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Visão geral
Com a rápida pandemia provocada pelo SARS-
CoV-2, que causa a doença COVID-19, houve 
um interesse renovado em aerossóis no con-
sultório odontológico. De maneira geral, as 
infecções respiratórias - crônicas e agudas 
- contribuem com até 6 milhões de mortes 
anualmente, e essas doenças são altamente 
transmissíveis. Diversas infecções respiratórias 
têm sido associadas à microbiota oral e/ou 
outros micro-organismos orais oportunistas. 
Procedimentos odontológicos que utilizam bro-
cas dentárias, lasers, unidades de eletrocirurg-
ia, scalers ultrassônicos, polidores a ar, apa-
relhos de profilaxia, instrumentos manuais ou 
seringas de ar/água podem criar bioaerossóis 
e respingos. Scalers ultrassônicos e brocas 
dentárias de alta velocidade produzem con-
taminação aérea maior do que qualquer outro 

instrumento utilizado na odontologia. À medida 
que os procedimentos e tecnologias odontológi-
cos evoluíram, a incidência de procedimentos 
com criação de aerossóis aumentou. A inalação 
de aerossóis produzidos durante procedimen-
tos odontológicos pode causar efeitos adversos 
à saúde respiratória e transmissão bidirecional 
de doenças.

Objetivos de Aprendizagem
Após a conclusão deste curso, o profissional 
de odontologia deve ser capaz de:
• Explicar os fatores de risco e propriedades 

básicas dos aerossóis gerados durante 
procedimentos odontológicos de rotina.

• Descrever quais tipos de procedimentos 
odontológicos resultam em produção 
significativa de aerossóis odontológicos.

• Compreender os tipos de patógenos e 
doenças resultantes associadas a esses 
aerossóis.

• Diferenciar as precauções padrão e as 
precauções baseadas na transmissão e sua 
utilidade no consultório odontológico para o 
atendimento seguro.

• Relacionar as técnicas de controle de 
infecção e minimização de aerossóis que 
podem reduzir o risco de contaminação 
cruzada para pacientes e profissionais.

Introdução
Um novo β-coronavírus (SARS-CoV-2), o qual 
causa pneumonia grave e potencialmente fatal 
(COVID-19), supostamente originário de um 
mercado de frutos do mar na Cidade de Wuhan, 
Província de Hubei, China, alastrou-se de forma 
pandêmica por todo o mundo.1-3 Os sintomas 
clínicos típicos da infecção por SARS-CoV-2 são 
febre, tosse seca, mialgia, fadiga e pneumonia 
com TC torácica anormal. Sintomas observados 
com menor frequência incluem produção 
de escarro, dores de cabeça, hemoptise e 
diarreia.4-6 Presume-se a origem zoonótica do 
SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 demonstra 96,2% 
de identidade de genoma completo do vírus 
RaTG13 do morcego-de-ferradura (Rhinolophus 
affinis), e esse novo vírus demonstra mais de 
99% de semelhança genética com amostras de 
β-CoV encontradas em pangolins (tamanduás 
escamosos).7,8 Embora aproximadamente 70% 
dos vírus se tornam patogênicos em humanos 
após a transmissão por animais a humanos, a 
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fonte exata desse vírus em nível de espécie 
ainda não foi estabelecida. A transmissão 
de pessoa a pessoa do SARS-CoV-2 inclui a 
transmissão direta, como a tosse, espirro, 
saliva e outras formas de transmissão por 
inalação de gotículas, e transmissão por 
contato, como o contato com mucosas orais, 
nasais e oculares, e superfícies ambientais 
contaminadas.9-12

O pessoal de atendimento odontológico 
(DHCP) e seus pacientes correm riscos 
associados a aerossóis no consultório 
odontológico, devido à frequência da 
comunicação pessoal face-a-face e exposição 
à saliva, sangue e outros fluidos corporais e, 
indiretamente, pelo manuseio de instrumentos 
cortantes e pelo contato com superfícies 
dentárias contaminadas.13-16 Estudos anteriores 
demonstraram que os micro-organismos 
da boca e do trato respiratório podem ser 
transportados em aerossóis e respingos 
gerados durante procedimentos odontológicos 
e podem contaminar a pele e as membranas 
mucosas da boca, o trato respiratório e 
os olhos do DHCP, além de superfícies 
ambientais e materiais expostos a esses 
aerossóis e gotículas. Dessa forma, o DHCP 
possui um papel importante na prevenção de 
transmissão de doenças dentro do consultório 
odontológico.17-24 Este curso pretende avaliar 
os riscos apresentados pelos aerossóis no 
consultório odontológico e avaliar medidas 
de controle de infecção que podem ser 
implementadas durante a prática odontológica 
para bloquear as rotas de transmissão de 
pessoa a pessoa através de precauções padrão 
e baseadas em transmissão.25

Aerossóis no Consultório 
Odontológico: Como, Quando e Onde?
A transmissão aérea de vários patógenos foi 
demonstrada em ambientes de atendimento 
médico e comunitários. A transmissão aérea 
de tuberculose e sarampo foi documentada 
em aeronaves comerciais e na área de espera 
de clínicas, onde o aumento da proximidade 
de pessoas infectadas gerava um risco maior 
de transmissão.26,27 A transmissão viral após a 
formação de gotículas/partículas suspensas no 
ar sobre superfícies nesses ambientes também 
foi demonstrada..26,27 Além disso, o isolamento 

de vários patógenos diferentes capazes de 
transmissão por aerossol foi observado nos 
consultórios odontológicos.28,29

Gotículas Suspensas no Ar: Aerossóis vs. 
Respingos?
Aerossóis são definidos como partículas líquidas 
ou sólidas com menos de 50 micrômetros de 
diâmetro.20,21,30,31 Partículas desse tamanho são 
pequenas o suficiente para permanecerem 
suspensas no ar por um longo período 
antes de se depositarem em superfícies 
ambientais ou entrarem no trato respiratório 
após a inalação.20,21 Partículas menores de 
aerossóis (gotículas e núcleos de gotículas 
de 0,5 a 10 μm de diâmetro) têm o potencial 
de penetrar nos pulmões e se depositarem 
nas passagens brônquicas, chegando até os 
alvéolos pulmonares.20,21 Acredita-se que estas 
gotículas representam um alto nível de risco 
de transmissão por infecção no consultório 
odontológico.30,31

Salpicos e respingos de uma mistura de ar, 
água e/ou substâncias sólidas com mais de 50 
μm de diâmetro são visíveis a olho nu20,21 e se 
comportam de forma balística ou de projétil.20 
Estas misturas são ejetadas à força de sua 
origem, em trajetória de arco, e viajam ao longo 
de uma trajetória semelhante à de uma bala 
até que entrem em contato com uma superfície 
ou caiam no chão sob a influência de forças 
gravitacionais.20 Diferentemente dos aerossóis, 
os salpicos e respingos permanecem suspensos 
no ar apenas por alguns momentos.20,21 Por esse 
motivo, eles demonstram penetração limitada 
no sistema respiratório.20,21

Dentro do consultório odontológico, gotículas 
suspensas no ar e núcleos de gotículas 
apresentam riscos singulares para o DHCP e 
os pacientes.30,31 Elas podem permanecer no ar 
por um longo tempo, podem ser transportadas 
com fluxos de ar por longas distâncias, e podem 
contaminar grandes áreas dentro do consultório 
odontológico.30-32 Os salpicos e respingos, 
por outro lado, geralmente se depositam 
em superfícies próximas à sua origem, com 
distância estimada em 15-120cm de sua 
fonte.31,32 Essas partículas representam um risco, 
devido ao contato com membranas mucosas 
e superfícies próximas, inclusive o DHCP.31,32 
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mais de 700 patógenos conhecidos,35 mas 
a boca também abriga bactérias do trato 
respiratório, inclusive a nasofaringe e o 
sistema pulmonar inferior.30 O fluido crevicular 
gengival, os resíduos da preparação do dente e 
os materiais dentários também podem assumir 
a forma de aerossol durante os procedimentos 
odontológicos e contribuir para a transmissão 
de doenças.36,37

Demonstrou-se que o aerossol, respingo e 
salpico mais intensos ocorrem durante o uso 
de scalers ultrassônicos e brocas dentárias de 
alta velocidade sem dique de borracha;30,32,36 no 
entanto, aerossóis no ambiente odontológico 
também foram associados ao uso de brocas 
dentárias de baixa velocidade, seringas 
de água, tosse dos pacientes e radiografia 
intraoral.34 Devido à capacidade dos aerossóis 
de permanecerem suspensos no ar e se 
deslocarem mais do que salpicos e respingos, 
pode ocorrer contaminação distante, e existe 
o potencial de transmissão de doenças 
mesmo depois da pessoa infectada ter saído 
do ambiente.34,38-40 O SARS-CoV-2 é capaz de 
sobreviver nessas superfícies ambientais por 
período de tempo prolongado.34,41 A tabela 1 
descreve o risco de aerossóis associados a 
procedimentos odontológicos.

Além disso, há evidências de que alguns micro-
organismos podem sobreviver dentro de 
salpicos e respingos e, quando as superfícies 
contaminadas se secam, os organismos podem 
ser suspensos no ar na forma de partículas de 
poeira.31,32

Procedimentos Odontológicos 
Associados a Aerossóis
A contaminação transportada pelo ar durante 
procedimentos odontológicos pode vir 
de várias fontes. As principais fontes são: 
instrumentação odontológica e fontes salivares 
e respiratórias.33 Brocas dentárias, scalers 
ultrassônicos e as seringas de ar e água 
utilizadas na prática odontológica comum são 
capazes de produzir aerossóis, que geralmente 
são uma mistura de ar e água derivada 
desses dispositivos e da saliva do paciente.34 
Instrumentos odontológicos, superfícies dentro 
do consultório odontológico e equipamentos 
odontológicos, quando inadequadamente 
limpos, esterilizados e armazenados ou 
desinfetados, também podem servir como 
fômites e contribuir com a infecção cruzada.

O ambiente oral é naturalmente úmido 
e contém um grande número de micro-
organismos. A placa bacteriana é uma 
importante fonte desses organismos, contendo 

Dispositivos/Procedimentos Odon-
tológicos Potencial de Contaminação pelo Ar Potencial Redução de Gotículas/Aerossóis

Scalers Ultrassônicos/Sônicos Considerada a maior fonte de contaminação por 
aerossóis na prática odontológica

A evacuação de alto volume durante o uso do 
scaler elétrico reduz a contaminação pelo ar em 
<95%

Uso de broca dentária de alta velocid-
ade sem dique de borracha Alta produção de aerossóis

O uso de dique de borracha e a evacuação de alto 
volume durante o uso em alta velocidade podem 
reduzir significativamente a produção de aerossóis

Polimento a ar
As contagens bacterianas transportadas pelo ar 
indicam uma produção de aerossol quase tão alta 
quanto nos scalers ultrassônicos

A evacuação de alto volume durante o uso do 
scaler elétrico reduz a contaminação pelo ar em 
> 95%

Seringa de ar/água
As contagens bacterianas transportadas pelo ar 
indicam uma produção de aerossol quase tão alta 
quanto nos scalers ultrassônicos

A evacuação de alto volume durante o uso do 
scaler elétrico reduz a contaminação pelo ar em 
> 99%

Preparação de dente com Broca 
Dentária - Turbina a Ar

Contaminação pelo ar mínima com a colocação 
adequada de dique de borracha

É indicado o uso de dique de borracha e evacuação 
de alto volume

Preparação de dente com abrasão 
a ar

A contaminação por micróbios é desconhecida. Foi 
demonstrada a contaminação em grande escala 
com partículas abrasivas

É indicado o uso de dique de borracha e evacuação 
de alto volume

Tabela 1. Dispositivos e Procedimentos Odontológicos Conhecidos como Produtores de 
Contaminação pelo Ar30
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Nidovirales) são grandes vírus de RNA 
monofilamentar.49,50 Atualmente, existem 
quatro gêneros conhecidos de coronavírus: 
α-CoV, β-CoV, γ-CoV, e δ-CoV.51,52 Os 
coronavírus foram identificados como os 
agentes causadores de doenças em humanos 
e outros vertebrados. O SARS-CoV-2 pertence à 
família β-COV que, conjuntamente com os vírus 
α-CoV, são conhecidos por infectar mamíferos 
e humanos.49,53,54 O SARS-CoV-2 possui uma 
ultraestrutura típica de outros coronavírus, 
a saber, um envelope de membrana com 
múltiplas extensões de “glicoproteína da 
espícula” (proteína S) (Figura 1).55 Verificou-se 
também que a cápsula viral expressa outras 
poliproteínas, nucleoproteínas e proteínas de 
membrana, incluindo especificamente RNA 
polimerase, protease do tipo 3-quimotripsina, 
protease do tipo papaína, helicase, 
glicoproteína e proteínas acessórias.7,55,56 As 
proteínas S dos coronavírus se ligam aos 
receptores nas células hospedeiras para 
facilitar a entrada viral nas células-alvo. Para 
SARS-CoV-2, o receptor-alvo é o receptor da 
enzima conversora da angiotensina 2 humana 
(ACE2).57-60 Postula-se a afinidade para o 
receptor ACE2 para explicar o aumento da 
carga viral observada em indivíduos mais 
velhos, uma vez que a expressão da ACE2 
aumenta com a idade.61

Está bem estabelecido que os vírus RNA têm 

Doenças Infecciosas Associadas a Aerossóis
Além do resfriado comum (rinovírus e outros 
vírus), vários tipos de bactérias e vírus 
demonstraram transmissão de pessoa para 
pessoa pelo ar (Tabela 2).30,42-45

Para muitos desses micro-organismos, a 
carga microbiana geral contida nos aerossóis, 
respingos e salpicos sofre grande variação, com 
base no status da doença e no micro-organismo 
específico.11-13,25 Por exemplo, o número de 
reprodução (R0) difere significativamente entre 
os microorganismos.46 O R0 é o número de 
casos, em média, que um paciente infectado 
causará durante seu período infeccioso. 
Este número, em aplicação prática, também 
é influenciado pela suscetibilidade geral da 
população (por exemplo, taxas de vacinação, 
taxas de infecção anteriores, imunidade 
cruzada de doenças semelhantes, a novidade 
de um patógeno).46 Por fim, a probabilidade 
de transmissão também é influenciada pela 
suscetibilidade do hospedeiro e fatores 
relacionados, como estado geral de saúde, 
influências genéticas, imunocompetência, 
histórico de vacinação/infecção e exposição 
prévia a doenças semelhantes.47,48 

SARS-CoV-2 (causa viral de COVID-19) e 
Transmissão por Aerossóis
Características do SARS-CoV-2
Os coronavírus (Coronaviridae, da ordem 

Doença Micróbio Causador Método de Transmissão

Peste Pneumônica Yersinia pestis
A maior parte da transmissão ocorreu por meio de 
um inseto vetor (pulga), mas o contato entre pes-
soas através da inalação de bactérias (sic)

Tuberculose Mycobacterium tuberculosis Núcleos de gotículas expelidos de um paciente 
infectado através da tosse

Influenza Vírus da influenza tipos A e B Pode estar associado à tosse, mas é mais provável 
o contato direto com o paciente

Doença dos Legionários Legionella pneumophilia
A formação de aerossol foi associada a sistemas de 
HVAC e hidromassagens de spas, os quais foram 
associados a epidemias

Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SARS) SARS-COV-1 Espalhada por gotículas em forma de aerossol, por 

meio de transferência de fômites, e contato direto

COVID-19 SARS-COV-2 Espalhada por gotículas em forma de aerossol, por 
meio de transferência de fômites, e contato direto

Tabela 2. Doenças Conhecidas por se Espalharem por Gotículas ou Aerossóis.
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taxas mais altas de mutação do que os vírus 
DNA.62 Em um nível de local, os vírus DNA 
normalmente apresentam taxas de mutação 
na ordem de 10−8 a 10−6 substituições por 
local nucleotídico por infecção celular (s/n/c). 
Os vírus RNA têm taxas de mutação que 
variam entre 10−6 e 10−4 s/n/c. Levando-se em 
consideração esta rápida taxa de mutação, os 
vírus RNA com altas taxas de patogenicidade 
são geralmente capazes de se desenvolverem 
e de se propagarem com maior frequência no 
ambiente.62 No entanto, dados atuais sugerem 
que o SARS-CoV-2 pode ter uma taxa de 
mutação menor que a do vírus da gripe, o que 
pode ser vantajoso durante o desenvolvimento 
de vacinas e medicamentos-alvo.63 Além disso, 
o número de reprodução (R0) do SARS-CoV-2 
foi estimado entre 1,5 e 6,49, com um valor 
mediano de 2,78.64 Esse R0 é maior que o do 
SARS-CoV-1 (R0 mediano = 1,3) 65 e da gripe 
H1N1 (R0 mediano = 1,46), 66 mas menor que 
o do sarampo (R0 mediano = 16,1).67

O SARS-CoV-2 compartilha inúmeras 
semelhanças com o SARS-CoV-1 [o agente 
causador do surto da síndrome respiratória 
aguda grave (SARS) em 2002-2003], mas há 
algumas diferenças significativas. Ambos 
são originários da China e demonstram 

estabilidade no meio ambiente. Em um 
estudo in vitro, o SARS-CoV-2 foi detectável 
em aerossóis por até três horas, até quatro 
horas em cobre, até 24 horas em papelão 
e até dois a três dias em plástico e aço 
inoxidável.68 No entanto, embora o SARS-
CoV-1 tenha sido erradicado por medidas 
intensivas de rastreamento de contatos e 
isolamento de casos e nenhum caso tenha 
sido detectado desde 2004,69 o SARS-CoV-2 
provou ser significativamente mais difícil de 
erradicar. Evidências emergentes sugerem 
que pessoas assintomáticas infectadas com o 
SARS-CoV-2 podem estar transmitindo o vírus 
antes do início dos sintomas.70 A ocorrência de 
transmissão assintomática diminui a eficácia 
das medidas de controle de doenças que foram 
eficazes contra o SARS-CoV-1.70 Ao contrário do 
SARS-CoV-1, a maioria dos casos secundários 
de transmissão de vírus do SARS-CoV-2 parece 
estar ocorrendo em ambientes comunitários.70

Ambos os vírus demonstram afinidade de 
ligação ao receptor ACE2 para entrar nas células 
hospedeiras. No entanto, as proteínas S do 
SARS-CoV-2 são menos estáveis que as do SARS-
CoV-1, e os anticorpos policlonais anti-SARS S1 
que inibem a entrada do SARS-CoV-1 não são 
eficazes contra pseudovírus do SARS-CoV-2.71 

Figura 1. Diagrama da ultraestrutura do vírus SARS-CoV-2.91
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A transmissão do SARS-CoV-2 é aumentada 
no ambiente odontológico devido ao contato 
interpessoal próximo entre os indivíduos 
envolvidos e pela natureza dos procedimentos 
realizados durante a prestação do atendimento 
odontológico.75-77 Os DHCPs e os pacientes 
estão submetidos a riscos devido a gotículas 
contendo micro-organismos ou contato direto 
com tecidos conjuntivos, mucosas nasais ou 
orais.17-20,30,75-78 Além disso, o SARS-CoV-2 pode 
sobreviver entre 4 e 72 horas em superfícies 
rígidas, o que pode levar à exposição indireta 
após o contato com essas superfícies.70 A 
probabilidade dessas transmissões pode 
depender da carga viral do indivíduo infectado e 
da suscetibilidade do indivíduo hospedeiro.79 As 
vias potenciais de transmissão do SARS-CoV-2 
no consultório odontológico estão descritas na 
Figura 2.

Precauções Padrão e Baseadas na 
Transmissão: Melhores Práticas para 
Profissionais da Odontologia
Em 1985, os Centers for Disease Control 
(Centros de Controle de Doenças) [atualmente 
denominados Centers for Disease Control and 
Prevention (Centros de Controle e Prevenção de 

Estudos adicionais utilizando soro de pacientes 
recuperados de SARS e COVID-19 indicam 
neutralização cruzada limitada, sugerindo 
que a recuperação de uma infecção pode não 
proteger contra a outra.71

Modos Potenciais de Transmissão do SARS-
CoV-2 no Consultório Odontológico
As evidências sugerem que o SARS-CoV-2 
pode ser transmitido diretamente de pessoa 
para pessoa por gotículas respiratórias e por 
transmissão indireta mediada por fômites.4,5 A 
excreção viral por indivíduos assintomáticos 
foi relatada durante um período prodrômico 
assintomático de até 14 dias, com potencial 
de excreção viral por até 24 dias.72 Os vírus 
vivos SARS-CoV-2 foram isolados da saliva de 
indivíduos infectados e, em alguns casos, a 
concentração do vírus na saliva mostrou-se 
significativamente maior do que nos swabs de 
teste nasofaríngeo.13,73 Não é de surpreender 
que as células ACE2+ são abundantes em todo 
o trato respiratório e no epitélio do duto da 
glândula salivar.25,65 Na epidemia de SARS no 
início dos anos 2000 causada pelo SARS-CoV-1, 
as células epiteliais dos dutos da glândula 
salivar eram alvos precoces da infecção viral.74

Figura 2. Potenciais vias de transmissão para SARS-CoV-2 no consultório odontológico.25
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contato direto com secreções infecciosas de um 
paciente com COVID-19. As secreções infecciosas 
podem incluir escarro, saliva, soro, sangue e 
gotículas respiratórias.88 Atualmente, não existem 
dados confiáveis para avaliar o risco do SARS-
CoV-2 durante a prática odontológica de rotina 
ou para determinar se o EPI de rotina e as 
Precauções Padrão empregados pelos DHCPs são 
adequados para protegê-los.

As recomendações provisórias do CDC e da 
ADA, atualizadas em 7 de abril de 2020, para 
prevenção e controle de infecções incluem:88,89

• Adiamento de procedimentos odontológicos 
eletivos e não essenciais até que sejam 
considerados seguros pelas autoridades 
governamentais e de saúde pública.

• O DHCP e os pacientes devem ficar em casa 
se tiverem sintomas COVID-19 e procurar 
atendimento médico conforme recomendado, 
com base nos sintomas e na avaliação do 
profissional de saúde.

• Avaliação e triagem de pacientes por meio 
da teleodontologia antes de uma consulta 
odontológica presencial. Avaliação da natureza 
emergencial das necessidades odontológicas 
do paciente e quaisquer sintomas 
relacionados ao COVID-19. Pacientes com 
COVID-19 confirmado ou com suspeita devem 
ser encaminhados para o departamento de 
emergência para determinação das opções 
ideais de atendimento ao paciente, mesmo 
em emergências odontológicas.

• Se for necessário fornecer tratamento 
odontológico urgente e/ou emergencial para 
um paciente assintomático, o DHCP deverá 
avaliar a probabilidade de produção de 
aerossóis durante o atendimento.

• Se for improvável que o procedimento 
necessário produza aerossóis, o DHCP poderá 
usar o EPI de rotina, e o procedimento será 
considerado de baixo risco.

• Se a produção de aerossóis for provável, as 
seguintes normas de EPIs são recomendadas:
• Máscaras respiratória N95 (KN95) ou de 

nível superior
• Protetor facial ou óculos
• Luvas
• Avental descartável
• Toucas

• Em caso de indisponibilidade de máscaras 
respiratórias N95 ou de nível superior devido 
à cadeia de suprimentos ou outros problemas, 

Doenças) (CDC)] introduziram o conceito de que 
todo sangue e fluidos corporais que possam 
estar contaminados com sangue devem ser 
tratados como infecciosos.80 As medidas iniciais 
de controle de infecção foram introduzidas 
em grande parte devido à epidemia do vírus 
da imunodeficiência humana (HIV); foram 
expandidas para as Precauções Universais, de 
forma a incluir outros patógenos transmitidos 
pelo sangue, como o vírus da hepatite B (HBV) 
e o vírus da hepatite C (HCV), tendo sido 
ampliadas nos anos seguintes para incluir 
outros materiais potencialmente infecciosos 
(OPIM). Hoje em dia, a prevenção de infecções 
se baseia nas Precauções Padrão e Baseadas 
na Transmissão.81-86 Existem três categorias 
de Precauções Baseadas na Transmissão: 
precauções de contato, precauções contra 
gotículas e precauções contra agentes 
suspensos no ar associados aos núcleos das 
gotículas.84-87

As precauções contra agentes suspensos 
no ar incluem controles administrativos, 
controles ambientais e controles de 
proteção respiratória. Embora as instalações 
odontológicas ambulatoriais normais devam 
incorporar controles administrativos em seu 
protocolo de prevenção de infecções, não se 
espera que estejam em total conformidade 
com os controles ambientais e de prevenção 
respiratória.

Prevenção de Transmissão de Doenças 
Transmitidas pelo Ar no Consultório 
Odontológico
Os padrões de controle de infecções 
foram inicialmente desenvolvidos para a 
odontologia em resposta à epidemia de HIV 
e incluíram as Precauções Padrão e Baseadas 
na Transmissão. Com base em evidências 
emergentes sobre o SARS-CoV-2 e investigações 
anteriores que estudaram outros tipos de 
coronavírus, acredita-se que o contágio ocorre 
principalmente de pessoa para pessoa através 
de gotículas respiratórias, em contato próximo.88 
O contato próximo pode ocorrer durante a 
prestação de atendimento ao paciente e é 
atualmente definido pelo CDC como: 1) estar 
a aproximadamente 6 pés (2 metros) de um 
paciente com COVID-19 por um período de 
tempo prolongado (≥30 minutos), ou 2) ter 
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como sendo eficazes contra o SARS-CoV-2.90

O tratamento odontológico deve ser realizado 
em um hospital ou outras instalações que 
possam ser capazes de oferecer tratamento ao 
paciente utilizando as precauções apropriadas.

Práticas Emergentes de Prevenção de 
Infecções para Uso em Consultórios 
Odontológicos após o SARS-CoV-2
À medida em que a ciência e nossa 
compreensão do vírus SARS-CoV-2 evoluem e 
a pandemia diminui, é provável que possamos 
encarar uma situação endêmica, em que níveis 
mais baixos desse vírus existirão na população, 
demonstrando picos periódicos ou mesmo 
sazonais de infecção. Neste cenário, poderá ser 
de grande importância o desenvolvimento de 
novas estratégias para interromper a cadeia 
de infecção. Até esse momento, as Precauções 
Padrão e Baseadas na Transmissão, incluindo 
a aplicação rigorosa da implementação de 
Higiene Respiratória no Ponto de Atendimento 
e a adesão às diretrizes da ADA e do CDC 
representam o Padrão de Cuidado.

Sumário
Desde sua primeira identificação em Wuhan, 
China, em novembro-dezembro de 2019, 
o novo coronavírus (SARS-CoV-2) está 
envolvido na pandemia global da COVID-
19. De maneira semelhante ao coronavírus 
anterior (SARS-CoV-1), o SARS-CoV-2 entra 
nas células hospedeiras através do receptor 
ACE2 de células humanas, mas parece 
demonstrar uma maior afinidade de ligação, 
e o SARS-CoV-2 tem demonstrado possuir 
um número de reprodução potencialmente 
mais alto, indicando um nível mais alto 
de transmissibilidade. Levando-se em 
consideração estes dados emergentes e o 
que se sabe sobre a transmissão dos outros 
coronavírus, a transmissão pelo ar através 
de gotículas e, possivelmente, núcleos de 
gotículas, provavelmente constituem o principal 
modo de transmissão de pessoa para pessoa.

Solicita-se aos profissionais de saúde 
odontológica que acompanhem de perto as 
declarações de aconselhamento dos órgãos 
governamentais e organizações profissionais 
sobre as melhores práticas.

será exigido o uso de máscaras cirúrgicas 
e protetor facial, e os pacientes devem ser 
encaminhados para teste de COVID-19 após 
o procedimento.

• Pratique a maneira correta de vestir, utilizar 
e retirar os EPIs, de forma a evitar a auto 
contaminação.

• Realize a higiene das mãos com gel à base 
de álcool antes e depois de todo contato 
com o paciente, contato com material 
potencialmente infeccioso, e antes de 
colocar e após remover o EPI, inclusive 
luvas. Utilize água e sabão se as mãos 
estiverem visivelmente sujas.

• Limpe e desinfete superfícies clínicas de 
acordo com protocolos de desinfecção 
aprovados e utilizando desinfetantes para 
patógenos virais emergentes aprovados 
pela EPA (Lista N).90

• Faça a triagem de todos os DHCPs no início 
do turno para detectar febre e sintomas 
respiratórios. Documente a falta de ar, 
tosse recém-surgida ou alteração na tosse, 
e inflamação na garganta. Se estiverem 
doentes, faça com que coloquem uma 
máscara e deixem o local de trabalho.

Precauções Especiais para Procedimentos 
com Alta Geração de Aerossóis (Casos de 
COVID-19 Conhecidos ou Suspeitos)
Se o atendimento odontológico de emergência 
for clinicamente necessário para um paciente 
que tenha ou suspeite ter COVID-19, as 
precauções contra agentes suspensos no ar 
incluem o seguinte:88,89

• O HCP presente na sala deve utilizar uma 
máscara N95 ou de nível superior, proteção 
para os olhos, luvas e avental.

• O número de profissionais de saúde 
presentes durante o procedimento deve 
ser limitado somente aos profissionais 
essenciais para o atendimento ao paciente e 
suporte ao procedimento. Todos os demais 
indivíduos devem evitar o contato em um 
espaço de seis pés do paciente.

• Idealmente, os procedimentos devem ser 
realizados em uma sala de isolamento de 
infecções transportadas pelo ar (AIIR).

• Limpe e desinfete as superfícies da sala de 
procedimentos imediatamente utilizando 
protocolos e desinfetantes aprovados, 
identificados pela Environmental Protection 
Agency [Agência de Proteção Ambiental] 
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Visualização do Teste do Curso
Para receber crédito de Educação Continuada neste curso, você deve concluir o teste on-line. Acesse:  
www.dentalcare.com.br/pt-br/formacao-profissional/cursos-de-formacao-continua/ce619/teste

1. COVID-19 é uma pneumonia grave causadora de doenças em pacientes infectados por 
_______________.
E. Yersinia pestis
F. SARS-COV-1
G. SARS-COV-2
H. BatCoV RaTG13 

2. As rotas de transmissão de pessoa a pessoa da COVID-19 de relevância à prática 
odontológica incluem todas as rotas indicadas a seguir, EXCETO:
E. Transmissão direta por meio de partículas suspensas no ar produzidas por tosse ou espirro
F. Transmissão direta por meio de partículas suspensas no ar produzidas por procedimentos 

odontológicos
G. transmissão por contato pós tocar superfícies contaminadas e em seguida tocar membranas 

mucosas da boca, do nariz e dos olhos
H. Transmissão fecal 

3. Aerossóis são definidos como partículas líquidas ou sólidas com menos de 50 micrômetros 
de diâmetro. Partículas desse tamanho são pequenas o suficiente para permanecerem 
suspensas no ar por período prolongado, mas somente são capazes de se deslocarem por 
distâncias limitadas (menos de 120cm).
E. Ambas as afirmações são verdadeiras.
F. A primeira afirmação é verdadeira, a segunda afirmação é falsa.
G. A primeira afirmação é falsa, a segunda afirmação é verdadeira.
H. Ambas as afirmações são falsas.

4. Todas as informações a seguir são verdadeiras com relação a gotículas de respingos, 
EXCETO:
E. As partículas de respingo são normalmente uma mistura de ar, água e/ou substância sólida, e 

têm diâmetro superior a 50 μm
F. Elas podem ficar suspensas no ar por longos períodos de tempo
G. Partículas de respingos seguem um padrão balístico e têm trajetória de arco após serem 

expelidas, até que entrem em contato com uma superfície ou caiam no chão
H. Elas podem ser visíveis ao olho nu

5. Os maiores níveis de emissão de aerossóis e respingos ocorreram com o uso de 
_______________.
A. scalers ultrassônicos
B. captura de radiografia intraoral
C. broca dentária de alta velocidade utilizada com dique de borracha
D. broca dentária de baixa velocidade

6. O número de reprodução (R0) descreve _______________.
E. o número de casos, em média, que se tornarão infectados anualmente
F. a porcentagem de casos, em média, que serão infectados, mas que permanecerão 

assintomáticos durante o curso de um surto de doença

http://www.dentalcare.com.br/pt-br/formacao-profissional/cursos-de-formacao-continua/ce619/teste
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G. o número de casos, em média, que um paciente infectado causará durante seu período 
infeccioso.

H. o número de vezes que um vírus se replicará antes de uma mutação genética significativa

7. A entrada em células hospedeiras de coronavírus é facilitada pela proteína S. No caso 
do SARS-CoV-1 e do SARS-CoV-2, esta entrada ocorre através da ligação a _______________.
A. Receptor CD4
B. Complexo principal de histocompatibilidade (MHC)
C. Receptor da angiotensina II (ARB)
D. Receptor da enzima conversora da angiotensina 2 humana (ACE2)

8. A excreção viral por indivíduos assintomáticos infectados por SARS-COV-2 foi relatada 
durante um período prodrômico de até _______________.
A. 5 dias
B. 7 dias
C. 14 dias
D. 24 dias

9. O SARS-CoV-2 pode sobreviver em superfícies rígidas por até _______________.
A. 6 horas
B. 12 horas
C. 24 horas
D. 72 horas

10. Precauções baseadas na transmissão incluem todas as categorias a seguir, EXCETO:
A. Transmissão pelo ar
B. Gotículas
C. Contato
D. Distância

11. Os Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dos Estados Unidos declaram que 
o contato próximo com um paciente infectado com o SARS-CoV-2 representa um risco 
significativo para o desenvolvimento da COVID-19. O CDC define “contato próximo” 
como: 1) estar a aproximadamente 6 pés (2 metros) de um paciente com COVID-19 
por um período de tempo prolongado (≥30 minutos), ou 2) ter contato direto com 
secreções infecciosas de um paciente com COVID-19.
A. Ambas as afirmações são verdadeiras.
B. A primeira afirmação é verdadeira, a segunda afirmação é falsa.
C. A primeira afirmação é falsa, a segunda afirmação é verdadeira.
D. Ambas as afirmações são falsas.

12. O CDC recomenda que os profissionais de saúde tomem precauções para evitar o 
contato direto com secreções infecciosas de pacientes que sejam casos conhecidos ou 
possíveis de COVID-19. Todos os itens a seguir são considerados secreções infecciosas, 
EXCETO:
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A. Escarro
B. Saliva
C. Sangue
D. Suor

13. As orientações atuais do CDC sugerem que os procedimentos que produzem altos níveis 
de aerossóis, particularmente os que demonstram exposição a secreções infecciosas 
ou que podem induzir a tosse, devem ser evitados, se possível. Se esses procedimentos 
tiverem de ser executados, o CDC sugere o uso de máscara N95 ou superior e outros EPIs, 
limitando o número de profissionais de saúde ao número essencial para o procedimento 
e a realização de procedimentos geradores de aerossóis em uma sala de isolamento de 
infecções transportadas pelo ar.
A. Ambas as afirmações são verdadeiras.
B. A primeira afirmação é verdadeira, a segunda afirmação é falsa.
C. A primeira afirmação é falsa, a segunda afirmação é verdadeira.
D. Ambas as afirmações são falsas.
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