
As demandas odontológicas programadas,
ou seja, agendadas de forma ELETIVA,
deverão ser remarcadas
após a crise do novo coronavírus. 

As URGÊNCIAS odontológicas poderão
ser atendidas, seguindo as etapas:

• Questionar ao paciente sobre queixas de síndrome respiratória (tosse, dor de 
garganta, desconforto ou esforço respiratório) e presença de febre.

• Colocar a pessoa em área separada ou sala específica visando o isolamento 
respiratório, caso o paciente apresente queixa de síndrome respiratória. 

• A sala deve ser mantida com a porta fechada, janelas abertas e ar condicionado 
desligado. É mandatório o uso de máscara cirúrgica.

•• Orienta-se a realização de procedimentos manuais que dispensem o uso da alta e 
baixa rotação, diminuindo os riscos de contaminação por aerossóis para os 
indivíduos e ambientes. 

• Recomenda-se o uso completo dos seguintes Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) para os profissionais: máscara N95, gorro, avental descartável (impermeável), 
óculos com as laterais fechadas, protetor para os pés e luvas.

•• Imediatamente após o atendimento, deve-se descartar cuidadosamente os EPI em 
recipiente específico e prosseguir para descontaminação do ambiente e 
desinfecção/esterilização dos instrumentais.

1. ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

RECOMENDAÇÕES DURANTE  A PANDEMIA
DO NOVO CORONAVÍRUS



• O uso da máscara cirúrgica contempla os casos em que não há realização de 
procedimentos que emitam aerossóis e os usuários estejam assintomáticos. Para 
atendimentos com propagação de aerossóis e/ou de usuários sintomáticos, 
recomenda-se o uso da N95 pelos profissionais de saúde que prestarão a assistência. 
Salienta-se a necessidade de substituição da máscara usada após o atendimento por 
nova máscara limpa e seca assim que esta tornar-se úmida.

•• O espaçamento de tempo entre os atendimentos, com vistas a favorecer os 
processos de descontaminação dos ambientes, que deve ser feita de forma 
minuciosa entre cada usuário/paciente, além disso, deve-se atentar para correta 
esterilização dos instrumentais.

• Em serviços de saúde estabelecidos como referência ou retaguarda para 
atendimento aos pacientes com COVID-19, suspender as visitas sociais a estes 
pacientes.  

• Caso o serviço de saúde opte por manter uma rotina de visitas, deve-se reduzir a 
circulação das pessoas, o número de visitantes e estabelecer horários para sua 
realização, além de designar sala de espera ampla e ventilada separada dos demais 
atendimentos.

•• Manter um único acompanhante para o paciente durante o período de internação, 
sendo este com idade entre 18 e 59 anos, sem doenças crônicas ou agudas. 
Ressalta-se que antecedentes de doenças crônicas/imunossupressão não devem 
estar na condição de acompanhantes. 

• Proibir acompanhantes para os pacientes com Síndrome Gripal (exceto em 
condições previstas por lei: crianças, idosos e portadores de necessidades especiais).

2. VISITAS DOMICILIARES
Com o objetivo de garantir a segurança e 
integridade dos acompanhantes e visitantes, 
em serviços de saúde, considerando
a pandemia da COVID-19, orienta-se:



• Em caso de contato direto com o paciente, visitantes ou acompanhantes deverão 
evitar contato direto com o paciente. Se necessário, deverão ser fornecidas luvas e 
orientar higiene das mãos sempre que tocar o paciente. 

• Solicitar a saída do acompanhante do quarto/enfermaria em caso de procedimentos 
geradores de aerossol. 

•• Siga rigorosamente as principais medidas preventivas do Ministério da Saúde: lavar 
as mãos com água e sabão, na sua ausência, usar álcool em gel; cobrir nariz e boca com 
lenço ao tossir ou espirrar – quem não o tiver, deve usar o antebraço como barreira, e 
não as mãos, para evitar tocar em locais que possam contaminar outras pessoas; 
evitar aglomerações; manter os ambientes bem ventilados e não compartilhar 
objetos pessoais.

Como a COVID-19 é transmitida por contato, é fundamental que
os profissionais sejam protegidos da exposição a sangue e
fluidos corporais infectados, objetos ou outras superfícies
ambientais contaminadas durante a preparação de corpos.

• Devem estar presentes no quarto ou qualquer outra área apenas os profissionais 
estritamente necessários (todos com EPI).

• Limitar o reconhecimento do corpo a um único familiar/responsável. Não pode ter 
contato direto entre o familiar/responsável e o corpo, manter uma distância de dois 
metros. Quando houver necessidade de aproximação, o familiar/responsável deverá 
fazer uso de máscara cirúrgica, luvas e aventais de proteção. 

•• Durante a embalagem, que deve ocorrer no local de ocorrência do óbito, manipular 
o corpo o mínimo possível, evitando procedimentos que gerem gases ou 
extravasamento de fluidos corpóreos.

• Os EPI recomendados para toda a equipe que maneja os corpos nessa etapa são: 
Gorro; óculos de proteção ou protetor facial; avental impermeável de manga 
comprida; máscara cirúrgica; luvas e botas impermeáveis.

3. MANEJO DE CORPOS NO CONTEXTO
DA COVID-19



• Se for necessário realizar procedimentos que geram aerossol, como extubação ou 
coleta de amostras respiratórias, usar N95, PFF2 ou equivalente.

• Usar luvas nitrílicas para o manuseio durante todo o procedimento. 

• Remover os tubos, drenos e cateteres do corpo com cuidado, devido à possibilidade 
de contato com os fluidos corporais.

•• Nos procedimentos de limpeza recomenda-se NÃO utilizar ar comprimido ou água 
sob pressão, ou qualquer outro método que possa gerar respingos ou aerossóis.

• O descarte de todo o material e rouparia deve ser feito imediatamente e em local 
adequado.

• Quando possível, a embalagem do corpo deve seguir três camadas: 
1ª: enrolar o corpo com lençóis; 
2ª:2ª: colocar o corpo em saco impermeável próprio (esse deve impedir que haja 
vazamento de fluidos corpóreos); 
3ª: colocar o corpo em um segundo saco (externo) e desinfetar com álcool a 70%, 
solução clorada 0,5% a 1% ou outro saneante regularizado pela Anvisa, compatível com 
o material do saco.

• Identificar o saco externo de transporte com informação relativa ao risco biológico: 
COVID-19, agente biológico classe de risco 3.

•• Recomenda-se usar a maca de transporte do corpo apenas para esse fim. Em caso de 
reutilização de maca, deve-se desinfetá-la com álcool a 70%, solução clorada 0,5% a 1% 
ou outro saneante regularizado pela Anvisa.

• O serviço funerário/transporte deve ser informado de que se trata de vítima de 
COVID-19, agente biológico classe de risco 3. 

•• Não há necessidade de uso de EPI por parte dos motoristas dos veículos que 
transportarão o caixão com o corpo. O mesmo se aplica aos familiares que 
acompanharão o traslado, considerando que eles não manusearão o corpo.



• A cerimônia de sepultamento não deve contar com aglomerado de pessoas, 
respeitando a distância mínima de, pelo menos, dois metros entre elas, bem como 
outras medidas de isolamento social e de etiqueta respiratória.

• Recomenda-se que o enterro ocorra com no máximo 10 pessoas, não pelo risco 
biológico do corpo, mas sim pela contraindicação de aglomerações.

•• Manter a urna funerária fechada durante todo o velório e funeral, evitando qualquer 
contato (toque/beijo) com o corpo do falecido em qualquer momento post-mortem.
 
• Disponibilizar a urna em local aberto ou ventilado.

• Disponibilizar água, sabão, papel toalha e álcool em gel a 70% para higienização das 
mãos durante todo o velório.

•• Evitar a presença de pessoas que pertençam ao grupo de risco para agravamento da 
COVID-19: idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes, portadores de 
doenças crônicas e imunodeprimidos.

• Não permitir a presença de pessoas com sintomas respiratórios. Caso seja 
imprescindível, elas devem usar máscara cirúrgica comum, permanecer o mínimo 
possível no local e evitar o contato físico com os demais. 

•• Não permitir a disponibilização de alimentos. Para bebidas, devem-se observar as 
medidas de não compartilhamento de copos. 

4. INSTRUÇÕES AOS FAMILIARES E
AMIGOS EM VELÓRIOS – COVID-19
Os velórios e funerais de pacientes confirmados ou suspeitos
da COVID-19 NÃO são recomendados durante os períodos de
isolamento social e quarentena.  Caso seja realizado,
recomenda-se:


