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NOTA TÉCNICA N° 01/2020 ODONTOLOGIA 

 

ASSUNTO: COVID-19 (CID B34.2)  

A Secretaria Municipal da Saúde de Paranavaí adotou como uma das ações para 

contenção do avanço do contágio pelo COVID-19 a suspensão de atendimentos eletivos nas 

clínicas odontológicas.  

A orientação é que apenas pacientes com queixa de urgência odontológica sejam 

atendidos, respeitando as orientações para atendimento de urgência conforme Linha Guia da 

Rede de Atenção de Saúde Bucal. 

O centro referenciado para esses atendimentos será o Centro de Especialidade 

Odontológica, anexo à Secretaria Municipal de Saúde.  

Devem-se evitar aglomerações na sala de espera, estabelecendo intervalo maior entre 

os atendimentos, bem como proceder a desinfecção do ambiente conforme protocolo de 

controle de infecção da clínica odontológica. 

 Para atendimento do paciente suspeito de COVID-19, e casos comuns com urgência 

odontológica seguir fluxo em anexo. 

 

                                                                                                                Paranavaí, 20 de março de 2020. 

 

 

 

 

Adriane Rosinski do Nascimento 

Diretora de Odontologia 

 



FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO 

 

 

 

RECEPÇÃO 

 • Todo paciente deve ser questionado sobre sintomatologia de COVID-19  

 • Distância espacial de pelo menos 1 metro   

• IDENTIFICAR PRECOCEMENTE O CASO SUSPEITO: todo paciente com queixa de FEBRE 
(mesmo que não aferida) + SINTOMAS RESPIRATÓRIOS (tosse ou falta de ar) + VIAGEM 
para área de risco (Exterior, SP e RJ) nos últimos 14 dias ou contato com caso de COVID-
19 

CASO SUSPEITO  

• Aplicar álcool em gel 70% nas mãos do paciente (sem que ele manuseie o frasco)  

• O paciente deverá colocar uma máscara cirúrgica, enquanto aguarda. Transferência 
imediata da pessoa para uma sala e isolamento, ou se não for viável, prover distância 
espacial de pelo menos 1 metro de outros pacientes. 

ATENDIMENTO DO PACIENTE SUSPEITO DE COVID-19  

PROCEDIMENTOS PARA O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATENDERÁ O PACIENTE:  

• Atender somente este paciente na clínica / consultório  

• Higienizar as mãos, colocar EPIs: gorro, máscara N95, avental descartável, óculos e 
luvas de procedimento;  

• Realizar isolamento absoluto no paciente. Caso não seja possível, realizar bochecho 
com peróxido de hidrogênio 1%;  

• Realizar o procedimento odontológico emergencial;  

• Após o atendimento, descartar gorro, máscara, avental e luvas, desinfetar óculos de 
proteção, higienizar novamente as mãos;  

• Os materiais/instrumentos utilizados e as superfícies devem ser 
desinfetados/esterilizados após o atendimento conforme POP de Controle de Infecção.  

• Encaminhar paciente utilizando a máscara cirúrgica para a equipe médica. 



Observações: 

 Em adição ao uso apropriado do EPI, a higiene frequente das mãos e respiratória deve 

sempre ser realizada. O EPI deve ser descartado em um container apropriado após 

cada uso e a higiene das mãos deve ser feita antes e após o uso de cada EPI. 

 Finalizando o atendimento do paciente, lave seus óculos de proteção, as mãos e faça a 

higiene nasal assoando o nariz com água e sabão. 

 Realizar corretamente a técnica de lavagem de mão. Crie hábito de uso do álcool gel 

ou 70°. 

 Ao chegar em sua casa, faça sua higiene pessoal (banho, lavagem das mãos e narinas), 

coloque a roupa e sapato utilizado em local seguro para posterior higiene adequada a 

fim de não promover contaminação cruzada no ambiente domiciliar. 

 Usar jaleco de manga longa e fechado exclusivamente, e caso necessário, troque 

imediatamente por outro limpo.  Condicione para o transporte todas às vezes seu 

jaleco em saco plástico descartável fechado. 

 Luvas devem ser obrigatoriamente usadas sobre os punhos do jaleco. 

 Mantenha a sala clínica ventilada o máximo possível. 

 Atender o paciente obrigatoriamente com a porta fechada. 

 

  

 


