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CORONAVÍRUS 

São vírus comuns em diferentes espécies de animais, incluindo camelos, gado, gatos e 

morcegos.

São grandes vírus com uma única fita de RNA e um nucleocapsídeo (estrutura composta pelo 

ácido nucleico do vírus (neste caso RNA) e seu invólucro proteico, o capsídeo) helicoidal. 

Seu nome se deve a espículas (estruturas proeminentes) presentes na superfície do vírus, o 

que lhe dá a aparência de uma coroa solar (corona em latim).



• São vírus que causam infecções respiratórias

• Em 1937 foram isolados os primeiros coronavírus humanos mas só em 1965 o vírus foi

descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.

• O novo agente do coronavírus (COVID-19)foi descoberto em 31/12/19 identificado como a

causa de um surto de doença respiratória detectado pela primeira vez em Wuhan, China.

CORONAVÍRUS –COVID-19 





Seu nome se deve a espículas (estruturas proeminentes) presentes na superfície do vírus, o que lhe

dá a aparência de uma coroa solar (corona em latim).

"Co" significa corona,

"vi" vem de vírus, 

"d" representa "doença". 







O período de incubação que é o tempo entre o dia do contágio e o início dos sintomas, pode

ser de 2 a 14 dias após a exposição .

https://www.infectologia.org.br

COVID-19



• Pelo ar

• Por meio de tosse ou espirro

• Contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão

• Contato com objetos ou superfícies contaminadas

Contato com a boca, nariz ou olhos.

Como ocorre a transmissão?



https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/bbc/2020/03/18/coronavirus-as-duvidas-sobre-quanto-tempo-virus-sars-cov-2-sobrevive-nas-superficies.

Há referência de que o vírus é excretado pelas fezes.



Os sintomas mais comuns são semelhantes aos de um resfriado:

• Coriza

• Tosse 

• Dor de garganta. 

A febre pode não estar presente em alguns pacientes, como aqueles que são muito jovens, 

idosos, imunossuprimidos  ou que fizeram uso de medicamentos para diminuir a febre.

A COVID-19,pode evoluir para pneumonia em idosos e pessoas com problemas cardiovasculares 

ou com o sistema imunológico comprometido.

FORMA LEVE

FORMA MODERADA                                         80% 



FORMA  SEVERA 20%

• O vírus invade os pulmões

• Os vasos sanguíneos do pulmão se dilatam 

• Os alvéolos se tornam obstruídos

• Inviabiliza a troca de gases

• Ventilação artificial

• Insuficiência respiratória

A virose é mais agressiva entre os idosos,
imunocomprometidos e portadores de doenças
crônicas não transmissíveis(DCNT) como diabetes,
hipertensão e doenças respiratórias. Nesses grupos
de pessoas pode evoluir para pneumonia, síndrome
respiratória aguda grave, insuficiência renal e até a
morte. Os principais sintomas são: febre, tosse e
dificuldade respiratória.



Estudos avaliados pela OMS apontam que o vírus pode persistir nas superfícies por algumas horas

ou, até mesmo, vários dias. Isto pode variar e depende das condições do local, do clima e da

umidade do ambiente.

Mas pesquisadores afirmam que ele parece se comportar igual a outros tipos de coronavírus.

OMS,2020.





“....a roupa utilizada suspeita de estar infectada deve ser desinfetada com 

água e sabão e, de preferência, lavadas com água quente  e em separado" 

Júlio Borges, Universidade de São Paulo (USP) de São Carlos.

SOBREVIVÊNCIA  DO  COVID – 19 

Em tecidos ainda não dispomos de estudos sobre a sobrevivência do COVID-19 mas, para outros vírus a 

sobrevida é de  72 a 96 horas.

Flavio Fonseca, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Toda roupa que vem do serviço de saúde ou da rua é potencialmente contaminada



A pratica clinica apresenta um elevado

risco para a disseminação do COVID-19,

devido à exposição a saliva, geração de

aerossóis durante os procedimentos e a

possibilidade do atendimento aos

pacientes assintomáticos.



Riscos Ocupacionais 

São possibilidades de ocorrência de um

evento adverso acarretando perda ou

dano.

Os riscos a que estão sujeitos os

Cirurgiões Dentistas são os físicos, os

químicos, os ergonômicos, os mecânicos

ou de acidente, os advindos da falta de

conforto e higiene e os biológicos.

NR-5. Classifica os Riscos ambientais em 5 grupos:

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_odonto.pdf



• Sanitário em número insuficiente e sem separação por sexo

• Falta de produtos de higiene pessoal, como sabonete líquido e toalha descartável nos lavatórios 

Ausência de água potável para consumo

• Não fornecimento de uniformes

• Ausência de ambientes arejados para lazer e confortáveis para descanso

• Ausência de vestiários com armários para a guarda de pertences

• Falta de local apropriado para lanches ou refeições

• Falta de proteção contra chuva, entre outros.

RISCOS POR AUSÊNCIA DE CONFORTO NO AMBIENTE DE 

TRABALHO E RISCOS SANITÁRIOS. 

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_odonto.pdf



CLASSE DE RISCO 1: 

baixo risco individual para o trabalhador 

baixo risco para a coletividade, 

baixa probabilidade de causar doença ao ser humano.

CLASSE DE RISCO 2 : 

risco individual moderado para o trabalhador 

baixa probabilidade de disseminação para a coletividade.

podem causar doenças ao ser humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.

CLASSE DE RISCO 3 : 

risco individual elevado para o trabalhador 

probabilidade de disseminação para a coletividade. 

podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. 

M. tuberculosis,HIV, COVID-19.

CLASSE DE RISCO 4 :

risco individual elevado para o trabalhador 

probabilidade elevada de disseminação para a coletividade

Apresenta grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro 

Podem causar doenças graves ao ser humano, para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.

SEGUNDO A RESOLUÇÃO nº 01 DE 1988 DO CONSELHO NACIONAL DE 

SAÚDE, CAP. X, art.64, os microrganismos podem estar classificados em 

grupos de risco de 1 a 4, por ordem crescente:



A pratica clinica apresenta um elevado risco para a disseminação do COVID-19, devido a

exposição à saliva e geração de aerossois durante os procedimentos

Recomenda-se, neste momento de pandemia suspender procedimentos eletivos 



A DECISÃO DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO É BASEADA EM 

ANAMNESE E EXAME CLINICO .

http://website.cfo.org.br/cfo-apresenta-orientações-para-avaliar-urgência-e-emergência-odontológica-frente-ao-coronavirus

http://website.cfo.org.br/cfo-apresenta-orientações-para-avaliar-urgência-e-emergência-odontológica-frente-ao-coronavirus


Para atendimento das urgências e emergências, as seguintes medidas devem ser adotadas

com o objetivo de reduzir o risco de contaminação



Conceito

A biossegurança é uma nova ciência multidisciplinar que pressupõe medidas de proteção

individual e coletivas, relacionadas ao meio ambiente e ambiente de trabalho que irão

promover a segurança de todos.

RIBEIRO,2004;TIPPLE,2003.





• Respingos 

Consistem em partículas maiores de gotículas que estão contaminadas por sangue, saliva e outros detritos. 

Exemplo: cálculo, partícula de dente

• Aerossol, Spray e Respingo

São produzidos durante o tratamento odontológico e podem conter sangue, saliva e secreções nasal . 

A diferença entre eles é o tamanho das partículas e o tempo de permanência no ambiente.



http://profjabiorritmo.blogspot.com/2014/08/seu-espirro-vai-longe.html



Nevoas são os aerossois de menor tamanho, não são

visíveis, permanecem em suspensão por longos

períodos no ambiente, podem ser inalados e transmitir

infecções respiratórias.



Precauções Padrão

São medidas de prevenção que devem ser utilizadas na assistência a todos os pacientes

atendidos no consultório odontológico, independente do diagnóstico definido ou presumido de

doença infecciosa.

Visam anular e ou minimizar Riscos para a  equipe odontológica, clientes, circunstantes  e meio 

ambiente.

INDIVIDUAIS 

COLETIVAS



Precaução Padrão coletiva, envolve medidas que

alcançam o profissional, o paciente, circunstantes,

ambiente de trabalho e meio ambiente.

Sinalização do ambiente, equipamentos como lava olhos, descarte de resíduos adequadamente,

reprocessamento de material, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos(ar condicionado-lavagem dos

filtros),desinfecção de superfícies e do ambiente.



PORTARIA Nº 485, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2005 

Aprova a Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde) 

Art. 1º Aprovar a Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no

Trabalho em Estabelecimentos de Saúde, doravante denominada de NR-

32, nos termos do Anexo I desta Portaria.



Equipamento de proteção individual (EPI) é

todo dispositivo ou produto de uso individual,

utilizado pelo trabalhador, destinado à

proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a

segurança e a saúde no trabalho.

Máscaras de tecido não são recomendadas, sob qualquer circunstância.



Em Maio de 1847, Ignaz P.

Semmelweis, torna obrigatória a

antissepsia das mãos com

solução clorada.



Na rotina clínica do consultório odontológico, a lavagem 

e higienização das mãos deve ser realizada:

• Antes de iniciar qualquer atendimento 

• Se as mãos estão secas e limpas, é possível aplicar 

soluções alcoólicas a 70% que dispensam o enxágue 

• Após o atendimento do paciente, ao remover as luvas é 

necessário lavar as mãos, devido aos resíduos deixados 

pela cobertura interna das mesmas, que podem causar 

irritação na pele

• Após tocar qualquer instrumento ou superfície 

contaminada

• Antes e após utilizar o banheiro

• Após tossir, espirrar ou assoar o nariz



Antes da lavagem e higienização das mãos:

• Retirar anéis, alianças, pulseiras, relógio e qualquer

outro adereço ou acessório.

• Assegurar atenção à mão não dominante, com o intuito 

de que as mãos fiquem igualmente limpas. 

• Secar completamente, utilizando toalhas de papel 

descartáveis, para prevenir irritações na pele. 
Evitar a utilização de acessórios,

para reduzir superfícies de

exposição a respingos,

aerossóis e nevoas.



• O  pH da solução ou sabão deve ser 

semelhante ao da pele. 

• O pH alcalino exibido por alguns sabões,

após múltiplas lavagens, pode alterar o pH

da superfície da pele, podendo acarretar

fragilidade, porosidade e rugosidade.

• Utilizar hidratantes ao final das atividades

diárias.

RDCs n.º 79/ 2000; n.º 133/ 2003;n.º 136/ 2003



O sabão líquido deve ser suficiente para esfregá-lo 

em todas as áreas, conforme sequência: 

• Palmas das mãos

• Dorso das mãos

• Espaços entre os dedos polegar

• Articulações

• Unhas e pontas dos dedos

• Punhos



RESOLUÇÃO-RDC Nº 42, DE 25 DE OUTUBRO DE 2010

“O Diário Oficial da União publica em 25 de outubro a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

que torna obrigatório o uso de álcool (líquido ou gel) para higienização das mãos nas unidades de saúde de todo o

país. A medida é considerada pelo órgão a mais importante e de menor custo para a prevenção e o controle das

infecções em ambientes hospitalares, principalmente pela superbactéria Klebsiella pneumoniae carbapenemase

(KPC). O produto também deverá ser colocado em salas onde haja atendimento de pacientes”

Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de
preparação alcoólica para fricção antisséptica das mãos, pelos
serviços de saúde do País, e dá outras providências:



Preparação alcoólica para higienização das mãos sob as formas gel, espuma e outras:

preparações contendo álcool, na concentração final mínima de 70% com atividade

antibacteriana comprovada por testes de laboratório in vitro (teste de suspensão) ou in

vivo, destinadas a reduzir o número de microrganismos. Recomenda-se que contenha

emolientes em sua formulação para evitar o ressecamento da pele.

RESOLUÇÃO-RDC Nº 42, DE 25 DE OUTUBRO DE 2010

Capitulo 1,Seção III, Art. 4o :



• Escoriações e outros ferimentos nas mãos ou

antebraços devem ser cobertos após a lavagem

e higienização, com curativo impermeável antes

de colocar as luvas e iniciar o procedimento.

• Se os profissionais apresentam alergia de

contato ao látex, deve ir ao médico

dermatologista para orientação adequada.

https://pt.medicineh.com/94-dental-health-latex-allergy-97808



As luvas devem ser utilizadas de  forma  

adequada ao procedimento a ser realizado. 



COMO CALÇAR LUVAS 







Texto contexto - enferm. vol.25 no.2 Florianópolis  2016  Epub July 07, 2016



Têm por finalidade proteger a mucosa ocular de contaminação e acidente ocupacional.

Os óculos devem possuir as laterais largas, ser confortáveis, com boa vedação lateral, e

totalmente transparentes, deve permitir a lavagem com água e sabão, desinfecção quando

indicada e devem ser guardados em local limpo, secos e embalados. Durante o atendimento o

paciente também deve usa-lo.

PROTETORES OCULARES

Os óculos comuns para correção visual não oferecem proteção adequada.



Representam uma barreira física de proteção à transmissão aérea de infecções 

e inalação de agentes e substâncias químicas, e, ainda, protege a face contra:

a) Impactos físicos

b) Impactos de partículas volantes

c) Respingos de produtos químicos e material biológico.

Os protetores faciais atuam como coadjuvantes na proteção respiratória contra:

a) Gases emanados de produtos químicos

b) Vapores orgânicos ou gases ácidos no ambiente

c) Aerossois

VISOR OU PROTETOR FACIAL

Os protetores faciais podem substituir os óculos de proteção, porém 

não substituem a máscara.



http://www.hu.ufsc.br/setores/ccih/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/POP-13-Uso-de-Equipamentos-de-Prote%C3%A7%C3%A3o-Individual-e-Rotinas-de-Isolamentos-
Precau%C3%A7%C3%B5es-2018.pdf

São de uso na área da saúde para precaução contra aerossois. As

máscaras PFF2 não têm tempo definido de uso, podendo ser

reutilizada se não estiver suja, úmida ou dobrada, para tanto,

sugerimos que se guarde na embalagem original,

preferencialmente em saco plástico poroso, sem lacre para evitar a

umidade e proliferação de microrganismos.

Seu uso é sempre individual.

MÁSCARAS COM FILTRO BIOLÓGICO (N95, PFF2) 

https://www.google.com/search?q=mascara+n95+pff2&rlz=1C1CHZL_pt-

A máscara cirúrgica não deve ser sobreposta à máscara N95 ou equivalente, pois 
não garante maior proteção de filtração ou de contaminação. 

http://www.hu.ufsc.br/setores/ccih/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/POP-13-Uso-de-Equipamentos-de-Prote%C3%A7%C3%A3o-Individual-e-Rotinas-de-Isolamentos-Precau%C3%A7%C3%B5es-2018.pdf
https://www.google.com/search?q=mascara+n95+pff2&rlz=1C1CHZL_pt-


• Considerar a possibilidade de sapato de uso apenas no

local do trabalho se houver condições de guarda

adequada.

• Resistente ao impacto de queda de objetos

• Resistente a agentes cortantes e escoriantes

• Deve ser impermeável e antiderrapante e que permita

higienização e secagem rápida.

De acordo com a NR 32 do Ministério do Trabalho

recomenda-se o uso de sapatos fechados na

assistência à saúde.

SAPATOS



• Podem ser estéreis 

• Descartáveis, com abertura nas costas, para procedimentos críticos ou não estéreis

• De tecido, para procedimentos semi ou não críticos. 

Os de tecido devem ser de mangas compridas, gola alta, com punho elástico, cobrindo o joelho 

Observações:

Recomenda-se retirá-los dentro da clínica e acondicioná-los em saco plástico para posterior lavagem. 

A lavagem deve ser realizada separadamente das demais roupas. 

Antes da lavagem devem permanecer por trinta minutos em solução aquosa de peróxido de hidrogênio 

(diluída conforme recomendação do fabricante ou hipoclorito de sódio ). 

O uso dos mesmos deve ser restrito ao ambiente terapêutico ou laboratorial. 

AVENTAIS



O profissional deve avaliar a necessidade do uso de avental impermeável dependendo do

quadro clinico do paciente (vomito, hipersecreção orotraqueal, sangramentos, etc).

Deve ser confeccionado com material hidro - hemorrepelente.

COVID19_PATRICIACAPELO_SESAPR,2020



Em todos os procedimentos os

profissionais da equipe de saúde bucal

devem cumprir os princípios da

biossegurança com o objetivo de

prevenir infecção cruzada.

Inclusive durante o reprocessamento

de materiais.

Manual de Biossegurança em Odontologia. CRO- SC,2009



Manual de Biossegurança em Odontologia. CRO- SC,2009



Substâncias adequadas em tempo de COVID-19 para desinfecção de superfícies, 

ambientes e tecidos 

• Álcool a 70%

• Agua e sabão 

• Hipoclorito a 1%

• Peroxido de hidrogênio



Manual de Biossegurança em Odontologia. CRO- SC,2009



Superfícies nas áreas de circulação, telefones, computadores, teclados, mouses, caixa 

registradora, balança, mesas, cadeiras, corrimões e maçanetas. 

Limpar a superfície com álcool líquido a 70% a cada 2 horas ou hipoclorito a 1% a 

depender do material.







• Posicionar adequadamente o paciente

• Higienização frequente das mãos com água e sabão liquido e preparação alcoólica a 70%

 Antes e após a utilização de máscaras 
 Antes e após a retirada das luvas
 Após tocar superfícies e objetos

• Evitar o uso da seringa tríplice na sua forma spray, acionando os dois botões ao mesmo tempo

• Usar Equipamento de proteção individual-EPI,   gorro, óculos de proteção com abas laterais  ou protetor facial 
(preferencialmente o protetor facial), avental impermeável, luvas de procedimento ou cirúrgica adequadas ao 
procedimento a ser realizado,  máscaras N95 (PFF2) ou equivalente.

• Deve ser realizada a sucção constante da saliva com sugadores alta  potencia. Trabalhar a 4 mãos(EPIs iguais  
para ambos os trabalhadores)

PARA ATENDIMENTO DAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS ADOTAR AS 

SEGUINTES MEDIDAS EM TEMPO DE COVID-19:



• Regular  a saída da agua de refrigeração do alta rotação

• Optar sempre que possível pelo isolamento com dique de borracha mas se não for possível, utilizar 
instrumentos  manuais como curetas periodontais para remoção de carie e raspagem Periodontal.

• Evitar radiografias intra orais   pois estimula a secreção salivar e a tosse),optar pelas extra orais, como 
a panorâmica e a tomografia computadorizada, com feixe cônico.

• Antes do procedimento recomenda-se o uso de peroxido de hidrogênio a 1% como enxaguatório
bucal .Este uso é único, apenas antes do procedimento. Não se recomenda uso contínuo do 
produto.

PARA ATENDIMENTO DAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS ADOTAR AS 

SEGUINTES MEDIDAS EM TEMPO DE COVID-19:



•     Usar exaustores com filtro HEPA (para deter micro partículas)

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_odonto.pdf

OUTRA MEDIDA PARA EVITAR A TRANSMISSÃO AÉREA POR 

AEROSSOIS



PROCEDIMENTOS EM CASOS SUSPEITOS DE INFECÇÃO PELO 

CORONAVÍRUS

• Manter o ambiente de trabalho, limpo, seco

• Manter no ambiente de trabalho só o necessário para os procedimentos

• Procedimentos geradores de aerossóis devem ser realizados com isolamento absoluto

• Utilizar aspirador de saliva de alta potencia para reduzir respingos e aerossois

• Se for lavar ferida em tecido mole fazer com leveza e usar sugador de saliva para evitar pulverização 

e respingos

• Se realizar sutura, usar fio absorvível 

Em caso de pulpite irreversível sintomática optar  por remoção químico - mecânica,

isolamento absoluto e sugador de alta potência.



ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES CRÍTICOS EM UNIDADE 

DE TERAPIA INTENSIVA-UTI

• Paciente com suspeita ou confirmados de infecção pelo COVID-19

• Paciente sem suspeita de COVID-19

• Com risco descartado  para COVID-19 

• Confirmados, Suspeitos de COVID-19,Submetidos a traqueostomia / Intubados orotraqueal



Paciente com suspeita ou confirmados de infecção 

pelo COVID-19

• Observar a necessidade odontológica ou intervir a pedido 

médico com indicação de urgência

• Usar EPIs ( mascara N95(PFF2) ou equivalente, gorro, 

protetor facial ou óculos com abas laterais, avental  

impermeável   e luvas

• Antes dos procedimentos ou exames usar peroxido de 

hidrogênio a 1%  como enxaguatório.

O uso do peróxido de hidrogênio como enxaguatório 

bucal não deve ser contínuo.



Paciente sem suspeita de COVID-19:

• Realizar a avaliação e o procedimento odontológico usando EPIs 

(mascara N95 (PFF2) ou equivalente, gorro, protetor facial ou 

óculos com abas laterais, avental  e luvas

•

• Usar peroxido de hidrogênio a 1% como enxaguatório antes do 

exame ou procedimento.

• Mesmo assintomática a pessoa pode ser portadora do vírus.

O uso do peróxido de hidrogênio como enxaguatório bucal  não 

deve ser contínuo.



• Manter protocolo Operacional Padrão-

POP

• Higiene bucal com clorexidina a 0,12%

Com risco descartado  para COVID-19 

Confirmados, Suspeitos de COVID-19

Submetidos a traqueostomia / Intubados orotraqueal

Aplicar gaze ou swab bucal embebidos em 15 ml de

peroxido de hidrogênio a 1% , por 1 minuto, 2 vezes ao

dia, antes da higiene bucal com clorexidina a 0,12% para

reduzir carga viral.

A clorexidina a 0,12% embebida em gaze ou swab bucal,

deve ser aplicada de 12 em 12 horas para prevenção da

pneumonia associada a ventilação mecânica –PAV a

partir da intubação orotraqueal.



• Realizar bochecho de 15ml de peróxido de hidrogênio a 1% ou povidona a 0,2% por um minuto

1 vez ao dia. 

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

•

PACIENTES CONFIRMADOS OU COM SUSPEITA  DE COVID-19 

CONSCIENTES ORIENTADOS E  RESPIRANDO BEM



Todos os profissionais da equipe de saúde bucal envolvidos na assistência deverão cumprir tanto a 

técnica para o uso do EPI, quanto para a retirada e o descarte adequado dos mesmos.

Vídeo de colocação e retirada do EPI - Anvisa: https://youtu.be/G_tU7nvD5BI

https://youtu.be/G_tU7nvD5BI


• Cadeiras, equipamentos e pontas devem ser limpos após cada paciente com álcool a 70% e protegidos

com barreiras de proteção física (papel filme)

• Bancadas e demais equipamentos devem ser limpos após cada paciente

• Limpeza terminal pelo menos uma vez por semana (janelas, portas, lavagem de pisos e paredes) ou em    

situações como COVID-19

• Sala de atendimento, sala de esterilização, banheiros devem ser limpos sempre que necessário

• Produtos e materiais utilizados para limpeza e desinfecção devem ter registro no Ministério da Saúde  

• EPI (máscara, luvas de borracha cano longo , gorro, óculos de proteção ou visor facial, avental fechado, 

descartável e outro sobreposto impermeável)

ROTINAS DE LIMPEZA/DESINFECÇÃO



Esterilizar em autoclave todos os instrumentais considerados críticos, inclusive as canetas de alta e 

baixa rotação.

Como já ocorre na rotina, monitorar a qualidade do equipamento(autoclave) e realizar os testes 

durante o reprocessamento de material.  



Os serviços odontológicos deverão cumprir procedimentos adequados quanto a geração, acondicionamento,

fluxo, transporte, armazenamento e destino final dos resíduos infectantes conforme legislação sanitária

vigente.

Inclusive o PGRSS (Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde) deve indicar o descarte

de todos os resíduos gerados na sala de atendimento odontológico utilizando o serviço de coleta especial,

como material contaminado em recipientes preconizados pelas normas da ABNT

DESTINO DOS RESÍDUOS



• Ao chegar em casa, vindo da rua, do consultório ou da unidade de saúde devemos lavar as mãos,

trocar de roupa e tomar banho antes do contato com as pessoas ou tocar objetos.

• Não é recomendado guardar as roupas usadas junto com outras peças limpas.

• O calçado deve ser retirado na chegada em casa, para não circular com o sapato sujo

no interior da residência.



Em tempo de COVID-19 a biossegurança deve estar presente e adequada em relação as

necessidades e especificidades da doença e dos seus riscos.

Como ciência multidisciplinar vai apreendendo o conhecimento de outras áreas e

construindo as condutas em relação à proteção quanto aos EPIs e protocolos de

atendimento aos pacientes.

Não podemos negligenciar considerando a relevância do contágio e a declaração de

pandemia.

É um vírus que se aproximou pela primeira vez do organismo humano e por isto temos

muito a aprender.



“Desistir? Eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a

sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas

pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros,

mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça”.

Cora Coralina

Obrigada!


