŸǣsŘɚŸĶɚÞ_Ÿǣʳŷǣ
descartável
e a máscara
cirúrgica;
Principais
sinais
e sintomas
da
ǣÞǣǼsŎǣ_səNƼŸ_sŎǣsǼŸǋŘǋ
Ao entrar na
clínica,
descarte
a máscara
COVID19,
que
podem
aparecer
de
OȖǣs¯ŸŘǼs_sOŸŘǼŎÞŘYŸǣsŘŸ
cirúrgica
e realize
a antissepsia
forma
isolada
ou em
conjunto. das mãos
¯ŸǋsŎOŸǋǋsǼŎsŘǼsƼǋŸĠsǼ_Ÿǣʰ
JVTmSJVVSNLS
"JVSVX\LV}J\SVZKL
Necessidade
de informar
sobre tais
OŸŘǣǼǋȖâ_ŸǣʰŸƼsǋ_ŸǣsŎŸŘÞǼŸǋ_Ÿǣʰ
proteção desinfectado
e realize
sintomas
aos responsáveis
pelaa
ŸȖÞŘ_ʰǣsŘŸǋsOsEsǋsŎŸǣ
antissepsia
mãos; coloque a máscara
medição
de das
temperatura;
OȖÞ__ŸǣŘsOsǣǣ
ǋÞŸǣ_sĶÞŎƼsʊs
N95 (PFF2) após
retirá-la
do papel,
mportância
de manter
o distanciamento
ŎŘȖǼsŘYŸʳ
segurando sempre pelas alças. Realize a
social;

HU[PZZLWZPHKHZTqVZJVTmSJVVSNLS
Medidas
recomendadas sobre as boas "
coloque respiratórias;
o protetor facial desinfectado e
práticas
lave as mãosda
com
águafrequente
e sabão; coloque
Importância
higiene
das
˟ˤ_sğȖĶÌŸ_sˡ˟ˡ˟ʰNĶ_ǣŗŸɚǣ˚µŸÞ
ǣ o
as luvas
deágua
procedimento
paraálcool
continuar
mãos
com
e sabão e/ou
atendimento.

"
NǋÞ_ŸƼŸǋʲ
Informativos sobre a obrigatoriedade de
ƻǋŸ¯sǣǣŸǋ^ǋʳ^Þs¶ŸŘǼŸŘÞŸNŸǣǼ
máscaras;
,?,*<h²6+,,?(4,:
ǋŘǼsǣ
Cuidados ao retirar, acondicionar e
RADIOGRÁFICOS

ƻǋŸ¯sǣǣŸǋǻÞǼȖĶǋ_ŸNȖǋǣŸ_sŷ_ŸŘǼŸĶŸ¶Þ
colocar a máscara de proteção facial;
EXTRABUCAIS
srŘ¯sǋŎ¶sŎ_®ǢōNŸŸǋ_sŘ_Ÿǋ_
Importância de não compartilhar
NĶâŘÞOŷ_ŸŘǼŸĶż¶ÞO_®Ǣō
objetos
de uso pessoal.
Observação:
A execução das
orientações apresentadas neste item é
_ƼǼYŸʲ
20.
ORIENTAÇÕES
responsabilidade
dos funcionários, docentes
ƻǋŸ¯sǣǣŸǋōʳ®sǋŘŘ_^ÞǣǻŸŎw
ESPECÍFICAS
À EQUIPE
DE
e estudantes de graduação
e pós-graduação
ƻǋŸ¯sǣǣŸǋ_ŸǣNȖǋǣŸǣ_sŷ_ŸŘǼŸĶŸ¶Þʰ
da clínica odontológica.
LIMPEZA
E MANUTENÇÃO
rŘ¯sǋŎ¶sŎsƻǣÞOŸĶŸ¶Þ_ÝŗǻrµǊs
NŸŸǋ_sŘ_Ÿǋ_ŸǣĵEŸǋǼżǋÞŸǣ_sȖĶǣ
Priorizar o usoA de
radiografias
execução
das extrabucais
ƻǋ Observação:
ǼÞOǣ_ÝŗǻrµǊ
para osapresentadas
pacientes. Caso
a condição
orientações
neste
item é
clínica não seja
contemplada
apenas
responsabilidade
da equipe
de limpeza
e com
auxílio de
manutenção
daradiografias
INTEGRA. Éextrabucais,
importante que

ǇȖŘǼŸOƼOÞ__s_sǋsŘŸɚYŸ_s
Remova
as luvas de
e
Os
equipamentos
de sobrepor
registro ou
descarte-as;
ǋʰOŸŘ¯ŸǋŎsĶs¶ÞǣĶYŸ_ÞǣƼŸŘâɚsĶʳ
acionamento
com digital como catracas
Realize
a antissepsia
mãos com
álcool
^sɚÞ_Ÿ¯ĶǼ_ssɚÞ_yŘOÞOŸŘOĶȖǣÞɚ
ou
sistemas
de ponto das
eletrônico
deverão
NLS
HU[LZKLZHPYKHJSxUPJH"
ser
desativados.
ǣŸEǋsǇȖsǣǼŸ_ǋsŘŸɚYŸs_

Ao retornar,
realize a antissepsia
das com
Deverá
ser disponibilizado
na instituição,
ʩĶǼǋ¶sŎ_ŸǋʰǋsOŸŎsŘ_˚ǣsǇȖsŸ
mSJVVScom
LWYVJLKHJVTH
cartazes
informações claras e
ǋsǣƼŸŘǣ ɚsĶƼsĶÝŘǣǼȖÞYŸ_srŘǣÞŘŸ
paramentação
(descrita
item às
4 deste
visíveis,
orientando
com no
relação
ǢȖƼsǋÞŸǋʹÝrǢʺǼŸŎs_sOÞǣŸsŎ
documento)
no espaço anexo da clínica:
seguintes
recomendações:
OŸŘĠȖŘǼŸOŸŎŸǣsǼŸǋ_ssŘ¶sŘÌǋÞ_s
coloque propé novo (sem tocar na sola do
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Descartar seu jaleco, máscara e gorro no
os funcionários
da clínica tenham
ˡ˟ˡ˟ʳ®ÝŷNǊȕʉʰ®ȖŘ_YŸŷǣɠĶ_ŸNǋȖʊʳ¶yŘOÞ®ÞŸOǋȖʊ_sŗŸOÞǣʹ®ŗʺʳ®ÞŸOǋȖʊ
DURANTE
DO
ATENDIMENTO
OŸŎƼŘÌǣÞǼȖYŸ_ŸŘŸɚŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣŘŸDǋǣÞĶʰˡ˨ĠŘʳˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀ
recipiente de resíduos infectantes e
conhecimento
destas orientações devido ao
¶sŘOÞʳʩŸOǋȖʊʳEǋˀʩŸOǋȖʊ˚OŸŎƼŘÌ˚ǣÞǼȖOŸ˚_Ÿ˚ŘŸɚŸOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚ŘŸ˚EǋǣÞĶ̤OsǣǣŸ
higienizar as mãos após deixar o
papel formativo e para facilitar o andamento
sŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
ambiente da clínica odontológica;
das atividades clínicas.
NŸŎŸŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣwǼǋŘǣŎÞǼÞ_Ÿʷʰ˟ˢ¯sɚʳˡ˟ˡ˟Eʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
Devolver, ao funcionário da recepção, o
̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶʳʩŸOǋȖʊʳEǋˀƼsǋ¶ȖŘǼˀOŸŎŸ˚ŸOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚s˚ǼǋŘǣŎÞ_Ÿ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ
Auxiliar: Abrir o pacote grau cirúrgico contendo o posicionador estéril;
óculos de proteção utilizado para que
20.1
EQUIPE DE LIMPEZA
ˡ˟ˡ˟ʳ
seja devidamente higienizado;
ŷƻǢʰŷǋ¶ŘÞʊYŸƻŘ˚ŎsǋÞOŘ^ǢȚ_sʳNŸǋŸŘɚâǋȖǣʲǻÞǋsǣȖǣ_ȚɚÞ_ǣǣŸEǋsŸŘŸɚŸ

OŸǋŸŘɚâǋȖǣʹNŷəÝ^˚ˠ˨ʺʰ˟ˢ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀɠɠɠʳƼÌŸʳŸǋ¶ˀEǋˀ
Prender
os cabelos
entrar na clínica
Operador:
Segurarpara
o posicionador
próximo ao local do filme/sensor;
ÞŘ_sɮʳƼÌƼʷŸƼŸŘ̠OŸŎ̬ĠŸŸŎĶEŸŸĨ˓ɚÞsɠ̠ǼŸƼÞO˓Þ_̠ˤˡ˨̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
20.2 EQUIPES DE MANUTENÇÃO
odontológica;
¶yŘOÞŗOÞŸŘĶ_səÞ¶ÞĶ
ŘOÞǢŘÞǼ
Higienizar
as mãos com água
e sabão ǋÞʹDǋǣÞĶʺʳŗŸǼǼwOŘÞOŘŸʳˣʰ_s˟ˤ_sŎÞŸ_sˡ˟ˡ˟ʳ
Auxiliar:
Colocar
o
filme/sensor
no posicionador e, em seguida, o saco plástico (no
ŷǋÞsŘǼYƂsǣƼǋǣsǋɚÞYŸǣ_sǣȚ_sʲŎs_Þ_ǣ_sƼǋsɚsŘYŸsOŸŘǼǋŸĶsǇȖs_sɚsŎǣsǋ
Realizar a antissepsia das mãos com
antes de entrar na clínica;
_ŸǼ_ǣ_ȖǋŘǼsǣǣÞǣǼyŘOÞŸǣOǣŸǣǣȖǣƼsÞǼŸǣŸȖOŸŘʩǋŎ_Ÿǣ_sÞŘ¯sOYŸƼsĶŸŘŸɚŸ
conjunto) e preparar as luvas de sobrepor para o operador; evitar embalagem plástica
mSJVVSLTNLS "
Fazer
a desinfecção das superfícies da
NŸǋŸŘɚâǋȖǣʹǢǊǢ˚Nŷə˚ˡʺʳʻŘŸǼǼwOŘÞOŘÞŘǼsǋŘsǼʼʳ^Þ
ǋÞŸŷʩOÞĶ_ȕŘÞŸ˟˧_sŎÞŸ
muito grande e desconfortável;
Caso
a
manutenção
seja realizada
sala
de espera de paciente, recepção e
ˡ˟ˡ˟ʻOsǣǣŸsŎˠ˧ŎÞŸˡ˟ˡ˟ʼʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
ÌƼʲˀˀƼŸǋǼĶʳŘɚÞǣʳ¶ŸɚʳEǋˀ_ŸOȖŎsŘǼǣˀˢˢ˧ˤˡˀˡ˦ˠ˧ˤ˧ˀŗŸǼ̛ǻ̇Nˢ̇˨OŘÞƠŘ̛˟ˣ˚
simultaneamente ao atendimento
salas
auxiliares com Surfic: cadeiras,
ˡ˟ˡ˟̛µəÝōǢ˚µµǻrǢ˚ŗəÝǢˀEˤ˨˧˥˥˟˚ˢ_sˣ˚ˣ¯ˠˣ˚˧s˥¯˚E˨ˢˣˠOˠ˨˥Eˡ˧ʳ
odontológico,
jaleco,
máscara
portas,
maçanetas,
mesas,
balcões, na boca do paciente,
Operador:
Posicionar
filme/sensor
calçarcolocar
as luvaso de
sobrepor,
¶yŘOÞŗOÞŸŘĶ_səÞ¶ÞĶ
ŘOÞǢŘÞǼ
ǋÞʹDǋǣÞĶʺʳŗŸǼǼwOŘÞOŘŸʳˡ˥ˀˡ˟ˡ˟
computadores,
impressoras
e telefones;
posicionar o cilindro
localizador
e sair da sala; N95 (PFF2), gorro e propé descartáveis e
µəÝōǢˀµµǻrǢˀŗəÝǢʳǊsOŸŎsŘ_YƂsǣǣŸEǋsƼǋŸ_ȖǼŸǣǣŘsŘǼsǣǇȖsƼŸǣǣŎǣȖEǣǼȖÞǋŸ
óculos de proteção fornecido pelos
Limpar o piso das respectivas salas com
ĶOŸŸĶ˦˟̇Ř_sǣÞŘ¯sOYŸ_sǣȖƼsǋ¯âOÞsǣʰ_ȖǋŘǼsƼŘ_sŎÞ_NŷəÝ^˚ˠ˨ʻŘŸǼǼwOŘÞO
funcionários da recepção;
ZVS\sqVKLOPWVJSVYP[V
V\3`ZVMVYT
ŘÞŘǼsǋŘsǼʼʳʻOsǣǣŸsŎˡ˥ŎÞŸˡ˟ˡ˟ʼʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
Auxiliar:
Fechar
a porta,
o tempo e acionar
disparador. Em
abrir os
Após ao manutenção
ter seguida,
sido realizada,
ÌƼʲˀˀƼŸǋǼĶʳŘɚÞǣʳ¶ŸɚʳEǋˀ_ŸOȖŎsŘǼǣˀˡˠ˨ˡ˟ˠˀˣˢˣ˟˦˧˧ˀǢrÝ̬ŗəÝǢ̛˚̛˟˨˥ˣ˧ˠˢ̛˚
suave,
do fim
da sala
até aselecionar
porta;
a porta;
̛ŗŸǼ̛ǻ̇Nˢ̇˨OŘÞOʳƼ_¯ˀ˦ˠOˢˣˠ_˚˥ssO˚ˣE˦¯˚Eˠs˥˚˧_˧˥_˧˥˦sˣ˧˨ʳ
equipamentos em que foram feitas as
Limpar
banheiros da recepção;
NŸŘǣsĶÌŸ®s_sǋĶ_sŷ_ŸŘǼŸĶŸ¶ÞʳNŷəÝ^ˠ˨ʲōŘȖĶ_sEŸǣƼǋ
OǣsŎEÞŸǣǣs¶ȖǋŘY
manutenções, devem
ser desinfetados
Colocar
avental de manga longa
ƼǋŎEÞsŘǼsǣŸ_ŸŘǼŸĶż¶ÞOŸǣʻŘŸOÞǣŘŸƼŸǋǼĶʼʳDǋǣâĶÞʲN®ŷʰˡ˟ˡ˟ʻOsǣǣŸsŎ˟ˤŎÞŸ
com Surfic pelos funcionários da clínica
descartável;
Operador: Retirar as luvas de sobrepor, retirar o filme/sensor e posicionador da boca
ˡ˟ˡ˟ʼʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲÌƼʲˀˀɠsEǣÞǼsʳO¯ŸʳŸǋ¶ʳEǋˀOŸɚÞ_ˠ˨ŎŘȖĶ˚_s˚EŸǣ˚ƼǋOǣ˚sŎ˚
odontológica;
Colocar
gorro e máscara cirúrgica
EÞŸǣǣs¶ȖǋŘO˚Ƽǋ˚ŎEÞsŘǼsǣ˚Ÿ_ŸŘǼŸĶŸ¶ÞOŸǣ˚s˚ĶŘO_Ÿ˚OŸŎ˚ƼŸÞŸ˚ÞŘǣǼȖOÞŸŘĶ˚_Ÿ˚O¯Ÿˀʳ
do paciente, segurando pelo saco plástico, entregar o posicionador ao auxiliar (este o
Devolver, ao funcionário da recepção, o
descartável;
segurará pelo aro), retirar e jogar o saquinho plástico/barreira no lixo branco;
trocar o
ǻÌŸŎwµʰDsǋŘǋ_sǣǢǊʰµȖŘ_ĶÞŘÞǢʰµȖÞŎǋsǣōNəʳōŘȖĶ_sEŸǣƼǋ
OǣsŎ
óculos
de
proteção
utilizado
para que
Colocar
óculos de proteção fornecido
EÞŸǣǣs¶ȖǋŘYƼǋŎEÞsŘǼsǣŸ_ŸŘǼŸĶż¶ÞOŸǣʻŘÞŘǼsǋŘsǼʼʳDǋǣâĶÞʲʻNŸŘǣsĶÌŸ®s_sǋĶ_s
saquinho plástico à cada exame radiográfico;
seja devidamente higienizado;
ŷ_ŸŘǼŸĶŸ¶Þʼʱˡ˟ˡ˟ʻOsǣǣŸsŎ˟˥ŎÞŸˡ˟ˡ˟ʼʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
pelo
funcionário da clínica;
ÌƼʲˀˀɠsEǣÞǼsʳO¯ŸʳŸǋ¶ʳEǋˀOŸɚÞ_ˠ˨˚ŎŘȖĶ˚_s˚EŸǣ˚ƼǋOǣ˚sŎ˚EÞŸǣǣs¶ȖǋŘO˚Ƽǋ˚
Descartar o jaleco, máscara e gorro no
Colocar
luvas de borracha para limpeza;
ŎEÞsŘǼsǣ˚Ÿ_ŸŘǼŸĶŸ¶ÞOŸǣ˚sĶŘO_Ÿ˚OŸŎ˚ƼŸÞŸ˚ÞŘǣǼȖOÞŸŘĶ˚_Ÿ˚O¯Ÿˀʳ
Auxiliar:
Retirar
o filme/sensor
(se houver
recipiente de resíduos infectantes
e
Nas
salas de
atendimento
fazer ae realizar o processamento/escaneamento
mais tomadas
radiográficas,
e se for filme, colocar
em copo
se for
sensor,
higienizar
asplástico;
mãos com
água
e sabão
desinfecção:
aparelhos
de raios-x,
entregar aocadeiras,
funcionário.
Colocar outro filme/sensor
nodeixar
mesmo
ou abrir
após
o posicionador
ambiente da clínica
tomógrafos,
bancadas,
outro, caso seja
necessário).
O funcionário
e/ou docente
que conduzir o
odontológica.
computadores,
mesas,
puxadores
e
processamento
radiográfico
deverá
demais
equipamentos
da clínica
com estar com luvas de sobrepor para receber os
sensores/filmes dos estudantes;
21. ORIENTAÇÕES PARA AS
Surfic;
Recolher os sacos de lixo comum e de

AULAS PRÁTICAS
LABORATORIAIS

contaminados toda vez que se
Operador: Reposicionar o filme/sensor e posicionar na boca do paciente até concluir
encontrarem acima da metade,
todas as tomadas radiográficas.
acomodá-los em local apropriado
Observação: A execução das
conforme PGRSS da INTEGRA;

orientações apresentadas neste item
27


é responsabilidade
dos funcionários,
atividade do dia;
˟ˡʳÝŘ¯sOYŸËȖŎŘƼsĶŸŗŸɚŸNŸǋŸŘɚâǋȖǣʹˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʺʰ˟˦¯sɚʳˡ˟ˡ˟¯ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ

ANTES DO ATENDIMENTO

docentes
e estudantes de graduação da
̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀ¯sɚsǋsÞǋŸˀ˟˦ˀDr˚Nŷr˚
É proibido frequentar os laboratórios com
NŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚Ř˟ˡ˟˦˟ˡʳƼ_¯̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
clínica
odontológica.
mochilas e estojos de qualquer modelo;
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_səÞ¶ÞĶ ŘOÞsŎǢȚ_sʳDŸĶsǼÞŎrƼÞ_sŎÞŸĶż¶ÞOŸŘŸ˟ˣʳ
Se possível, dividir os estudantes em
ŗŸɚŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣʹˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʺʰˡˡĠŘʳˡ˟ˡ˟¶ʰɚsǋǣŸˡʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀ
Todos os estudantes, docentes e
subturmas (A e B) ou grupos que permita
Paramentação do operador e auxiliar: calçar propé descartável e realizar
ƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀĠŘsÞǋŸˀˡˢˀ
funcionários
deverão realizar a antissepsia
deixar os estudantes afastados por pelo
DŸĶsŎ̬sƼÞ_sŎÞŸĶŸ¶ÞOŸ̬ǢəǢ̬˟ˣʳƼ_¯̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
HU[PZZLWZPHKHZTqVZJVTmSJVVSNLS "JVSVX\LVZKLTHPZ,70YLZWLP[HUKVH
KLTqVZJVTmSJVVSLTNLS HU[LZKL
menos 2 metros um do outro durante as
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_səÞ¶ÞĶ
ŘOÞsŎǢȚ_sʳ^sƼǋǼŎsŘǼŸ_səÞ¶ÞĶ
ŘOÞsŎ
seguinte sequência: jaleco impermeável,
máscara N95 (PFF2) ou cirúrgica, óculos
de
entrar
nos
laboratórios;
aulas
práticas.
Os
espaços
laboratoriais
ǢȚ_sŎEÞsŘǼĶsǢȚ_s_ŸǻǋEĶÌ_ŸǋʳƻĶŘŸ_sǊsǣƼŸǣǼǣrŎsǋ¶yŘOÞǣsŎǢȚ_s
proteção (que não poderá ser substituído por óculos de grau), gorro descartável, e
ƻȚEĶÞOʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰˡ˟ˠˣʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼʲˀˀ
Remover
anéis, colares, brincos, relógio e
da INTEGRA permitem este afastamento
protetor
facial (face shield);
EɚǣŎǣʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀEɚǣˀƼȖEĶÞOOŸsǣˀƼĶŘŸ̬ǋsǣƼŸǣǼ̬sŎsǋ¶sŘOÞǣ̬ǣȖ_s̬ƼȖEĶÞOʳƼ_¯̤
outros fômites antes de entrar nos
considerando trabalhar com metade da
OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
laboratórios;
turma;
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_səÞ¶ÞĶ
ŘOÞsŎǢȚ_sʳƻĶŘŸ_sNŸŘǼÞŘ¶yŘOÞŗOÞŸŘĶ
Em todos os laboratórios pré-clínicos ou
Solicitar com antecedência a equipe de
Auxiliar: Higienizar as mãos com água e sabão, calçar as luvas de sobrepor, proceder
ƼǋÝŘ¯sOYŸËȖŎŘƼsĶŸŘŸɚŸNŸǋŸŘɚâǋȖǣˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰ¯sɚʳˡ˟ˡ˟Ìʳ
em
atividades pré-clínicas realizadas em
limpeza da INTEGRA que realize a
^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ
a desinfecção de aparelho, mesa auxiliar (dispensa uso de barreiras plásticas) e do
ambulatório
o estudante, docente e
desinfecção das bancadas, mouse,
¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀ¯sɚsǋsÞǋŸˀ˟˦ˀƼĶŘŸ˚OŸŘŘ¶sŘOÞOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚ƼǋsĶÞŎÞŘǋʳƼ_¯̤
avental de chumbo com papel toalha e Surfic. Utilizar durante todo o atendimento as
OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
funcionário
deverá estar paramentado
teclados e computadores antes de utilizar
luvas de sobrepor;
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_sǼsŘYŸrǣƼsOÞĶÞʊ_ǢȚ_sʳ^sƼǋǼŎsŘǼŸ_s
com
gorro descartável, jaleco de tecido
os laboratórios de informática para as
ǼsŘYŸËŸǣƼÞǼĶǋʰ^ŸŎÞOÞĶÞǋs_sȕǋ¶yŘOÞʳƻǋŸǼŸOŸĶŸ_sǻǋǼŎsŘǼŸ_ŸŗŸɚŸ
com manga longa e gola de padre,
aulas práticas.
NŸǋŸŘɚâǋȖǣʹˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʺʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰˡ˟ˡ˟Þʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
máscara cirúrgica, óculos de proteção,
̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀ¯sɚsǋsÞǋŸˀ˟ˤˀƻǋŸǼŸOŸĶŸ˚_s˚
Operador: Observar no pedido a quantidade de radiografias, separar todo o material
protetor
facial e luvas de procedimento;
22. ORIENTAÇÕES PARA AS
ŎŘsĠŸ˚OĶÞŘÞOŸ˚Ƽǋ˚Ÿ˚ŘŸɚŸOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚ˡ˟ˠ˨˚ŘOŸɚʳƼ_¯̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
que será utilizado: luvas de procedimento e sobrepor, posicionadores radiográficos,
Para
atividade nos laboratórios de
AULAS TEÓRICAS EM SALA DE
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢŸEǋsNŸǋŸŘɚâǋȖǣʰʻǣʳ_ʳʼEʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
filme/sensor e saquinhos plásticos;
morfologia
(anatomia), informática e
AULA
̣ÌƼʲˀˀɠɠɠʳǣȖ_sʳǣƼʳ¶ŸɚʳEǋˀǋsǣŸȖǋOsǣˀOɚsOsŘǼǋŸ˚_s˚ɚÞ¶ÞĶŘOÞ˚sƼÞ_sŎÞŸĶŸ¶ÞOˀǋsǣ˚_s˚
Auxiliar: Chamar e entregar o propé (caso não seja durante o atendimento clínico) para
ɚÞ¶ÞĶŘOÞˀ_ŸsŘOǣ˚_s˚ǼǋŘǣŎÞǣǣŸ˚ǋsǣƼÞǋǼŸǋÞˀOŸǋŸŘɚÞǋȖǣʳÌǼŎĶ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ
microscopia
(histologia/patologia) o
o paciente, solicitar que ele retire próteses ou aparelhos removíveis, adornos, colocar
ˡ˟ˡ˟ʳ
estudante e professor deverão estar
Observação: A execução das
o
avental
de
chumbo,
explicar
o
procedimento
e
questionar
possibilidade de
ǢȖEOÌsʩƼǋǣǣȖŘǼŸǣĠȖǋâ_ÞOŸǣ_NǣNÞɚÞĶʳ^sOǋsǼŸŘŸˠ˟ʳˡˠˠʰ_sˢ˟_sĠŘsÞǋŸ_s
paramentados
apenas com jaleco de
orientações apresentadas neste item é
gestação;
ˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼƂsǣŸEǋsŸµǋȖƼŸrɮsOȖǼÞɚŸÝŘǼsǋŎÞŘÞǣǼsǋÞĶ_srŎsǋ¶yŘOÞsŎǢȚ_sƻȚEĶÞO
tecido com manga longa e gola de padre
responsabilidade
dos funcionários,
_sÝŎƼŸǋǼ ŘOÞŗOÞŸŘĶsÝŘǼsǋŘOÞŸŘĶ˚µrÝ˚rǢƻÝÝʳ^Þ
ǋÞŸŷʩOÞĶ_ȕŘÞŸʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰ
e máscara
de tecido;
docentes e estudantes de graduação da
ˢ˟ĠŘʳˡ˟ˡ˟ĠʳǢsYŸˠʰƼʳˠʰs_ÞYŸˡˠ˚ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼʲˀˀɠɠɠʳÞŘʳ¶ŸɚʳEǋˀɠsEˀ_ŸȖˀ˚
ˀ_sOǋsǼŸ˚Ř˚ˠ˟ʳˡˠˠ˚_s˚ˢ˟˚_s˚ĠŘsÞǋŸ˚_sˡ˟ˡ˟˚
Caso
o estudante utilize jaleco de tecido,
clínica odontológica.
Operador:
Lavar
as
mãos
com
água
e
sabão,
colocar luvas apenas o operador calçar
ˡˣ˟˥ˣ˥ˡˢ˨ʷÞŘÌsǋÞǼǊs_ÞǋsOǼ̠ǼǋȖs˓ǋs_ÞǋsOǼ̠̇ˡ®ɠsĖ
o mesmo
deverá ser utilizado apenas para
luvas de procedimento (em situações de consulta inicial); caso seja uma radiografia
ˡ®¶ȖsǣǼ̇ˡ®ǣsǋOÌ̇ˢ®ǣsOŸ̇ˢ^_ŸȖˠ̇ˡ˥_Ǽ̇ˢ^ˢˠ˚˟ˠˡ˟ˡ˟̇ˡ˥ǇǢsǋOÌ̇ˢ^µsÞ̤
esta atividade prática do dia e,
Todos os estudantes, docentes e
OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
realizada durante o atendimento odontológico, o operador deverá manter o uso das
posteriormente, armazenado em sacola
funcionários deverão realizar a antissepsia
ǢȖEOÌsʩƼǋǣǣȖŘǼŸǣĠȖǋâ_ÞOŸǣ_NǣNÞɚÞĶʳĵsÞŘŸˠˢʳ˨˦˨ʰ_s˥_s¯sɚsǋsÞǋŸ_sˡ˟ˡ˟ʳ
luvas que estavam sendo utilizadas previamente;
plástica.
O jaleco deverá ser lavado após
KLTqVZJVTmSJVVSLTNLS HU[LZKL
^ÞǣƼƂsǣŸEǋsǣŎs_Þ_ǣƼǋsŘ¯ǋsŘǼŎsŘǼŸ_sŎsǋ¶yŘOÞ_sǣȚ_sƼȚEĶÞO_s
Auxiliar: Posicionar o paciente, adequar posição de pés e cabeça.
uso
em atividades
laboratoriais;
ÞŎƼŸǋǼ
ŘOÞÞŘǼsǋŘOÞŸŘĶ_sOŸǋǋsŘǼs_ŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣǋsǣƼŸŘǣ
entrarem nasɚsĶƼsĶŸǣȖǋǼŸ_sˡ˟ˠ˨ʳ
salas de aula. Cada
^Þ será
ǋÞŸŷʩOÞĶ_ȕŘÞŸʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰ˟˥¯sɚʳˡ˟ˡ˟Ĩʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
Não
permitido uso de gorro de
estudante poderá providenciar um
̣ÌƼʲˀˀɠɠɠʳƼĶŘĶǼŸʳ¶ŸɚʳEǋˀOOÞɚÞĶ̬˟ˢˀ̬ǼŸˡ˟ˠ˨˚ˡ˟ˡˡˀˡ˟ˡ˟ˀĵsÞˀĵˠˢ˨˦˨ʳÌǼŎ̤OsǣǣŸsŎʲ
tecido;
pequeno frasco contendo álcool gel, ou
ˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
Levar para o laboratório apenas EPI,
utilizar o álcool disponível nos corredores
N^NʰNrŗǻrǊǢ®ŷǊ^ÝǢrǢrʰNŷŗǻǊŷĵŗ^ƻǊrərŗǻÝŷŗʳʳNŸǋŸŘɚÞǋȖǣ^Þǣsǣsˡ˟ˠ˨
caderno/roteiro, lápis/caneta e borracha;
da instituição;
ʹNŷəÝ^˚ˠ˨ʺʲǢɴŎƼǼŸŎǣʰˠ˟¯sEʳˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
Para
os laboratórios pré-clínicos levar
Caso seja utilizado o álcool
̣ÌƼǣʲˀˀɠɠɠʳO_Oʳ¶ŸɚˀOŸǋŸŘɚÞǋȖǣˀˡ˟ˠ˨ŘOŸɚˀEŸȖǼˀǣɴŎƼǼŸŎǣʳÌǼŎĶ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ
ˡ˟ˡ˟ʳNŸǋŸŘɚÞǋȖǣ^Þǣsǣsˡ˟ˠ˨ʹNŷəÝ^˚ˠ˨ʺǢÞǼȖŸŘǢȖŎŎǋɴʰˠˢ¯sEʳˡ˟ˡ˟Eʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶ
apenas
o material que for utilizar durante a
disponibilizado na Instituição, manter
sŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀɠɠɠʳO_Oʳ¶ŸɚˀOŸǋŸŘɚÞǋȖǣˀˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəˀǣȖŎŎǋɴʳÌǼŎĶ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ



distância
entre
os estudantes
peloo
desinfecção
deste
com Surfic.de
Deixe
y ōŘǼsǋŎsǣ_Ÿ_ŸOsŘǼs¯ǣǼ_ƼŸǋ
menos
metroaebancada
respeitardo
filaconsultório
única;
mesmo1sobre
ao
ƼsĶŸŎsŘŸǣˠʰˤŎsǼǋŸǣ_ǣOǋǼsÞǋǣ
Evitar
o uso
brincos,
lado da
portadedeanéis,
saídacolares,
(porta de
número
_ŸǣsǣǼȖ_ŘǼsǣʱ
relógio
outrososfômites;
01 paraetodos
presentes na clínica
ydisposição
ǊsOŸŎsŘ_˚ǣsŎŘȖǼsŘYŸ_ǣ
A
das cadeiras deve estar
odontológica);
ĠŘsĶǣsƼŸǋǼǣEsǋǼǣŸȖʰǣsȖĶÞʊ_Ÿʰ
sinalizada
fita no
Remova
ospor
óculos
dechão;
proteção e realize a
Todos
os estudantes
e docentes
deverão
ŸǋOŸŘ_ÞOÞŸŘ_ŸǼsŘÌsɮȖǣǼŸǇȖs
desinfecção
deste com
Surfic. Deixe
o
estar
com
máscara
durante
as aulas
mesmo
sobre
a bancada
presente
no
¶ǋŘǼǣǼǋŸOǣ_sǋŘsOsǣǣ
ǋÞǣŸȖ
teóricas;
espaço
de paramentação de forma
ʩŎ_s¶ǋŘǼÞǋǋsŘŸɚYŸ_ŸǋŘŸǣ
Para
turmas maiores, priorizar salas de
temporária;
ŎEÞsŘǼsǣʱ
aula
deuma
maior
capacidade
o
Pegue
folha
de papel para
ofíciopermitir
ou cartão
y ^sǣsŘOŸǋĠǋǼǋŸOǣ_sŸEĠsǼŸǣsŘǼǋs
afastamento
entre ao
as meio
carteiras
dos vezes,
e dobre a mesma
por duas
sǣǼȖ_ŘǼsǣʱ
estudantes
metros);
totalizando (mínimo
ao final 41,5
(quatro)
partes;
Manter
aamesa
afastado
Recorte
pontado
dadocente
extremidade
que por
y Ǌs_ȖʊÞǋǇȖŘǼÞ__s_sǼÞɚÞ__sǣsŎ
pelo
menos
1,5 metros das
dos
conecta
as dobraduras
comcarteiras
tesoura de
¶ǋȖƼŸǇȖsŘsOsǣǣÞǼsŎŎŸɚÞŎsŘǼǋ
estudantes;
forma
que, quando ela for aberta, um
OǋǼsÞǋǣŸȖƼǋŸɮÞŎǋŸǣsǣǼȖ_ŘǼsǣʱ
Recomenda-se
a manutenção
janelas
orifício seja formado
no centro das
da folha;
y
ǊsĶÞʊǋȖĶǣǼsżǋÞOǣǇȖsƼŸǣǣŎǣsǋ
eRemova
portas abertas
ou,tocando
se utilizado,
o ar
a máscara
da região

¶ǋɚ_ǣŸȖǣǣÞǣǼÞ_ǣŸɚÞɚŸƼŸǋ
condicionado
exaustão
que garanta
posterior
paratenha
a anterior.
Não tocar
na
sǣǼȖ_ŘǼsǣǇȖsŸƼǼǋsŎŸȖƼǋsOÞǣǋsŎ
as
trocas
de ardanecessárias
região
frontal
máscara; ou a fim de
OŸŎƼŘÌǋǣŎsǣŎǣsŎ_ŸŎÞOâĶÞŸʳ
garantir
renovação
do ar nos
Segure
aa máscara
sempre
pelasambientes;
alças e
Desencorajar
trocas
dedentro
objetos
passe
as mesmas
por
daentre
ƻǋsǣǼǣǣÞǼȖYƂsǣʰƼǋsɚsǋŘŸƼĶŘŸ_s
estudantes;
abertura/perfuração
realizada na folha de
sŘǣÞŘŸ¯ŸǋŎ_sOŸŘǼǋŸĶs_
Reduzir
a quantidade de atividades em
papel;
¯ǋsǇȖyŘOÞ_ŸsǣǼȖ_ŘǼsʱ
grupo
necessite
movimentar
carteiras
Dobre que
o papel
de forma
que a máscara
y ^sɚsǋ ǣsǋǋsĶÞʊ_ŸɚĶÞYŸ
ou
aproximar
os estudantes;
fique
armazenada
na parte interna da folha
sǣƼsOÞĶÞʊ_ʰOŸŎƼŘÌ_ƼŸǋĶȖ_Ÿ
Deverá
ser
realizada
avaliação
de papel
e as
alças fiquem
de fora. Após,
especializada,
acompanhada por laudo
deixeǼwOŘÞOŸʰ_ŸǢÞǣǼsŎ_sǇȖsOÞŎsŘǼŸʰ
sobre a bancada;
əsŘǼÞĶYŸsǋNŸŘ_ÞOÞŸŘ_ŸʹəNʺ
[tJUPJVKV:PZ[LTHKL(X\LJPTLU[V
Remova
o gorro e o propé e descarte os
_sǼŸ_ŸǣŸǣŎEÞsŘǼsǣ_ÝŗǻrµǊ
Ventilação
e Ar Condicionado (AVAC) de
mesmos;

sapato) ede
realize
a antissepsia
de
engenharia
ar, para
proporcionar
amãos
boa
ǋʰƼǋƼǋŸƼŸǋOÞŸŘǋEŸƼǋ
ǼÞOOŸŎ
JVTmSJVVSNLS
prática
com segurança"JVSVX\LQHSLJVNVYYV
a todos os
ǣs¶ȖǋŘYǼŸ_ŸǣsŘɚŸĶɚÞ_Ÿǣʳŷǣ
descartável
a máscara
envolvidos.
Os esistemas
de cirúrgica;
AVAC podem
ǣÞǣǼsŎǣ_səNƼŸ_sŎǣsǼŸǋŘǋ
Ao entrar
na clínica,
a máscara
se tornar
causa
e fonte descarte
de contaminação
OȖǣs¯ŸŘǼs_sOŸŘǼŎÞŘYŸǣsŘŸ
cirúrgica
realize a antissepsia
das mãos
se não
foreme corretamente
projetados,
¯ŸǋsŎOŸǋǋsǼŎsŘǼsƼǋŸĠsǼ_Ÿǣʰ
JVTmSJVVSNLS
construídos,
operados "JVSVX\LV}J\SVZKL
e monitorados, ou
OŸŘǣǼǋȖâ_ŸǣʰŸƼsǋ_ŸǣsŎŸŘÞǼŸǋ_Ÿǣʰ
proteção
e realize
a
ainda,
se nãodesinfectado
receberem os
cuidados
ŸȖÞŘ_ʰǣsŘŸǋsOsEsǋsŎŸǣ
antissepsia
mãos;
a máscara
necessários
dedas
limpeza
e coloque
manutenção.
OȖÞ__ŸǣŘsOsǣǣ
ǋÞŸǣ_sĶÞŎƼsʊs
N95 (PFF2) após retirá-la do papel,
ŎŘȖǼsŘYŸʳ
segurando sempre pelas alças. Realize a

HU[PZZLWZPHKHZTqVZJVTmSJVVSNLS "
coloque o protetor
facial
desinfectado
e
18 de
fevereiro
de 2021,
lave as mãos comCaldas
água e sabão;
coloque
Novas-Goiás
˟ˤ_sğȖĶÌŸ_sˡ˟ˡ˟ʰNĶ_ǣŗŸɚǣ˚µŸÞ
ǣ o
as luvas de procedimento para continuar
atendimento.
NǋÞ_ŸƼŸǋʲ

ƻǋŸ¯sǣǣŸǋ^ǋʳ^Þs¶ŸŘǼŸŘÞŸNŸǣǼ
,?,*<h²6+,,?(4,:
ǋŘǼsǣ
RADIOGRÁFICOS

ƻǋŸ¯sǣǣŸǋǻÞǼȖĶǋ_ŸNȖǋǣŸ_sŷ_ŸŘǼŸĶŸ¶Þ
EXTRABUCAIS
srŘ¯sǋŎ¶sŎ_®ǢōNŸŸǋ_sŘ_Ÿǋ_
NĶâŘÞOŷ_ŸŘǼŸĶż¶ÞO_®Ǣō
Prof. Dr.
Diego Antônia
Costa Arantes
Observação:
Aoexecução
das
orientações apresentadas neste item é
_ƼǼYŸʲ
Prof.ª
Me. Sara Lia Gonçalves
de Lima
responsabilidade
dos funcionários,
docentes
ƻǋŸ¯sǣǣŸǋōʳ®sǋŘŘ_^ÞǣǻŸŎw
e estudantes
e pós-graduação
Professora
Titularde
dograduação
Curso de Odontologia
ƻǋŸ¯sǣǣŸǋ_ŸǣNȖǋǣŸǣ_sŷ_ŸŘǼŸĶŸ¶Þʰ
da clínica odontológica.
da rŘ¯sǋŎ¶sŎsƻǣÞOŸĶŸ¶Þ_ÝŗǻrµǊs
INTEGRA
Coordenadora
da Clínica Odontológica da
NŸŸǋ_sŘ_Ÿǋ_ŸǣĵEŸǋǼżǋÞŸǣ_sȖĶǣ
Priorizar o uso de radiografias extrabucais
ƻǋ ǼÞOǣ_ÝŗǻrµǊ
INTEGRA
para os pacientes. Caso a condição
clínica não seja contemplada apenas com
auxílio de radiografias extrabucais,

ǇȖŘǼŸOƼOÞ__s_sǋsŘŸɚYŸ_s
todos
os as
ambientes
INTEGRA
Remova
luvas de da
sobrepor
e quanto à
capacidade
de renovação de ar, conforme
descarte-as;
ǋʰOŸŘ¯ŸǋŎsĶs¶ÞǣĶYŸ_ÞǣƼŸŘâɚsĶʳ
legislação
disponível. das
Devido
à falta
Realize
a antissepsia
mãos
comde
álcool
^sɚÞ_Ÿ¯ĶǼ_ssɚÞ_yŘOÞOŸŘOĶȖǣÞɚ
evidência
conclusiva sobre a questão da
NLS
HU[LZKLZHPYKHJSxUPJH"
ǣŸEǋsǇȖsǣǼŸ_ǋsŘŸɚYŸs_
renovação
e realize
da filtragem
do ar, das com
Ao retornar,
a antissepsia
ʩĶǼǋ¶sŎ_ŸǋʰǋsOŸŎsŘ_˚ǣsǇȖsŸ

recomenda-se
que o responsável pela
mSJVVS LWYVJLKHJVTH
ǋsǣƼŸŘǣ ɚsĶƼsĶÝŘǣǼȖÞYŸ_srŘǣÞŘŸ
Instituição
de Ensino
Superior
(IES)
tome a
paramentação
(descrita
no item
4 deste
ǢȖƼsǋÞŸǋʹÝrǢʺǼŸŎs_sOÞǣŸsŎ
decisão
em conjunto
com
o setor
de
documento)
no espaço
anexo
da clínica:
OŸŘĠȖŘǼŸOŸŎŸǣsǼŸǋ_ssŘ¶sŘÌǋÞ_s
coloque propé novo (sem tocar na sola do
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ˡ˟ˡ˟ʳ®ÝŷNǊȕʉʰ®ȖŘ_YŸŷǣɠĶ_ŸNǋȖʊʳ¶yŘOÞ®ÞŸOǋȖʊ_sŗŸOÞǣʹ®ŗʺʳ®ÞŸOǋȖʊ
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
DURANTE DO ATENDIMENTO
OŸŎƼŘÌǣÞǼȖYŸ_ŸŘŸɚŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣŘŸDǋǣÞĶʰˡ˨ĠŘʳˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀ
¶sŘOÞʳʩŸOǋȖʊʳEǋˀʩŸOǋȖʊ˚OŸŎƼŘÌ˚ǣÞǼȖOŸ˚_Ÿ˚ŘŸɚŸOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚ŘŸ˚EǋǣÞĶ̤OsǣǣŸ
FRIEDEN TR, LEE CT. Identifying and interrupting superspreading events—
sŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
implications for control of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Emerg
NŸŎŸŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣwǼǋŘǣŎÞǼÞ_Ÿʷʰ˟ˢ¯sɚʳˡ˟ˡ˟Eʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
0UMLJ[+PZ1\UBKH[LJP[LKDO[[WZ!KVPVYNLPK
̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶʳʩŸOǋȖʊʳEǋˀƼsǋ¶ȖŘǼˀOŸŎŸ˚ŸOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚s˚ǼǋŘǣŎÞ_Ÿ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ
Auxiliar:
Abrir o pacote grau cirúrgico contendo o posicionador estéril; 
ˡ˟ˡ˟ʳ

ŷƻǢʰŷǋ¶ŘÞʊYŸƻŘ˚ŎsǋÞOŘ^ǢȚ_sʳNŸǋŸŘɚâǋȖǣʲǻÞǋsǣȖǣ_ȚɚÞ_ǣǣŸEǋsŸŘŸɚŸ
PENG X, XU X, LI Y, CHENG L, ZHOU X, REN B. Transmission routes of 2019-nCoV
OŸǋŸŘɚâǋȖǣʹNŷəÝ^˚ˠ˨ʺʰ˟ˢ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀɠɠɠʳƼÌŸʳŸǋ¶ˀEǋˀ
Operador:
Segurar o posicionador próximo ao local do filme/sensor;
HUKJVU[YVSZPUKLU[HSWYHJ[PJL0U[16YHS:JP4HY"!

ÞŘ_sɮʳƼÌƼʷŸƼŸŘ̠OŸŎ̬ĠŸŸŎĶEŸŸĨ˓ɚÞsɠ̠ǼŸƼÞO˓Þ_̠ˤˡ˨̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
¶yŘOÞŗOÞŸŘĶ_səÞ¶ÞĶ ŘOÞǢŘÞǼ ǋÞʹDǋǣÞĶʺʳŗŸǼǼwOŘÞOŘŸʳˣʰ_s˟ˤ_sŎÞŸ_sˡ˟ˡ˟ʳ
BACKER JA, KLINKENBERG D, WALLINGA J. Incubation period of 2019 novel
Auxiliar: Colocar o filme/sensor no posicionador e, em seguida, o saco plástico (no
ŷǋÞsŘǼYƂsǣƼǋǣsǋɚÞYŸǣ_sǣȚ_sʲŎs_Þ_ǣ_sƼǋsɚsŘYŸsOŸŘǼǋŸĶsǇȖs_sɚsŎǣsǋ
JVYVUH]PY\Z U*V=PUMLJ[PVUZHTVUN[YH]LSSLYZMYVT>\OHU*OPUH
_ŸǼ_ǣ_ȖǋŘǼsǣǣÞǣǼyŘOÞŸǣOǣŸǣǣȖǣƼsÞǼŸǣŸȖOŸŘʩǋŎ_Ÿǣ_sÞŘ¯sOYŸƼsĶŸŘŸɚŸ
conjunto) e preparar as luvas de sobrepor para o operador; evitar embalagem plástica
January 2020. Euro Surveill. 2020 Feb;25(5)
NŸǋŸŘɚâǋȖǣʹǢǊǢ˚Nŷə˚ˡʺʳʻŘŸǼǼwOŘÞOŘÞŘǼsǋŘsǼʼʳ^Þ
ǋÞŸŷʩOÞĶ_ȕŘÞŸ˟˧_sŎÞŸ
muito grande e desconfortável;
ˡ˟ˡ˟ʻOsǣǣŸsŎˠ˧ŎÞŸˡ˟ˡ˟ʼʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
ÌƼʲˀˀƼŸǋǼĶʳŘɚÞǣʳ¶ŸɚʳEǋˀ_ŸOȖŎsŘǼǣˀˢˢ˧ˤˡˀˡ˦ˠ˧ˤ˧ˀŗŸǼ̛ǻ̇Nˢ̇˨OŘÞƠŘ̛˟ˣ˚
)9(:03(NvUJPH5HJPVUHS+L=PNPSoUJPH:HUP[mYPH5V[H[tJUPJHU¢
ˡ˟ˡ˟̛µəÝōǢ˚µµǻrǢ˚ŗəÝǢˀEˤ˨˧˥˥˟˚ˢ_sˣ˚ˣ¯ˠˣ˚˧s˥¯˚E˨ˢˣˠOˠ˨˥Eˡ˧ʳ
Operador:
Posicionar filme/sensor
na boca
do paciente,
calçar as
luvas de
GVIMS/GGTES/ANVISA:
Orientações
para Serviços
de Saúde:
Medidas
desobrepor,
Prevenção
¶yŘOÞŗOÞŸŘĶ_səÞ¶ÞĶ ŘOÞǢŘÞǼ ǋÞʹDǋǣÞĶʺʳŗŸǼǼwOŘÞOŘŸʳˡ˥ˀˡ˟ˡ˟
posicionar
cilindro
localizador
e sair Durante
da sala; a Assistência aos Casos Suspeitos ou
e Controleoque
Devem
ser Adotadas
µəÝōǢˀµµǻrǢˀŗəÝǢʳǊsOŸŎsŘ_YƂsǣǣŸEǋsƼǋŸ_ȖǼŸǣǣŘsŘǼsǣǇȖsƼŸǣǣŎǣȖEǣǼȖÞǋŸ
*VUMPYTHKVZKL0UMLJsqVWLSV5V]V*VYVUH]xY\Z UJV]QHUH
ĶOŸŸĶ˦˟̇Ř_sǣÞŘ¯sOYŸ_sǣȖƼsǋ¯âOÞsǣʰ_ȖǋŘǼsƼŘ_sŎÞ_NŷəÝ^˚ˠ˨ʻŘŸǼǼwOŘÞO
ŘÞŘǼsǋŘsǼʼʳʻOsǣǣŸsŎˡ˥ŎÞŸˡ˟ˡ˟ʼʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.
Auxiliar: Fechar a porta, selecionar o tempo e acionar o disparador. Em seguida, abrir
ÌƼʲˀˀƼŸǋǼĶʳŘɚÞǣʳ¶ŸɚʳEǋˀ_ŸOȖŎsŘǼǣˀˡˠ˨ˡ˟ˠˀˣˢˣ˟˦˧˧ˀǢrÝ̬ŗəÝǢ̛˚̛˟˨˥ˣ˧ˠˢ̛˚
IYKVJ\TLU[Z5V[H; * ( JUPJHU.=04:..;,:(5=0
a porta;
̛ŗŸǼ̛ǻ̇Nˢ̇˨OŘÞOʳƼ_¯ˀ˦ˠOˢˣˠ_˚˥ssO˚ˣE˦¯˚Eˠs˥˚˧_˧˥_˧˥˦sˣ˧˨ʳ
:(HI KLMLMI J I%(JLZZVLT!ML]
NŸŘǣsĶÌŸ®s_sǋĶ_sŷ_ŸŘǼŸĶŸ¶ÞʳNŷəÝ^ˠ˨ʲōŘȖĶ_sEŸǣƼǋ OǣsŎEÞŸǣǣs¶ȖǋŘY
ƼǋŎEÞsŘǼsǣŸ_ŸŘǼŸĶż¶ÞOŸǣʻŘŸOÞǣŘŸƼŸǋǼĶʼʳDǋǣâĶÞʲN®ŷʰˡ˟ˡ˟ʻOsǣǣŸsŎ˟ˤŎÞŸ
Ministério da
Saúde.
Coronavírus
e novoretirar
coronavírus:
o que é,
causas, sintomas,
Operador:
Retirar
as luvas
de sobrepor,
o filme/sensor
e posicionador
da boca
ˡ˟ˡ˟ʼʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲÌƼʲˀˀɠsEǣÞǼsʳO¯ŸʳŸǋ¶ʳEǋˀOŸɚÞ_ˠ˨ŎŘȖĶ˚_s˚EŸǣ˚ƼǋOǣ˚sŎ˚
EÞŸǣǣs¶ȖǋŘO˚Ƽǋ˚ŎEÞsŘǼsǣ˚Ÿ_ŸŘǼŸĶŸ¶ÞOŸǣ˚s˚ĶŘO_Ÿ˚OŸŎ˚ƼŸÞŸ˚ÞŘǣǼȖOÞŸŘĶ˚_Ÿ˚O¯Ÿˀʳ
tratamento
prevenção,pelo
[s.d.]
a. Disponível
em:
do
paciente,esegurando
saco
plástico, entregar
o posicionador ao auxiliar (este o
#O[[WZ!^^^ZH\KLNV]IYZH\KLKLHaJVYVUH]PY\Z%(JLZZVLT!ML]
segurará
pelo aro), retirar e jogar o saquinho plástico/barreira no lixo branco;
trocar o
ǻÌŸŎwµʰDsǋŘǋ_sǣǢǊʰµȖŘ_ĶÞŘÞǢʰµȖÞŎǋsǣōNəʳōŘȖĶ_sEŸǣƼǋ
OǣsŎ
EÞŸǣǣs¶ȖǋŘYƼǋŎEÞsŘǼsǣŸ_ŸŘǼŸĶż¶ÞOŸǣʻŘÞŘǼsǋŘsǼʼʳDǋǣâĶÞʲʻNŸŘǣsĶÌŸ®s_sǋĶ_s
saquinho plástico à cada exame radiográfico;
ŷ_ŸŘǼŸĶŸ¶Þʼʱˡ˟ˡ˟ʻOsǣǣŸsŎ˟˥ŎÞŸˡ˟ˡ˟ʼʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
Ministério da Saúde. [MAPA] Novo coronavírus: Veja lista de hospitais que serão
ÌƼʲˀˀɠsEǣÞǼsʳO¯ŸʳŸǋ¶ʳEǋˀOŸɚÞ_ˠ˨˚ŎŘȖĶ˚_s˚EŸǣ˚ƼǋOǣ˚sŎ˚EÞŸǣǣs¶ȖǋŘO˚Ƽǋ˚
YLMLYvUJPHUV)YHZPSQHUI+PZWVUx]LSLT!
ŎEÞsŘǼsǣ˚Ÿ_ŸŘǼŸĶŸ¶ÞOŸǣ˚sĶŘO_Ÿ˚OŸŎ˚ƼŸÞŸ˚ÞŘǣǼȖOÞŸŘĶ˚_Ÿ˚O¯Ÿˀʳ
Auxiliar: Retirar o filme/sensor e realizar o processamento/escaneamento (se houver
<https://www.saude.gov.br/noticias/agenciasaude/46257-mapa-hospitais-referencia-no
mais tomadas radiográficas, e se for filme, colocar em copo plástico; se for sensor,
]VJVYVUH]PY\Z%(JLZZVLT!ML]
entregar ao funcionário. Colocar outro filme/sensor no mesmo posicionador ou abrir
outro, caso seja necessário). O funcionário e/ou docente que conduzir o
44
processamento radiográfico deverá estar com luvas de sobrepor para receber os
4PUPZ[tYPVKH:HKL7VY[HYPHKL*VUZVSPKHsqVU¢KLKLZL[LTIYVKL!
sensores/filmes dos estudantes;
Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de
:HKL+PmYPV6MPJPHSKH<UPqV)YHZxSPH¶+-ZL[+PZWVUx]LSLT!
#O[[W!I]ZTZZH\KLNV]IYI]ZZH\KLSLNPZNTWYJFFFO[TS%
Operador:
Reposicionar o filme/sensor e posicionar na boca do paciente até concluir
Acesso
14 fev.
2020.
todas
as em:
tomadas
radiográficas.




4PUPZ[tYPVKH:HKL7VY[HYPHU¢KLKLML]LYLPYVKL+LJSHYH,TLYNvUJPH
˟ˡʳÝŘ¯sOYŸËȖŎŘƼsĶŸŗŸɚŸNŸǋŸŘɚâǋȖǣʹˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʺʰ˟˦¯sɚʳˡ˟ˡ˟¯ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
ANTES DO ATENDIMENTO
̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀ¯sɚsǋsÞǋŸˀ˟˦ˀDr˚Nŷr˚
em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção
NŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚Ř˟ˡ˟˦˟ˡʳƼ_¯̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). Diário Oficial da União. Brasília - DF, 04
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_səÞ¶ÞĶ
ŘOÞsŎǢȚ_sʳDŸĶsǼÞŎrƼÞ_sŎÞŸĶż¶ÞOŸŘŸ˟ˣʳ
fev. 2020c. Seção 1 - extra, p. 1, edição
24-A. Disponível em:
ŗŸɚŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣʹˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʺʰˡˡĠŘʳˡ˟ˡ˟¶ʰɚsǋǣŸˡʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀ
#O[[W!^^^PUNV]IY^LIKV\WVY[HYPHUKLKLML]LYLPYVKL
Paramentação
do operador e auxiliar: calçar propé descartável e realizar
ƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀĠŘsÞǋŸˀˡˢˀ
%(JLZZVLT!ML]
DŸĶsŎ̬sƼÞ_sŎÞŸĶŸ¶ÞOŸ̬ǢəǢ̬˟ˣʳƼ_¯̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
HU[PZZLWZPHKHZTqVZJVTmSJVVSNLS "JVSVX\LVZKLTHPZ,70YLZWLP[HUKVH

ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_səÞ¶ÞĶ
ŘOÞsŎǢȚ_sʳ^sƼǋǼŎsŘǼŸ_səÞ¶ÞĶ
ŘOÞsŎ
seguinte sequência: jaleco impermeável,
máscara N95 (PFF2) ou cirúrgica, óculos
de
Ministério
da
Saúde.
Protocolo
de
Manejo
Clínico
para
o
Novo
Coronavírus
ǢȚ_sŎEÞsŘǼĶsǢȚ_s_ŸǻǋEĶÌ_ŸǋʳƻĶŘŸ_sǊsǣƼŸǣǼǣrŎsǋ¶yŘOÞǣsŎǢȚ_s
proteção (que não poderá ser substituído por óculos de grau), gorro descartável, e
ƻȚEĶÞOʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰˡ˟ˠˣʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼʲˀˀ
(2019-nCoV).
Brasília
– DF, 2020d. Disponível em: < https://portalarquivos2.saude.gov.
protetor
facial (face
shield);
EɚǣŎǣʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀEɚǣˀƼȖEĶÞOOŸsǣˀƼĶŘŸ̬ǋsǣƼŸǣǼ̬sŎsǋ¶sŘOÞǣ̬ǣȖ_s̬ƼȖEĶÞOʳƼ_¯̤
IYPTHNLZWKMML]LYLPYVWYV[VJVSVTHULQVJVYVUH]PY\Z-05(3WKM%(JLZZVLT!
OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
14 fev. 2020.
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_səÞ¶ÞĶ ŘOÞsŎǢȚ_sʳƻĶŘŸ_sNŸŘǼÞŘ¶yŘOÞŗOÞŸŘĶ
Auxiliar: Higienizar as mãos com água e sabão, calçar as luvas de sobrepor, proceder
ƼǋÝŘ¯sOYŸËȖŎŘƼsĶŸŘŸɚŸNŸǋŸŘɚâǋȖǣˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰ¯sɚʳˡ˟ˡ˟Ìʳ
da Saúde.
Secretaria
Vigilância
em Saúde.
Epidemiológico
COE
^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ
aMinistério
desinfecção
de aparelho,
mesade
auxiliar
(dispensa
uso deBoletim
barreiras
plásticas) e do
¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀ¯sɚsǋsÞǋŸˀ˟˦ˀƼĶŘŸ˚OŸŘŘ¶sŘOÞOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚ƼǋsĶÞŎÞŘǋʳƼ_¯̤
U¢0UMLJsqV/\THUHWLSV5V]V*VYVUH]xY\Z
U*V=QHUL]LYZqV
avental
de chumbo com papel toalha e Surfic. Utilizar durante
todo o atendimento as
OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
Disponível
em: <https://portalarquivos2.saude.gov.br/
luvas
de sobrepor;
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_sǼsŘYŸrǣƼsOÞĶÞʊ_ǢȚ_sʳ^sƼǋǼŎsŘǼŸ_s
PTHNLZWKMQHULPYV)VSL[PTLWPKLTPVSVNPJV:=:QHUWKM%(JLZZVLT!
ǼsŘYŸËŸǣƼÞǼĶǋʰ^ŸŎÞOÞĶÞǋs_sȕǋ¶yŘOÞʳƻǋŸǼŸOŸĶŸ_sǻǋǼŎsŘǼŸ_ŸŗŸɚŸ
fev. 2020.
NŸǋŸŘɚâǋȖǣʹˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʺʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰˡ˟ˡ˟Þʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀ¯sɚsǋsÞǋŸˀ˟ˤˀƻǋŸǼŸOŸĶŸ˚_s˚
Operador: Observar no pedido a quantidade de radiografias, separar todo o material
Ministério
da Saúde.
Secretaria
de Vigilância
em Saúde.
Boletim Epidemiológico
COE
ŎŘsĠŸ˚OĶÞŘÞOŸ˚Ƽǋ˚Ÿ˚ŘŸɚŸOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚ˡ˟ˠ˨˚ŘOŸɚʳƼ_¯̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
que
será utilizado:
luvas
de procedimento
e sobrepor,
posicionadores
radiográficos,
U¢0UMLJsqV/\THUHWLSV5V]V*VYVUH]xY\Z
U*V=ML]M+PZWVUx]LS
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢŸEǋsNŸǋŸŘɚâǋȖǣʰʻǣʳ_ʳʼEʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
filme/sensor
e saquinhos plásticos;
̣ÌƼʲˀˀɠɠɠʳǣȖ_sʳǣƼʳ¶ŸɚʳEǋˀǋsǣŸȖǋOsǣˀOɚsOsŘǼǋŸ˚_s˚ɚÞ¶ÞĶŘOÞ˚sƼÞ_sŎÞŸĶŸ¶ÞOˀǋsǣ˚_s˚
em: <https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/
Auxiliar:
Chamar e entregar o propé (caso não seja durante o atendimento clínico) para
ɚÞ¶ÞĶŘOÞˀ_ŸsŘOǣ˚_s˚ǼǋŘǣŎÞǣǣŸ˚ǋsǣƼÞǋǼŸǋÞˀOŸǋŸŘɚÞǋȖǣʳÌǼŎĶ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ
ML]LYLPYV),*6,*VYVUH]PY\ZUWKM%(JLZZVLT!ML]
o paciente, solicitar que ele retire próteses ou aparelhos removíveis, adornos, colocar
ˡ˟ˡ˟ʳ
o avental de chumbo, explicar o procedimento e questionar possibilidade de
ǢȖEOÌsʩƼǋǣǣȖŘǼŸǣĠȖǋâ_ÞOŸǣ_NǣNÞɚÞĶʳ^sOǋsǼŸŘŸˠ˟ʳˡˠˠʰ_sˢ˟_sĠŘsÞǋŸ_s
4PUPZ[tYPVKH:HKL:LJYL[HYPHKL=PNPSoUJPHLT:HKL)VSL[PT,WPKLTPVS}NPJVU¢
gestação;
ˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼƂsǣŸEǋsŸµǋȖƼŸrɮsOȖǼÞɚŸÝŘǼsǋŎÞŘÞǣǼsǋÞĶ_srŎsǋ¶yŘOÞsŎǢȚ_sƻȚEĶÞO
Novo coronavírus
(2019-nCoV), 22 jan. 2020g, versão ǋÞŸŷʩOÞĶ_ȕŘÞŸʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰ
2. Disponível em: <https://
_sÝŎƼŸǋǼ
ŘOÞŗOÞŸŘĶsÝŘǼsǋŘOÞŸŘĶ˚µrÝ˚rǢƻÝÝʳ^Þ
WVY[HSHYX\P]VZZH\KLNV]IYPTHNLZWKMQHULPYV)VSL[PTFLWPKLTPVSVNPJVF:=:
ˢ˟ĠŘʳˡ˟ˡ˟ĠʳǢsYŸˠʰƼʳˠʰs_ÞYŸˡˠ˚ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼʲˀˀɠɠɠʳÞŘʳ¶ŸɚʳEǋˀɠsEˀ_ŸȖˀ˚
ˀ_sOǋsǼŸ˚Ř˚ˠ˟ʳˡˠˠ˚_s˚ˢ˟˚_s˚ĠŘsÞǋŸ˚_sˡ˟ˡ˟˚
FWKM%(JLZZVLT!ML]
Operador:
Lavar as mãos com água e sabão, colocar luvas apenas o operador calçar
ˡˣ˟˥ˣ˥ˡˢ˨ʷÞŘÌsǋÞǼǊs_ÞǋsOǼ̠ǼǋȖs˓ǋs_ÞǋsOǼ̠̇ˡ®ɠsĖ
luvas de procedimento (em situações de consulta inicial); caso seja uma radiografia
ˡ®¶ȖsǣǼ̇ˡ®ǣsǋOÌ̇ˢ®ǣsOŸ̇ˢ^_ŸȖˠ̇ˡ˥_Ǽ̇ˢ^ˢˠ˚˟ˠˡ˟ˡ˟̇ˡ˥ǇǢsǋOÌ̇ˢ^µsÞ̤
Ministériodurante
da Saúde.
Secretaria de
Vigilância em
Saúde. Departamento
OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
realizada
o atendimento
odontológico,
o operador
deverá manterdeo Vigilância
uso das
em
Saúde
Ambiental
e
Saúde
do
Trabalhador.
Plano
de
Resposta
às
Emergências
em
ǢȖEOÌsʩƼǋǣǣȖŘǼŸǣĠȖǋâ_ÞOŸǣ_NǣNÞɚÞĶʳĵsÞŘŸˠˢʳ˨˦˨ʰ_s˥_s¯sɚsǋsÞǋŸ_sˡ˟ˡ˟ʳ
luvas que estavam sendo utilizadas previamente;
Saúde Pública.
Brasília
- DF, 2014.
Disponível
em:
^ÞǣƼƂsǣŸEǋsǣŎs_Þ_ǣƼǋsŘ¯ǋsŘǼŎsŘǼŸ_sŎsǋ¶yŘOÞ_sǣȚ_sƼȚEĶÞO_s
Auxiliar:
Posicionar
o paciente,
adequar
posição
de<http://
pés e cabeça.
ÞŎƼŸǋǼ
ŘOÞÞŘǼsǋŘOÞŸŘĶ_sOŸǋǋsŘǼs_ŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣǋsǣƼŸŘǣ ɚsĶƼsĶŸǣȖǋǼŸ_sˡ˟ˠ˨ʳ
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_resposta_
^ÞLTLYNLUJPHZFZH\KLFW\ISPJHWKM%(JLZZVLT!ML]
ǋÞŸŷʩOÞĶ_ȕŘÞŸʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰ˟˥¯sɚʳˡ˟ˡ˟Ĩʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
̣ÌƼʲˀˀɠɠɠʳƼĶŘĶǼŸʳ¶ŸɚʳEǋˀOOÞɚÞĶ̬˟ˢˀ̬ǼŸˡ˟ˠ˨˚ˡ˟ˡˡˀˡ˟ˡ˟ˀĵsÞˀĵˠˢ˨˦˨ʳÌǼŎ̤OsǣǣŸsŎʲ
ˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Plano de Contingência Nacional
N^NʰNrŗǻrǊǢ®ŷǊ^ÝǢrǢrʰNŷŗǻǊŷĵŗ^ƻǊrərŗǻÝŷŗʳʳNŸǋŸŘɚÞǋȖǣ^Þǣsǣsˡ˟ˠ˨
para Infecção Humana pelo novo Coronavírus 2019-nCoV. Brasília - DF, fev. 2020h.
ʹNŷəÝ^˚ˠ˨ʺʲǢɴŎƼǼŸŎǣʰˠ˟¯sEʳˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
̣ÌƼǣʲˀˀɠɠɠʳO_Oʳ¶ŸɚˀOŸǋŸŘɚÞǋȖǣˀˡ˟ˠ˨ŘOŸɚˀEŸȖǼˀǣɴŎƼǼŸŎǣʳÌǼŎĶ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ
Disponível em: <https://portalarquivos2.saude.
ˡ˟ˡ˟ʳNŸǋŸŘɚÞǋȖǣ^Þǣsǣsˡ˟ˠ˨ʹNŷəÝ^˚ˠ˨ʺǢÞǼȖŸŘǢȖŎŎǋɴʰˠˢ¯sEʳˡ˟ˡ˟Eʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶ
sŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀɠɠɠʳO_Oʳ¶ŸɚˀOŸǋŸŘɚÞǋȖǣˀˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəˀǣȖŎŎǋɴʳÌǼŎĶ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ




ˡ˟ˡ˟ʳ®ÝŷNǊȕʉʰ®ȖŘ_YŸŷǣɠĶ_ŸNǋȖʊʳ¶yŘOÞ®ÞŸOǋȖʊ_sŗŸOÞǣʹ®ŗʺʳ®ÞŸOǋȖʊ
NV]IYPTHNLZWKMML]LYLPYVWSHUVJVU[PUNLUJPHJVYVUH]PY\ZWYLSPTPUHYWKM%
DURANTE DO ATENDIMENTO
OŸŎƼŘÌǣÞǼȖYŸ_ŸŘŸɚŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣŘŸDǋǣÞĶʰˡ˨ĠŘʳˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀ
Acesso em: 14 fev. 2020.
¶sŘOÞʳʩŸOǋȖʊʳEǋˀʩŸOǋȖʊ˚OŸŎƼŘÌ˚ǣÞǼȖOŸ˚_Ÿ˚ŘŸɚŸOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚ŘŸ˚EǋǣÞĶ̤OsǣǣŸ
sŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Departamento de
NŸŎŸŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣwǼǋŘǣŎÞǼÞ_Ÿʷʰ˟ˢ¯sɚʳˡ˟ˡ˟Eʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência. Protocolo de Tratamento do Novo
̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶʳʩŸOǋȖʊʳEǋˀƼsǋ¶ȖŘǼˀOŸŎŸ˚ŸOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚s˚ǼǋŘǣŎÞ_Ÿ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ
Auxiliar: Abrir o pacote grau cirúrgico contendo o posicionador estéril;
Coronavírus (2019-nCoV). Brasília - DF, 2020i. Disponível em:
ˡ˟ˡ˟ʳ
<https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/
ŷƻǢʰŷǋ¶ŘÞʊYŸƻŘ˚ŎsǋÞOŘ^ǢȚ_sʳNŸǋŸŘɚâǋȖǣʲǻÞǋsǣȖǣ_ȚɚÞ_ǣǣŸEǋsŸŘŸɚŸ
OŸǋŸŘɚâǋȖǣʹNŷəÝ^˚ˠ˨ʺʰ˟ˢ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀɠɠɠʳƼÌŸʳŸǋ¶ˀEǋˀ
Operador:
Segurar o posicionador próximo ao local do filme/sensor;
ML]LYLPYV7YV[VJVSVKLTHULQVJSPUPJVWHYHVUV]VJVYVUH]PY\Z
UJV]WKM%
ÞŘ_sɮʳƼÌƼʷŸƼŸŘ̠OŸŎ̬ĠŸŸŎĶEŸŸĨ˓ɚÞsɠ̠ǼŸƼÞO˓Þ_̠ˤˡ˨̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
Acesso em: 14 fev. 2020.

¶yŘOÞŗOÞŸŘĶ_səÞ¶ÞĶ ŘOÞǢŘÞǼ ǋÞʹDǋǣÞĶʺʳŗŸǼǼwOŘÞOŘŸʳˣʰ_s˟ˤ_sŎÞŸ_sˡ˟ˡ˟ʳ
Auxiliar: Colocar o filme/sensor no posicionador e, em seguida, o saco plástico (no
ŷǋÞsŘǼYƂsǣƼǋǣsǋɚÞYŸǣ_sǣȚ_sʲŎs_Þ_ǣ_sƼǋsɚsŘYŸsOŸŘǼǋŸĶsǇȖs_sɚsŎǣsǋ
Ministério da Saúde. Sobre Coronavírus, [s.d.]b. Disponível em:
_ŸǼ_ǣ_ȖǋŘǼsǣǣÞǣǼyŘOÞŸǣOǣŸǣǣȖǣƼsÞǼŸǣŸȖOŸŘʩǋŎ_Ÿǣ_sÞŘ¯sOYŸƼsĶŸŘŸɚŸ
conjunto) e preparar as luvas de sobrepor para o operador; evitar embalagem plástica
<http://www.saude.sp.gov.br/resources/cvecentro-de-vigilancia-epidemiologica/areasNŸǋŸŘɚâǋȖǣʹǢǊǢ˚Nŷə˚ˡʺʳʻŘŸǼǼwOŘÞOŘÞŘǼsǋŘsǼʼʳ^Þ
ǋÞŸŷʩOÞĶ_ȕŘÞŸ˟˧_sŎÞŸ
muito grande e desconfortável;
KL]PNPSHUJPHKVLUJHZKL[YHUZTPZZHVYLZWPYH[VYPHJVYVUH]PY\ZO[TS%(JLZZVLT!
ˡ˟ˡ˟ʻOsǣǣŸsŎˠ˧ŎÞŸˡ˟ˡ˟ʼʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
ÌƼʲˀˀƼŸǋǼĶʳŘɚÞǣʳ¶ŸɚʳEǋˀ_ŸOȖŎsŘǼǣˀˢˢ˧ˤˡˀˡ˦ˠ˧ˤ˧ˀŗŸǼ̛ǻ̇Nˢ̇˨OŘÞƠŘ̛˟ˣ˚
fev. 2020.
ˡ˟ˡ˟̛µəÝōǢ˚µµǻrǢ˚ŗəÝǢˀEˤ˨˧˥˥˟˚ˢ_sˣ˚ˣ¯ˠˣ˚˧s˥¯˚E˨ˢˣˠOˠ˨˥Eˡ˧ʳ
Operador: Posicionar filme/sensor na boca do paciente, calçar as luvas de sobrepor,
¶yŘOÞŗOÞŸŘĶ_səÞ¶ÞĶ
ŘOÞǢŘÞǼ ǋÞʹDǋǣÞĶʺʳŗŸǼǼwOŘÞOŘŸʳˡ˥ˀˡ˟ˡ˟
:\IJOLMPHWHYHHZZ\U[VZQ\YxKPJVZKH*HZH*P]PS+LJYL[VU¢KLKLQHULPYVKL
posicionar
o cilindro localizador e sair da sala;
µəÝōǢˀµµǻrǢˀŗəÝǢʳǊsOŸŎsŘ_YƂsǣǣŸEǋsƼǋŸ_ȖǼŸǣǣŘsŘǼsǣǇȖsƼŸǣǣŎǣȖEǣǼȖÞǋŸ
2020.
Dispõe sobre o Grupo Executivo Interministerial de Emergência em Saúde
ĶOŸŸĶ˦˟̇Ř_sǣÞŘ¯sOYŸ_sǣȖƼsǋ¯âOÞsǣʰ_ȖǋŘǼsƼŘ_sŎÞ_NŷəÝ^˚ˠ˨ʻŘŸǼǼwOŘÞO
Pública de Importância Nacional e Internacional - GEI-ESPII. Diário Oficial da União.
ŘÞŘǼsǋŘsǼʼʳʻOsǣǣŸsŎˡ˥ŎÞŸˡ˟ˡ˟ʼʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
Auxiliar:
Fechar a porta, selecionar o tempo e acionar o disparador. Em seguida, abrir
ÌƼʲˀˀƼŸǋǼĶʳŘɚÞǣʳ¶ŸɚʳEǋˀ_ŸOȖŎsŘǼǣˀˡˠ˨ˡ˟ˠˀˣˢˣ˟˦˧˧ˀǢrÝ̬ŗəÝǢ̛˚̛˟˨˥ˣ˧ˠˢ̛˚
)YHZxSPH+-QHUQ:LsqVWLKPsqV(+PZWVUx]LSLT!
a porta;
̛ŗŸǼ̛ǻ̇Nˢ̇˨OŘÞOʳƼ_¯ˀ˦ˠOˢˣˠ_˚˥ssO˚ˣE˦¯˚Eˠs˥˚˧_˧˥_˧˥˦sˣ˧˨ʳ
<http://www.in.gov.
NŸŘǣsĶÌŸ®s_sǋĶ_sŷ_ŸŘǼŸĶŸ¶ÞʳNŷəÝ^ˠ˨ʲōŘȖĶ_sEŸǣƼǋ
OǣsŎEÞŸǣǣs¶ȖǋŘY
IY^LIKV\KLJYL[VUKLKLQHULPYVKL
&PUOLYP[9LKPYLJ[$[
ƼǋŎEÞsŘǼsǣŸ_ŸŘǼŸĶż¶ÞOŸǣʻŘŸOÞǣŘŸƼŸǋǼĶʼʳDǋǣâĶÞʲN®ŷʰˡ˟ˡ˟ʻOsǣǣŸsŎ˟ˤŎÞŸ
Y\L YLKPYLJ[$
-^LI
 de sobrepor, retirar o filme/sensor e posicionador da boca
Operador:
Retirar
as luvas
ˡ˟ˡ˟ʼʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲÌƼʲˀˀɠsEǣÞǼsʳO¯ŸʳŸǋ¶ʳEǋˀOŸɚÞ_ˠ˨ŎŘȖĶ˚_s˚EŸǣ˚ƼǋOǣ˚sŎ˚
-N\LZ[
-ZLHYJO
-ZLJHV
X:LHYJO
+.LP
EÞŸǣǣs¶ȖǋŘO˚Ƽǋ˚ŎEÞsŘǼsǣ˚Ÿ_ŸŘǼŸĶŸ¶ÞOŸǣ˚s˚ĶŘO_Ÿ˚OŸŎ˚ƼŸÞŸ˚ÞŘǣǼȖOÞŸŘĶ˚_Ÿ˚O¯Ÿˀʳ
do
paciente,
segurando
pelo saco+KV\
plástico, KH[H
entregar +
o posicionador ao
auxiliar (este
o
%(JLZZVLT!ML]
segurará pelo aro), retirar e jogar o saquinho plástico/barreira no lixo branco;
trocar o
ǻÌŸŎwµʰDsǋŘǋ_sǣǢǊʰµȖŘ_ĶÞŘÞǢʰµȖÞŎǋsǣōNəʳōŘȖĶ_sEŸǣƼǋ
OǣsŎ
EÞŸǣǣs¶ȖǋŘYƼǋŎEÞsŘǼsǣŸ_ŸŘǼŸĶż¶ÞOŸǣʻŘÞŘǼsǋŘsǼʼʳDǋǣâĶÞʲʻNŸŘǣsĶÌŸ®s_sǋĶ_s
saquinho plástico à cada exame radiográfico;
ŷ_ŸŘǼŸĶŸ¶Þʼʱˡ˟ˡ˟ʻOsǣǣŸsŎ˟˥ŎÞŸˡ˟ˡ˟ʼʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
:\IJOLMPHWHYHHZZ\U[VZQ\YxKPJVZKH*HZH*P]PS3LPU¢  KLKLML]LYLPYVKL
ÌƼʲˀˀɠsEǣÞǼsʳO¯ŸʳŸǋ¶ʳEǋˀOŸɚÞ_ˠ˨˚ŎŘȖĶ˚_s˚EŸǣ˚ƼǋOǣ˚sŎ˚EÞŸǣǣs¶ȖǋŘO˚Ƽǋ˚
2020. Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública
ŎEÞsŘǼsǣ˚Ÿ_ŸŘǼŸĶŸ¶ÞOŸǣ˚sĶŘO_Ÿ˚OŸŎ˚ƼŸÞŸ˚ÞŘǣǼȖOÞŸŘĶ˚_Ÿ˚O¯Ÿˀʳ
Auxiliar:
Retirar internacional
o filme/sensordecorrente
e realizar odoprocessamento/escaneamento
(se houver
de importância
coronavírus responsável pelo surto
de
mais
radiográficas,
se for filme,
em copo
plástico; em:
se for sensor,
2019.tomadas
Diário Oficial
da União.e Brasília
- DF,colocar
06 fev. 2020k.
Disponível
entregar
ao funcionário. Colocar outro filme/sensor
no mesmo posicionador
ou abrir
#O[[W!^^^WSHUHS[VNV]IYJJP]PSFF([V
3LP3
 O[T%(JLZZV
outro,
necessário). O funcionário e/ou docente que conduzir o
em: 14caso
fev. seja
2020.
processamento radiográfico deverá estar com luvas de sobrepor para receber os
sensores/filmes
estudantes;
CDC, CENTERSdos
FOR
DISEASE, CONTROL AND PREVENTION.. Coronavirus Disease
2019 (COVID-19): Symptoms, 10 feb. 2020a. Disponível em:
#O[[WZ!^^^JKJNV]JVYVUH]PY\Z UJV]HIV\[Z`TW[VTZO[TS%(JLZZVLT!
Operador: Reposicionar o filme/sensor e posicionar na boca do paciente até concluir
fev. 2020.
todas as tomadas radiográficas.
*VYVUH]PY\Z+PZLHZL *6=0+ :P[\H[PVU:\TTHY`MLII+PZWVUx]LSLT!
#O[[WZ!^^^JKJNV]JVYVUH]PY\Z U*V=Z\TTHY`O[TS%(JLZZVLT!ML]



FIOCRUZ, Fundação Oswaldo Cruz. Agência Fiocruz de Notícias (AFN). Fiocruz
˟ˡʳÝŘ¯sOYŸËȖŎŘƼsĶŸŗŸɚŸNŸǋŸŘɚâǋȖǣʹˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʺʰ˟˦¯sɚʳˡ˟ˡ˟¯ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
ANTES DO ATENDIMENTO
̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀ¯sɚsǋsÞǋŸˀ˟˦ˀDr˚Nŷr˚
acompanha situação do novo coronavírus no Brasil, 29 jan. 2020a. Disponível em:
NŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚Ř˟ˡ˟˦˟ˡʳƼ_¯̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
<https://

ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_səÞ¶ÞĶ
ŘOÞsŎǢȚ_sʳDŸĶsǼÞŎrƼÞ_sŎÞŸĶż¶ÞOŸŘŸ˟ˣʳ
HNLUJPHMPVJY\aIYMPVJY\aHJVTWHUOHZP[\HJHVKVUV]VJVYVUH]PY\ZUVIYHZPS%(JLZZV
ŗŸɚŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣʹˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʺʰˡˡĠŘʳˡ˟ˡ˟¶ʰɚsǋǣŸˡʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀ
em: 14 fev. 2020.
Paramentação do operador e auxiliar: calçar propé descartável e realizar
ƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀĠŘsÞǋŸˀˡˢˀ
*VTVVJVYVUH]xY\Zt[YHUZTP[PKV&ML]I+PZWVUx]LSLT!
DŸĶsŎ̬sƼÞ_sŎÞŸĶŸ¶ÞOŸ̬ǢəǢ̬˟ˣʳƼ_¯̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
HU[PZZLWZPHKHZTqVZJVTmSJVVSNLS "JVSVX\LVZKLTHPZ,70YLZWLP[HUKVH
#O[[WZ!WVY[HSMPVJY\aIYWLYN\U[HJVTVVJVYVUH]PY\ZL[YHUZTP[PKV%(JLZZVLT!
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_səÞ¶ÞĶ
ŘOÞsŎǢȚ_sʳ^sƼǋǼŎsŘǼŸ_səÞ¶ÞĶ
ŘOÞsŎ
seguinte sequência: jaleco impermeável,
máscara N95 (PFF2) ou cirúrgica, óculos
de
fev.
2020.
ǢȚ_sŎEÞsŘǼĶsǢȚ_s_ŸǻǋEĶÌ_ŸǋʳƻĶŘŸ_sǊsǣƼŸǣǼǣrŎsǋ¶yŘOÞǣsŎǢȚ_s
proteção (que não poderá ser substituído por óculos de grau), gorro descartável, e
ƻȚEĶÞOʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰˡ˟ˠˣʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼʲˀˀ
OPAS, Organização Pan-Americana Da Saúde. Coronavírus: Tire suas dúvidas sobre o
protetor facial (face shield);
EɚǣŎǣʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀEɚǣˀƼȖEĶÞOOŸsǣˀƼĶŘŸ̬ǋsǣƼŸǣǼ̬sŎsǋ¶sŘOÞǣ̬ǣȖ_s̬ƼȖEĶÞOʳƼ_¯̤
UV]VJVYVUH]xY\Z*6=0+ ML]H+PZWVUx]LSLT!
OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
#O[[WZ!^^^WHOVVYNIYHPUKL_WOW&VW[PVU$JVTFQVVTSHIVVR ]PL^$[VWPJ PK$ %
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_səÞ¶ÞĶ ŘOÞsŎǢȚ_sʳƻĶŘŸ_sNŸŘǼÞŘ¶yŘOÞŗOÞŸŘĶ
Acesso em: 14 fev. 2020.
Auxiliar: Higienizar as mãos com água e sabão, calçar as luvas de sobrepor, proceder
ƼǋÝŘ¯sOYŸËȖŎŘƼsĶŸŘŸɚŸNŸǋŸŘɚâǋȖǣˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰ¯sɚʳˡ˟ˡ˟Ìʳ
^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ
a desinfecção de aparelho, mesa auxiliar (dispensa uso de barreiras plásticas) e do
¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀ¯sɚsǋsÞǋŸˀ˟˦ˀƼĶŘŸ˚OŸŘŘ¶sŘOÞOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚ƼǋsĶÞŎÞŘǋʳƼ_¯̤
avental de chumbo com papel toalha e Surfic. Utilizar durante todo o atendimento as
OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
luvas de sobrepor;
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_sǼsŘYŸrǣƼsOÞĶÞʊ_ǢȚ_sʳ^sƼǋǼŎsŘǼŸ_s
ǼsŘYŸËŸǣƼÞǼĶǋʰ^ŸŎÞOÞĶÞǋs_sȕǋ¶yŘOÞʳƻǋŸǼŸOŸĶŸ_sǻǋǼŎsŘǼŸ_ŸŗŸɚŸ
NŸǋŸŘɚâǋȖǣʹˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʺʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰˡ˟ˡ˟Þʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀ¯sɚsǋsÞǋŸˀ˟ˤˀƻǋŸǼŸOŸĶŸ˚_s˚
Operador: Observar no pedido a quantidade de radiografias, separar todo o material
ŎŘsĠŸ˚OĶÞŘÞOŸ˚Ƽǋ˚Ÿ˚ŘŸɚŸOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚ˡ˟ˠ˨˚ŘOŸɚʳƼ_¯̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
que será utilizado: luvas de procedimento e sobrepor, posicionadores radiográficos,

ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢŸEǋsNŸǋŸŘɚâǋȖǣʰʻǣʳ_ʳʼEʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
filme/sensor e saquinhos plásticos;
̣ÌƼʲˀˀɠɠɠʳǣȖ_sʳǣƼʳ¶ŸɚʳEǋˀǋsǣŸȖǋOsǣˀOɚsOsŘǼǋŸ˚_s˚ɚÞ¶ÞĶŘOÞ˚sƼÞ_sŎÞŸĶŸ¶ÞOˀǋsǣ˚_s˚
Auxiliar: Chamar e entregar o propé (caso não seja durante o atendimento clínico) para
ɚÞ¶ÞĶŘOÞˀ_ŸsŘOǣ˚_s˚ǼǋŘǣŎÞǣǣŸ˚ǋsǣƼÞǋǼŸǋÞˀOŸǋŸŘɚÞǋȖǣʳÌǼŎĶ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ
o paciente, solicitar que ele retire próteses ou aparelhos removíveis, adornos, colocar
ˡ˟ˡ˟ʳ
o avental de chumbo, explicar o procedimento e questionar possibilidade de
ǢȖEOÌsʩƼǋǣǣȖŘǼŸǣĠȖǋâ_ÞOŸǣ_NǣNÞɚÞĶʳ^sOǋsǼŸŘŸˠ˟ʳˡˠˠʰ_sˢ˟_sĠŘsÞǋŸ_s
gestação;
ˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼƂsǣŸEǋsŸµǋȖƼŸrɮsOȖǼÞɚŸÝŘǼsǋŎÞŘÞǣǼsǋÞĶ_srŎsǋ¶yŘOÞsŎǢȚ_sƻȚEĶÞO
_sÝŎƼŸǋǼ ŘOÞŗOÞŸŘĶsÝŘǼsǋŘOÞŸŘĶ˚µrÝ˚rǢƻÝÝʳ^Þ ǋÞŸŷʩOÞĶ_ȕŘÞŸʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰ
ˢ˟ĠŘʳˡ˟ˡ˟ĠʳǢsYŸˠʰƼʳˠʰs_ÞYŸˡˠ˚ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼʲˀˀɠɠɠʳÞŘʳ¶ŸɚʳEǋˀɠsEˀ_ŸȖˀ˚
ˀ_sOǋsǼŸ˚Ř˚ˠ˟ʳˡˠˠ˚_s˚ˢ˟˚_s˚ĠŘsÞǋŸ˚_sˡ˟ˡ˟˚
Operador: Lavar as mãos com água e sabão, colocar luvas apenas o operador calçar
ˡˣ˟˥ˣ˥ˡˢ˨ʷÞŘÌsǋÞǼǊs_ÞǋsOǼ̠ǼǋȖs˓ǋs_ÞǋsOǼ̠̇ˡ®ɠsĖ
luvas de procedimento (em situações de consulta inicial); caso seja uma radiografia
ˡ®¶ȖsǣǼ̇ˡ®ǣsǋOÌ̇ˢ®ǣsOŸ̇ˢ^_ŸȖˠ̇ˡ˥_Ǽ̇ˢ^ˢˠ˚˟ˠˡ˟ˡ˟̇ˡ˥ǇǢsǋOÌ̇ˢ^µsÞ̤
OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
realizada durante o atendimento odontológico, o operador deverá manter o uso das

ǢȖEOÌsʩƼǋǣǣȖŘǼŸǣĠȖǋâ_ÞOŸǣ_NǣNÞɚÞĶʳĵsÞŘŸˠˢʳ˨˦˨ʰ_s˥_s¯sɚsǋsÞǋŸ_sˡ˟ˡ˟ʳ
luvas que estavam sendo utilizadas previamente;
^ÞǣƼƂsǣŸEǋsǣŎs_Þ_ǣƼǋsŘ¯ǋsŘǼŎsŘǼŸ_sŎsǋ¶yŘOÞ_sǣȚ_sƼȚEĶÞO_s
Auxiliar: Posicionar o paciente, adequar posição de pés e cabeça.
ÞŎƼŸǋǼ ŘOÞÞŘǼsǋŘOÞŸŘĶ_sOŸǋǋsŘǼs_ŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣǋsǣƼŸŘǣ ɚsĶƼsĶŸǣȖǋǼŸ_sˡ˟ˠ˨ʳ
^Þ ǋÞŸŷʩOÞĶ_ȕŘÞŸʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰ˟˥¯sɚʳˡ˟ˡ˟Ĩʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
̣ÌƼʲˀˀɠɠɠʳƼĶŘĶǼŸʳ¶ŸɚʳEǋˀOOÞɚÞĶ̬˟ˢˀ̬ǼŸˡ˟ˠ˨˚ˡ˟ˡˡˀˡ˟ˡ˟ˀĵsÞˀĵˠˢ˨˦˨ʳÌǼŎ̤OsǣǣŸsŎʲ
ˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
N^NʰNrŗǻrǊǢ®ŷǊ^ÝǢrǢrʰNŷŗǻǊŷĵŗ^ƻǊrərŗǻÝŷŗʳʳNŸǋŸŘɚÞǋȖǣ^Þǣsǣsˡ˟ˠ˨
ʹNŷəÝ^˚ˠ˨ʺʲǢɴŎƼǼŸŎǣʰˠ˟¯sEʳˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
̣ÌƼǣʲˀˀɠɠɠʳO_Oʳ¶ŸɚˀOŸǋŸŘɚÞǋȖǣˀˡ˟ˠ˨ŘOŸɚˀEŸȖǼˀǣɴŎƼǼŸŎǣʳÌǼŎĶ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ
ˡ˟ˡ˟ʳNŸǋŸŘɚÞǋȖǣ^Þǣsǣsˡ˟ˠ˨ʹNŷəÝ^˚ˠ˨ʺǢÞǼȖŸŘǢȖŎŎǋɴʰˠˢ¯sEʳˡ˟ˡ˟Eʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶ
sŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀɠɠɠʳO_Oʳ¶ŸɚˀOŸǋŸŘɚÞǋȖǣˀˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəˀǣȖŎŎǋɴʳÌǼŎĶ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ



ˡ˟ˡ˟ʳ®ÝŷNǊȕʉʰ®ȖŘ_YŸŷǣɠĶ_ŸNǋȖʊʳ¶yŘOÞ®ÞŸOǋȖʊ_sŗŸOÞǣʹ®ŗʺʳ®ÞŸOǋȖʊ
APÊNDICE A1 DURANTE DO ATENDIMENTO
OŸŎƼŘÌǣÞǼȖYŸ_ŸŘŸɚŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣŘŸDǋǣÞĶʰˡ˨ĠŘʳˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀ
¶sŘOÞʳʩŸOǋȖʊʳEǋˀʩŸOǋȖʊ˚OŸŎƼŘÌ˚ǣÞǼȖOŸ˚_Ÿ˚ŘŸɚŸOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚ŘŸ˚EǋǣÞĶ̤OsǣǣŸ
sŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Tratamento

de Urgência/Eletivo Odontológica durante a Pandemia de
NŸŎŸŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣwǼǋŘǣŎÞǼÞ_Ÿʷʰ˟ˢ¯sɚʳˡ˟ˡ˟Eʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶʳʩŸOǋȖʊʳEǋˀƼsǋ¶ȖŘǼˀOŸŎŸ˚ŸOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚s˚ǼǋŘǣŎÞ_Ÿ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ
COVID-19
Auxiliar:
Abrir o pacote grau cirúrgico contendo o posicionador estéril;
ˡ˟ˡ˟ʳ
ŷƻǢʰŷǋ¶ŘÞʊYŸƻŘ˚ŎsǋÞOŘ^ǢȚ_sʳNŸǋŸŘɚâǋȖǣʲǻÞǋsǣȖǣ_ȚɚÞ_ǣǣŸEǋsŸŘŸɚŸ
Eu,_____________________________________________portador (a) do RG no ______________________,
OŸǋŸŘɚâǋȖǣʹNŷəÝ^˚ˠ˨ʺʰ˟ˢ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀɠɠɠʳƼÌŸʳŸǋ¶ˀEǋˀ
Operador: Segurar o posicionador próximo ao local do filme/sensor;
CPF no _____________________ por vontade própria e devidamente informado, concordo em receber
ÞŘ_sɮʳƼÌƼʷŸƼŸŘ̠OŸŎ̬ĠŸŸŎĶEŸŸĨ˓ɚÞsɠ̠ǼŸƼÞO˓Þ_̠ˤˡ˨̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
tratamento odontológico a ser realizado durante a pandemia de COVID-19 na clínica odontológica da

¶yŘOÞŗOÞŸŘĶ_səÞ¶ÞĶ ŘOÞǢŘÞǼ ǋÞʹDǋǣÞĶʺʳŗŸǼǼwOŘÞOŘŸʳˣʰ_s˟ˤ_sŎÞŸ_sˡ˟ˡ˟ʳ
INTEGRA. Colocar
Os procedimentos
odontológicos
podem gerar aerossóis
que permitem
a disseminação
Auxiliar:
o filme/sensor
no posicionador
e, em seguida,
o saco
plástico (nodo
ŷǋÞsŘǼYƂsǣƼǋǣsǋɚÞYŸǣ_sǣȚ_sʲŎs_Þ_ǣ_sƼǋsɚsŘYŸsOŸŘǼǋŸĶsǇȖs_sɚsŎǣsǋ
vírus. A natureza
ultrafinaas
doluvas
spray de
produzido
pelo para
equipamento
odontológico
que eleplástica
_ŸǼ_ǣ_ȖǋŘǼsǣǣÞǣǼyŘOÞŸǣOǣŸǣǣȖǣƼsÞǼŸǣŸȖOŸŘʩǋŎ_Ÿǣ_sÞŘ¯sOYŸƼsĶŸŘŸɚŸ
conjunto)
e preparar
sobrepor
o operador;
evitar permite
embalagem
NŸǋŸŘɚâǋȖǣʹǢǊǢ˚Nŷə˚ˡʺʳʻŘŸǼǼwOŘÞOŘÞŘǼsǋŘsǼʼʳ^Þ
ǋÞŸŷʩOÞĶ_ȕŘÞŸ˟˧_sŎÞŸ
permaneça
suspenso
no ar por minutos, até horas, o que pode transmitir
o vírus COVID-19.
muito
grande
e desconfortável;
ˡ˟ˡ˟ʻOsǣǣŸsŎˠ˧ŎÞŸˡ˟ˡ˟ʼʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
Entendo que, apesar da observância dos padrões de biossegurança no consultório odontológico, a
ÌƼʲˀˀƼŸǋǼĶʳŘɚÞǣʳ¶ŸɚʳEǋˀ_ŸOȖŎsŘǼǣˀˢˢ˧ˤˡˀˡ˦ˠ˧ˤ˧ˀŗŸǼ̛ǻ̇Nˢ̇˨OŘÞƠŘ̛˟ˣ˚
presença de outros pacientes, as características do vírus e o procedimento odontológico, existe um alto
ˡ˟ˡ˟̛µəÝōǢ˚µµǻrǢ˚ŗəÝǢˀEˤ˨˧˥˥˟˚ˢ_sˣ˚ˣ¯ˠˣ˚˧s˥¯˚E˨ˢˣˠOˠ˨˥Eˡ˧ʳ
Operador:
Posicionar
boca
as luvas de sobrepor,
risco de se contaminar
comfilme/sensor
o vírus ou pelona
mero
fatodo
depaciente,
permanecercalçar
na recepção.
¶yŘOÞŗOÞŸŘĶ_səÞ¶ÞĶ ŘOÞǢŘÞǼ ǋÞʹDǋǣÞĶʺʳŗŸǼǼwOŘÞOŘŸʳˡ˥ˀˡ˟ˡ˟
posicionar
cilindro
e sairasda
sala;
Fui informadoode
que as localizador
diretrizes de todas
instituições
internacionais de saúde, dada a atual
µəÝōǢˀµµǻrǢˀŗəÝǢʳǊsOŸŎsŘ_YƂsǣǣŸEǋsƼǋŸ_ȖǼŸǣǣŘsŘǼsǣǇȖsƼŸǣǣŎǣȖEǣǼȖÞǋŸ
ĶOŸŸĶ˦˟̇Ř_sǣÞŘ¯sOYŸ_sǣȖƼsǋ¯âOÞsǣʰ_ȖǋŘǼsƼŘ_sŎÞ_NŷəÝ^˚ˠ˨ʻŘŸǼǼwOŘÞO
situação
da pandemia, recomendam a suspensão do desempenho do tratamento odontológico eletivo a
ŘÞŘǼsǋŘsǼʼʳʻOsǣǣŸsŎˡ˥ŎÞŸˡ˟ˡ˟ʼʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
pacientes que pertençam ao grupo de risco indicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
Auxiliar: Fechar a porta, selecionar o tempo e acionar o disparador. Em seguida, abrir
ÌƼʲˀˀƼŸǋǼĶʳŘɚÞǣʳ¶ŸɚʳEǋˀ_ŸOȖŎsŘǼǣˀˡˠ˨ˡ˟ˠˀˣˢˣ˟˦˧˧ˀǢrÝ̬ŗəÝǢ̛˚̛˟˨˥ˣ˧ˠˢ̛˚
Confirmo que não apresento, nem apresentei nos últimos 14 dias, nenhum dos sintomas de COVID-19
a porta;
̛ŗŸǼ̛ǻ̇Nˢ̇˨OŘÞOʳƼ_¯ˀ˦ˠOˢˣˠ_˚˥ssO˚ˣE˦¯˚Eˠs˥˚˧_˧˥_˧˥˦sˣ˧˨ʳ
listado a seguir: febre, falta de ar, tosse seca, coriza, garganta inflamada.

NŸŘǣsĶÌŸ®s_sǋĶ_sŷ_ŸŘǼŸĶŸ¶ÞʳNŷəÝ^ˠ˨ʲōŘȖĶ_sEŸǣƼǋ OǣsŎEÞŸǣǣs¶ȖǋŘY
Declaro que não existe contato com nenhuma pessoa com confirmação de COVID-19 ou com sintomas
ƼǋŎEÞsŘǼsǣŸ_ŸŘǼŸĶż¶ÞOŸǣʻŘŸOÞǣŘŸƼŸǋǼĶʼʳDǋǣâĶÞʲN®ŷʰˡ˟ˡ˟ʻOsǣǣŸsŎ˟ˤŎÞŸ
Operador:
Retirarnos
as últimos
luvas de
retirar o filme/sensor e posicionador da boca
respiratórios agudos
14 sobrepor,
dias.
ˡ˟ˡ˟ʼʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲÌƼʲˀˀɠsEǣÞǼsʳO¯ŸʳŸǋ¶ʳEǋˀOŸɚÞ_ˠ˨ŎŘȖĶ˚_s˚EŸǣ˚ƼǋOǣ˚sŎ˚
EÞŸǣǣs¶ȖǋŘO˚Ƽǋ˚ŎEÞsŘǼsǣ˚Ÿ_ŸŘǼŸĶŸ¶ÞOŸǣ˚s˚ĶŘO_Ÿ˚OŸŎ˚ƼŸÞŸ˚ÞŘǣǼȖOÞŸŘĶ˚_Ÿ˚O¯Ÿˀʳ
do
paciente,
pelo aumenta
saco plástico,
entregar oorisco
posicionador
auxiliaro(este
Eu estou
cientesegurando
que viagem aérea
significativamente
de contrair eao
transmitir
vírus o
segurará
aro),
e jogar
o saquinho
no lixo branco;
trocar o
ǻÌŸŎwµʰDsǋŘǋ_sǣǢǊʰµȖŘ_ĶÞŘÞǢʰµȖÞŎǋsǣōNəʳōŘȖĶ_sEŸǣƼǋ
OǣsŎ
COVID-19. pelo
Afirmo
que retirar
não viajei
de avião
nos últimosplástico/barreira
14 dias.
EÞŸǣǣs¶ȖǋŘYƼǋŎEÞsŘǼsǣŸ_ŸŘǼŸĶż¶ÞOŸǣʻŘÞŘǼsǋŘsǼʼʳDǋǣâĶÞʲʻNŸŘǣsĶÌŸ®s_sǋĶ_s
saquinho
plástico
à cada internacionais
exame radiográfico;
Entendo que
as organizações
de saúde recomendam uma distância social de pelo menos
ŷ_ŸŘǼŸĶŸ¶Þʼʱˡ˟ˡ˟ʻOsǣǣŸsŎ˟˥ŎÞŸˡ˟ˡ˟ʼʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
2 metros, o que é impossível durante o tratamento odontológico.
ÌƼʲˀˀɠsEǣÞǼsʳO¯ŸʳŸǋ¶ʳEǋˀOŸɚÞ_ˠ˨˚ŎŘȖĶ˚_s˚EŸǣ˚ƼǋOǣ˚sŎ˚EÞŸǣǣs¶ȖǋŘO˚Ƽǋ˚
ŎEÞsŘǼsǣ˚Ÿ_ŸŘǼŸĶŸ¶ÞOŸǣ˚sĶŘO_Ÿ˚OŸŎ˚ƼŸÞŸ˚ÞŘǣǼȖOÞŸŘĶ˚_Ÿ˚O¯Ÿˀʳ
Auxiliar: Retirar o filme/sensor e realizar o processamento/escaneamento (se houver
mais tomadas radiográficas, e se for filme, colocar em copo plástico; se for sensor,
Paciente: _____________________________________________________

entregar ao funcionário. Colocar outro filme/sensor no mesmo posicionador ou abrir
Assinatura: ___________________________________________________

outro, caso seja necessário). O funcionário e/ou docente que conduzir o
CPF: __________________________

processamento radiográfico deverá estar com luvas de sobrepor para receber os
sensores/filmes dos estudantes;

Docente: _____________________________________________________
Assinatura: ___________________________________________________

CRO-GO: ______________________
Operador:
Reposicionar o filme/sensor e posicionar na boca do paciente até concluir

todas as tomadas radiográficas.
____ de _______________ de 20___, Caldas Novas-GO.
Faculdades Integradas da América do Sul (INTEGRA)



˟ˡʳÝŘ¯sOYŸËȖŎŘƼsĶŸŗŸɚŸNŸǋŸŘɚâǋȖǣʹˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʺʰ˟˦¯sɚʳˡ˟ˡ˟¯ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
QUADRO 1
ANTES DO ATENDIMENTO
̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀ¯sɚsǋsÞǋŸˀ˟˦ˀDr˚Nŷr˚
NŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚Ř˟ˡ˟˦˟ˡʳƼ_¯̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
Abaixo será apresentado uma estimativa mensal da quantidade de EPIs necessário
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_səÞ¶ÞĶ ŘOÞsŎǢȚ_sʳDŸĶsǼÞŎrƼÞ_sŎÞŸĶż¶ÞOŸŘŸ˟ˣʳ
para docentes, funcionários e estudantes do curso de Odontologia.
ŗŸɚŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣʹˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʺʰˡˡĠŘʳˡ˟ˡ˟¶ʰɚsǋǣŸˡʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀ
Paramentação do operador e auxiliar: calçar propé descartável e realizar
ƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀĠŘsÞǋŸˀˡˢˀ
DŸĶsŎ̬sƼÞ_sŎÞŸĶŸ¶ÞOŸ̬ǢəǢ̬˟ˣʳƼ_¯̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
HU[PZZLWZPHKHZTqVZJVTmSJVVSNLS "JVSVX\LVZKLTHPZ,70YLZWLP[HUKVH

ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_səÞ¶ÞĶ
ŘOÞsŎǢȚ_sʳ^sƼǋǼŎsŘǼŸ_səÞ¶ÞĶ
ŘOÞsŎ
seguinte sequência: jaleco impermeável,
máscara N95 (PFF2) ou cirúrgica, óculos
de
ǢȚ_sŎEÞsŘǼĶsǢȚ_s_ŸǻǋEĶÌ_ŸǋʳƻĶŘŸ_sǊsǣƼŸǣǼǣrŎsǋ¶yŘOÞǣsŎǢȚ_s
proteção (que não poderá ser substituído por óculos de grau), gorro descartável, e
ƻȚEĶÞOʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰˡ˟ˠˣʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼʲˀˀ
impela
protetor facial (face
shield);
EɚǣŎǣʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀEɚǣˀƼȖEĶÞOOŸsǣˀƼĶŘŸ̬ǋsǣƼŸǣǼ̬sŎsǋ¶sŘOÞǣ̬ǣȖ_s̬ƼȖEĶÞOʳƼ_¯̤
OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_səÞ¶ÞĶ ŘOÞsŎǢȚ_sʳƻĶŘŸ_sNŸŘǼÞŘ¶yŘOÞŗOÞŸŘĶ
Auxiliar: Higienizar as mãos com água e sabão, calçar as luvas de sobrepor, proceder
ƼǋÝŘ¯sOYŸËȖŎŘƼsĶŸŘŸɚŸNŸǋŸŘɚâǋȖǣˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰ¯sɚʳˡ˟ˡ˟Ìʳ
^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ
a desinfecção de aparelho, mesa auxiliar (dispensa uso de barreiras plásticas) e do
¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀ¯sɚsǋsÞǋŸˀ˟˦ˀƼĶŘŸ˚OŸŘŘ¶sŘOÞOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚ƼǋsĶÞŎÞŘǋʳƼ_¯̤
avental de chumbo com papel toalha e Surfic. Utilizar durante todo o atendimento as
OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
luvas de sobrepor;
ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢsOǋsǼǋÞ_sǼsŘYŸrǣƼsOÞĶÞʊ_ǢȚ_sʳ^sƼǋǼŎsŘǼŸ_s
ǼsŘYŸËŸǣƼÞǼĶǋʰ^ŸŎÞOÞĶÞǋs_sȕǋ¶yŘOÞʳƻǋŸǼŸOŸĶŸ_sǻǋǼŎsŘǼŸ_ŸŗŸɚŸ
NŸǋŸŘɚâǋȖǣʹˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəʺʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰˡ˟ˡ˟Þʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
̣ÌƼǣʲˀˀƼŸǋǼĶǋǇȖÞɚŸǣˡʳǣȖ_sʳ¶ŸɚʳEǋˀÞŎ¶sǣˀƼ_¯ˀˡ˟ˡ˟ˀ¯sɚsǋsÞǋŸˀ˟ˤˀƻǋŸǼŸOŸĶŸ˚_s˚
Operador: Observar no pedido a quantidade de radiografias, separar todo o material
ŎŘsĠŸ˚OĶÞŘÞOŸ˚Ƽǋ˚Ÿ˚ŘŸɚŸOŸǋŸŘɚÞǋȖǣ˚ˡ˟ˠ˨˚ŘOŸɚʳƼ_¯̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
que será utilizado: luvas de procedimento e sobrepor, posicionadores radiográficos,

ōÞŘÞǣǼwǋÞŸ_ǢȚ_sʳǢŸEǋsNŸǋŸŘɚâǋȖǣʰʻǣʳ_ʳʼEʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
filme/sensor e saquinhos plásticos;
Observação: * Deverá
̣ÌƼʲˀˀɠɠɠʳǣȖ_sʳǣƼʳ¶ŸɚʳEǋˀǋsǣŸȖǋOsǣˀOɚsOsŘǼǋŸ˚_s˚ɚÞ¶ÞĶŘOÞ˚sƼÞ_sŎÞŸĶŸ¶ÞOˀǋsǣ˚_s˚
Auxiliar: Chamar e entregar o propé (caso não seja durante o atendimento
clínico) opara
ser realizado
cálculo
ɚÞ¶ÞĶŘOÞˀ_ŸsŘOǣ˚_s˚ǼǋŘǣŎÞǣǣŸ˚ǋsǣƼÞǋǼŸǋÞˀOŸǋŸŘɚÞǋȖǣʳÌǼŎĶ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ
o
paciente,
solicitar
que
ele
retire
próteses
ou
aparelhos
removíveis,
adornos,
colocar
por docente, funcionário
ˡ˟ˡ˟ʳ
o avental de chumbo, explicar o procedimento e questionar possibilidade
de
ou estudante
de acordo
ǢȖEOÌsʩƼǋǣǣȖŘǼŸǣĠȖǋâ_ÞOŸǣ_NǣNÞɚÞĶʳ^sOǋsǼŸŘŸˠ˟ʳˡˠˠʰ_sˢ˟_sĠŘsÞǋŸ_s

com as atividades
gestação;
ˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼƂsǣŸEǋsŸµǋȖƼŸrɮsOȖǼÞɚŸÝŘǼsǋŎÞŘÞǣǼsǋÞĶ_srŎsǋ¶yŘOÞsŎǢȚ_sƻȚEĶÞO
laboratoriais e/ou clínicas
_sÝŎƼŸǋǼ ŘOÞŗOÞŸŘĶsÝŘǼsǋŘOÞŸŘĶ˚µrÝ˚rǢƻÝÝʳ^Þ ǋÞŸŷʩOÞĶ_ȕŘÞŸʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰ
semanais que estarão
ˢ˟ĠŘʳˡ˟ˡ˟ĠʳǢsYŸˠʰƼʳˠʰs_ÞYŸˡˠ˚ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ̣ÌƼʲˀˀɠɠɠʳÞŘʳ¶ŸɚʳEǋˀɠsEˀ_ŸȖˀ˚
ˀ_sOǋsǼŸ˚Ř˚ˠ˟ʳˡˠˠ˚_s˚ˢ˟˚_s˚ĠŘsÞǋŸ˚_sˡ˟ˡ˟˚
envolvidos; ** Considerar
Operador:
Lavar
as
mãos
com
água
e
sabão,
colocar
luvas
apenas
o
operador
calçar
ˡˣ˟˥ˣ˥ˡˢ˨ʷÞŘÌsǋÞǼǊs_ÞǋsOǼ̠ǼǋȖs˓ǋs_ÞǋsOǼ̠̇ˡ®ɠsĖ
os momentos em que o
luvas de procedimento (em situações de consulta inicial); caso seja uma radiografia
ˡ®¶ȖsǣǼ̇ˡ®ǣsǋOÌ̇ˢ®ǣsOŸ̇ˢ^_ŸȖˠ̇ˡ˥_Ǽ̇ˢ^ˢˠ˚˟ˠˡ˟ˡ˟̇ˡ˥ǇǢsǋOÌ̇ˢ^µsÞ̤
estudante se ausenta da
OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
realizada durante o atendimento odontológico, o operador deverá manter o uso das
clínica

ǢȖEOÌsʩƼǋǣǣȖŘǼŸǣĠȖǋâ_ÞOŸǣ_NǣNÞɚÞĶʳĵsÞŘŸˠˢʳ˨˦˨ʰ_s˥_s¯sɚsǋsÞǋŸ_sˡ˟ˡ˟ʳ
luvas que estavam sendo utilizadas previamente;
^ÞǣƼƂsǣŸEǋsǣŎs_Þ_ǣƼǋsŘ¯ǋsŘǼŎsŘǼŸ_sŎsǋ¶yŘOÞ_sǣȚ_sƼȚEĶÞO_s
Auxiliar: Posicionar o paciente, adequar posição de pés e cabeça.
ÞŎƼŸǋǼ ŘOÞÞŘǼsǋŘOÞŸŘĶ_sOŸǋǋsŘǼs_ŸOŸǋŸŘɚâǋȖǣǋsǣƼŸŘǣ ɚsĶƼsĶŸǣȖǋǼŸ_sˡ˟ˠ˨ʳ
^Þ ǋÞŸŷʩOÞĶ_ȕŘÞŸʳDǋǣâĶÞ˚^®ʰ˟˥¯sɚʳˡ˟ˡ˟Ĩʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
̣ÌƼʲˀˀɠɠɠʳƼĶŘĶǼŸʳ¶ŸɚʳEǋˀOOÞɚÞĶ̬˟ˢˀ̬ǼŸˡ˟ˠ˨˚ˡ˟ˡˡˀˡ˟ˡ˟ˀĵsÞˀĵˠˢ˨˦˨ʳÌǼŎ̤OsǣǣŸsŎʲ
ˠˣ¯sɚʳˡ˟ˡ˟ʳ
N^NʰNrŗǻrǊǢ®ŷǊ^ÝǢrǢrʰNŷŗǻǊŷĵŗ^ƻǊrərŗǻÝŷŗʳʳNŸǋŸŘɚÞǋȖǣ^Þǣsǣsˡ˟ˠ˨
ʹNŷəÝ^˚ˠ˨ʺʲǢɴŎƼǼŸŎǣʰˠ˟¯sEʳˡ˟ˡ˟ʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶsŎʲ
̣ÌƼǣʲˀˀɠɠɠʳO_Oʳ¶ŸɚˀOŸǋŸŘɚÞǋȖǣˀˡ˟ˠ˨ŘOŸɚˀEŸȖǼˀǣɴŎƼǼŸŎǣʳÌǼŎĶ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ
ˡ˟ˡ˟ʳNŸǋŸŘɚÞǋȖǣ^Þǣsǣsˡ˟ˠ˨ʹNŷəÝ^˚ˠ˨ʺǢÞǼȖŸŘǢȖŎŎǋɴʰˠˢ¯sEʳˡ˟ˡ˟Eʳ^ÞǣƼŸŘâɚsĶ
sŎʲ̣ÌƼǣʲˀˀɠɠɠʳO_Oʳ¶ŸɚˀOŸǋŸŘɚÞǋȖǣˀˡ˟ˠ˨˚ŘNŸəˀǣȖŎŎǋɴʳÌǼŎĶ̤OsǣǣŸsŎʲˠˣ¯sɚʳ



