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PREFÁCIO
COVID-19 foi considerada uma doença pandémica a 11 de março de 2020 pela Organização
Mundial de Saúde. Em Portugal, as atividades de medicina em saúde oral foram suspensas. O
governo tem implementadas várias fases de preparação e resposta a situações epidémicas,
por forma a diminuir progressivamente a transmissão do vírus.
A COVID-19 é uma doença pelo Coronavírus (SARS-CoV-2) e manifesta-se por sintomas como febre,
tosse e diﬁculdade respiratória, podendo também existir odinofagia (dor de garganta), dores
musculares generalizadas, cefaleias, fraqueza, e, com menor frequência, náuseas/vómitos e diarreia.
A transmissão deste vírus poderá ser feita através de:
- Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa infetada
tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão
próximas (< 2 metros);
- Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-CoV-2
e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.
Como o exercício de atividades clínicas no âmbito da saúde oral obriga à proximidade com o doente,
expondo o operador e o assistente a aerossóis libertados durante os procedimentos clínicos, o
ambiente do gabinete de consulta pode ser uma potencial fonte de transmissão do vírus. Por isso, são
necessárias medidas adicionais que devem ser tomadas para reduzir a possibilidade de transmissão
desta doença. Estas orientações têm por objetivo a retoma do ensino clínico dos alunos do ensino prégraduado do Mestrado Integrado de Medicina Dentária, bem como dos alunos do ensino pósgraduado de medicina dentária, tendo em conta a possibilidade de transmissão da infeção pelo SARSCoV-2 e a sua prevenção como medida de saúde pública. Esta normas poderão ser revistas a qualquer
momento, em função da evolução do conhecimento cientíﬁco e da situação epidemiológica do país.
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1. RECOMENDAÇÕESTÉCNICAS SOBRE RETOMA DA ACTIVIDADE

CLÍNICA e PEDAGÓGICA NA ÁREA DE MEDICINA DENTÁRIA (AMD)
1.1 Normas Técnicas
Estas normas referem-se à adaptação dos espaços físicos, da circulação de doentes, alunos,
docentes, não docentes e normas de conduta, de modo a reduzir a possibilidade de
transmissão da COVID-19.

1.2 Receção

Figura 1 – Adaptação da sala de espera e receção
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1. RECOMENDAÇÕESTÉCNICAS SOBRE RETOMA DA ACTIVIDADE

CLÍNICA e PEDAGÓGICA NA ÁREA DE MEDICINA DENTÁRIA (AMD)
1.2.1 Receção do doente
a) No átrio de entrada, o doente é acolhido e aconselhado a fazer a desinfeção das mãos
com gel alcoólico a 70% durante 20 segundos;
b) Em colaboração com o serviço de enfermagem é realizada a medição da temperatura

corporal e efetuado o questionário recomendado pela Direção Geral de Saúde (Quadro 1) Não obrigatório

Questionário Clínico e Epidemiológico (7,16,27,41,42,48,51,59)
Sim/ Não
1. Tem ou teve febre (≥ 38.0ºC) nos últimos 14 dias?
2. Sente falta de ar, diﬁculdade em respirar ou tosse seca, com início nos últimos 14 dias?
3. Tem congestão nasal?
4. Sente ausência ou redução no olfato e/ou paladar?
5. Tem dor de garganta, dores musculares, cansaço, dores de cabeça, tonturas ou diarreia?
6. Esteve em contacto com alguém que tenha testado positivo para COVID 19?
7. Já foi testado para COVID 19 e está a aguardar resultado?
8. Testou positivo para COVID 19 e ainda não foi considerado curado?
Não são suspeitos de infeção por SARS-CoV-2 todos os utentes que respondam negativamente a
todas as perguntas;
São suspeitos de infeção por SARS-CoV-2 todos os utentes que respondam positivamente a
qualquer uma das questões 1 a 7;
São casos conﬁrmados de infeção por SARS-CoV-2 todos os utentes que respondam
positivamente à pergunta 8.

Quadro 1. Questionário clínico e epidemiológico sobre COVID-19, recomendado pela Direção Geral de Saúde.

a) É obrigatória a utilização contínua de máscara na receção e na clínica, até ordem contrária, bem
como o distanciamento de 2 metros entre todos os ocupantes da sala;
b) O doente é dirigido à “Receção de doentes” onde procede ao registo da sua consulta.
Posteriormente, deve aguardar sentado na sala de espera, até ser chamado para a consulta, sem tocar
em qualquer objeto.
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1. RECOMENDAÇÕESTÉCNICAS SOBRE RETOMA DA ACTIVIDADE

CLÍNICA e PEDAGÓGICA NA ÁREA DE MEDICINA DENTÁRIA (AMD)
1.2.2 Adaptação da receção

a) A comunicação do secretariado com o doente deve ser realizada através de uma
separação em acrílico ou mediante a utilização de viseiras pelas assistentes técnicas.
b) É limitado o número de lugares sentados, sendo mantida a distância de segurança
entre eles, através da colocação de ﬁtas identiﬁcativas;
c) São removidos os objetos que possam ser manuseados por várias pessoas, como
revistas, folhetos informativos ou livros, mantendo, tanto quanto possível, a disposição da
sala livre;
d) Será eliminada temporariamente a área de lazer pediátrica por forma a aumentar a
área da sala de espera;
e) Colocação de tapete com desinfetante bactericida/virucida no átrio de entrada da sala
de espera;
f) O processo de entrada e saída do doente é reajustado e sinalizado de forma a
minimizar o cruzamento de pessoas;
g) Colocação de protetores descartáveis nos teclados e ratos dos computadores (e
outros comandos) da receção, sendo substituídos sempre que necessário;
h) Colocação de cartazes informativos laváveis acerca da etiqueta respiratória, desinfeção
de mãos e normas de conduta na sala de espera e na clínica, de acordo com as normas da
DGS;
i) Reduzir o contacto pessoal entre a área da clínica e da receção, sendo encorajado o
contacto socialmente distanciado entre ambas;
j) É proibida a escovagem dentária, higienização de próteses e aparelhos ortodônticos
nas casas de banho;
k) A renovação do ar deve ser promovida pela abertura das janelas durante 10 minutos
no ﬁm de cada bloco de consultas;
l) Os aparelhos de ar condicionado devem permanecer desligados;
m) É reservada a utilização do elevador a doentes com mobilidade reduzida e a tarefas de
natureza logística;
n) A limpeza e a desinfeção das superfícies dos equipamentos da clínica deverão ser
realizadas entre cada bloco de consultas.
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1. RECOMENDAÇÕESTÉCNICAS SOBRE RETOMA DA ACTIVIDADE

CLÍNICA e PEDAGÓGICA NA ÁREA DE MEDICINA DENTÁRIA (AMD)
1.2.3 Adaptação da área clínica
a) O número de boxes em funcionamento descrito conforme esquema em anexo. (Figura 2);
b) As bancadas devem estar desocupadas, estando apenas disponibilizado o gel desinfetante;
c) Todos os armários e gavetas devem permanecer fechados durante a consulta;
d) Apenas o aluno que se encontra com a função de assistente deve dirigir-se à zona dos
limpos para receber o material a utilizar na consulta;
e) Todo o material necessário para a consulta deverá ser preparado previamente;
f) Após a conclusão da consulta, o doente deve permanecer sentado na cadeira até
permissão de saída pelo docente, de forma a serem evitadas saídas em simultâneo;

Figura 2 – Clínica do rés-do-chão
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2. TRIAGEM REMOTA
O doente deverá ser contactado, telefonicamente, no dia anterior à consulta, de forma a avaliar o
possível contacto com doentes COVID- 19 nas duas últimas semanas e a identiﬁcar a presença de
sinais ou sintomas compatíveis, nomeadamente se: (-Não obrigatório)
I. Tem ou teve algum problema respiratório (tosse/diﬁculdade respiratória) nas duas últimas
semanas?
II. Sente ou sentiu um mal-estar geral/cansaço excessivo nas duas últimas semanas?
III. Tem ou teve febre e/ou algum destes sintomas nas duas últimas semanas?
IV. Contactou com alguém suspeito ou diagnosticado com COVID-19?
V. Foi previamente diagnosticado com COVID-19?
Caso sejam identiﬁcados sinais e sintomas suspeitos, na situação de uma consulta não urgente, esta
deverá ser adiada por um período mínimo de duas semanas após o desaparecimento dos sintomas.
Após este período, a situação deverá ser reavaliada.
O doente deve, ainda, ser informado sobre as novas regras a seguir nas instalações da AMD:
a) O cumprimento do horário da consulta é fundamental, não sendo permitida a entrada do doente
no local, antes ou após a hora marcada.
b) A utilização de adereços deve ser evitada, devendo trazer para a consulta apenas o que é
estritamente necessário;
c) Não será permitida a entrada de acompanhantes, exceto em situações que se revelem
imprescindíveis (doentes menores ou com necessidade especial de acompanhamento ou a critério
clínico do docente responsável);
d) É obrigatório o uso de máscara dentro das instalações da AMD e do Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra (CHUC);
e) À entrada será avaliada a temperatura corporal do doente (não obrigatório) e as suas mãos
deverão ser devidamente desinfetadas com uma solução alcoólica cedida no local;
f) As normas de distanciamento social entre todos os doentes, funcionários e proﬁssionais de saúde
têm que ser cumpridas.
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3. RECEÇÃO DO DOENTE
Acompanhantes:
Não será permitida a entrada na AMD de acompanhantes / familiares, exceto se os doentes forem
menores ou necessitarem de assistência. Se for necessária a presença de acompanhantes, só será
aceite um por doente e, sempre que possível, este deverá aguardar na sala de espera e utilizar uma
máscara.
Máscara:
É obrigatória a utilização de uma máscara pelos doentes e pelos seus acompanhantes dentro das
instalações da AMD. Quando o doente/acompanhante não for portador de uma máscara, ser-lhe-á
fornecida uma máscara cirúrgica.A máscara só poderá ser removida durante a consulta.
Desinfeção das mãos:
É obrigatória a desinfeção das mãos pelos doentes e pelos seus acompanhantes à entrada da
Faculdade, onde estará localizado um dispensador de solução antissética de base alcoólica.
Avaliação da temperatura:
A temperatura dos doentes e dos seus acompanhantes será avaliada à entrada da AMD, com um
termómetro sem contacto. Em caso de temperatura superior a 37,8ºC, e na situação de uma consulta
não urgente, esta deverá ser adiada por um período mínimo de duas semanas. Após este período, a
situação deverá ser reavaliada. - Não obrigatório
História clínica
À entrada das instalações será realizada uma breve história clínica do doente (e dos seus
acompanhantes, se a sua presença nas instalações for fundamental), de forma a identiﬁcar sinais e
sintomas compatíveis com a COVID-19: (não obrigatório)
I.Tem ou teve algum problema respiratório (tosse/diﬁculdade respiratória) nas duas últimas semanas?
II. Sente ou sentiu um mal-estar geral/cansaço excessivo nas duas últimas semanas?
III. Tem ou teve febre e/ou algum destes sintomas nas duas últimas semanas?
IV. Contactou com alguém suspeito ou diagnosticado com COVID-19?
V. Foi previamente diagnosticado com COVID-19?
Caso sejam identiﬁcados sinais e sintomas suspeitos, e na situação de uma consulta não urgente, esta
deverá ser adiada por um período mínimo de duas semanas após o desaparecimento dos sintomas.
Após este período, a situação deverá ser reavaliada.
A receção do doente, medição da temperatura e preenchimento da história clínica deverão ser
realizados por dois alunos, previamente escalados para o efeito e sob supervisão de um docente e/ou
enfermeiro.- Não obrigatório
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4. PLANEAMENTO DA CONSULTA
a) Sempre que possível, as consultas deverão ser planeadas, de forma a que todos os equipamentos e
materiais necessários à realização do tratamento sejam previamente preparados, evitando
deslocações desnecessárias e abertura de gavetas/armários.
b) Deve ser considerada a realização de mais do que um tratamento, de forma a diminuir o número
de deslocações do doente e otimizar o plano de tratamento, desde que seja garantida previamente a
anuência do visado.
c) Durante o atendimento dos doentes, os objetos de uso pessoal não poderão estar expostos,
sendo imprescindível que sejam alvo de uma desinfeção regular. É proibida a colocação de qualquer
material pessoal nas bancadas.
d) Os alunos (operadores e assistentes) deverão ter todo o equipamento de proteção individual já
colocado antes de entrar na clínica.
e) As consultas serão organizadas, como habitualmente, por binómios. Apenas será permitida a
permanência de dois alunos por box.
f) Não é permitida a presença na clínica, de outros docentes, alunos ou doentes que não
correspondem ao horário da Unidade Clínica em funcionamento.
g) Os equipamentos e materiais que não podem ser esterilizados devem, sempre que possível, ser
protegidos com barreiras descartáveis.
h) A renovação do ar deve ser promovida através da abertura de janelas.
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5. ORGANIZAÇÃO DAS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS
Classiﬁcação dos procedimentos, segundo o risco associado:
I. Risco reduzido - intervenções em que não é previsível a geração de aerossóis, por exemplo exame
clínico, aplicação de ﬂúor ou outros procedimentos preventivos que não requerem pulverização de
ar e água, impressões, entre outros;
II. Alto risco - intervenções que geram aerossóis, nomeadamente, as destartarizações e toda a
atividade que exija instrumental rotatório (polimento incluído) ou seringa ar-água.
5.1.Antes da consulta
O assistente deve organizar a preparação do material necessário, enquanto o operador chama o
doente que se encontra na sala de espera.
Encaminhamento do doente até à box de consulta:
a) Chamar o doente, evitando cumprimentos que impliquem contactos interpessoais de
proximidade. O doente deve entrar sozinho na clínica, exceto em situações devidamente justiﬁcadas;
b) Instruir o doente para usar sempre a máscara na clínica, até que lhe seja solicitada a sua remoção;
c) Solicitar que todos os materiais e objetos desnecessários sejam devidamente acondicionados. Se
estiver em contacto com objetos do doente, deverá proceder à higienização das mãos com solução
antisséptica;
d) Pedir ao doente para desinfetar as mãos com uma solução antissética de base alcoólica;
e) Solicitar que mantenha as mãos e braços junto ao tronco, de forma a evitar contatos
desnecessários com superfícies e objetos;
f) Sentar o doente na cadeira e colocar o babete impermeável; Pedir ao doente para remover a
máscara e instruí-lo a bochechar, durante 30 segundos, com uma solução de peróxido de hidrogénio a
1% ou de iodopovidona a 0,2% (exceto doentes alérgicos) (Anexo I).
Nota: Em doentes (pediátricos ou outros) que não possam bochechar com solução de peróxido de
hidrogénio a 1% ou iodopovidona a 0,2%, o bochecho pré-procedimento deve ser substituído pelo
uso de rolos de algodão embebidos na mesma solução.
g) Efetuar o tratamento com os cuidados necessários, evitando, sempre que possível, a realização de
procedimentos que resultem na formação de aerossóis. O procedimento clínico deve ser realizado a
4 mãos.
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5. ORGANIZAÇÃO DAS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS
5.2. Durante a consulta
a) Acondicionar todo o material devidamente nas bandejas;
b) Utilizar um protocolo de anestesia eﬁcaz, de forma a evitar reforços durante a consulta;
c) Utilizar dique de borracha sempre que possível. Conﬁrmar que não existe nenhum gap no
isolamento antes de iniciar o procedimento. Posteriormente, irrigar as superfícies dos dentes
isolados com hipoclorito de sódio 1% ou álcool a 70% durante 1 minuto (com boa aspiração).
Nota: Nos casos em que não é possível realizar isolamento, pode ser utilizada uma barreira
gengival à volta dos dentes isolados.
d) Deve ser utilizada uma aspiração dupla de alto ﬂuxo, de saliva e cirúrgica, para diminuir a
disseminação de aerossóis;
Nota: Evitar a utilização de spray ar/água (optar por irrigação seguida de secagem);
e) Privilegiar instrumentos manuais a instrumentos rotatórios;
f) Durante o uso de aparelhos rotatórios (sempre com sistema antirretorno e pressão positiva)
deve:
· Privilegiar instrumentos de baixa rotação, por exemplo: substituir a utilização da turbina por
contra-ângulos multiplicadores;
· Minimizar a água libertada pelos instrumentos rotativos e
ultrassónicos;
· Orientar os instrumentos rotativos ou ultrassónicos de forma a que os aerossóis produzidos
ﬁquem maioritariamente retidos na cavidade oral.
g) Dar preferência às radiograﬁas extraorais em detrimento das intraorais, uma vez que as últimas
podem estimular a secreção salivar e o reﬂexo de vómito;
h) Durante a realização de uma radiograﬁa intraoral, os seguintes cuidados devem ser acautelados:
• Desinfeção prévia completa do aparelho radiológico e colocação de proteção adequada nos
dispositivos em contato com a boca do doente;
• Proteção do teclado do computador e do rato com barreiras descartáveis, promovendo a sua
desinfeção regular;
• Não tocar em ratos, teclados e computadores com as luvas de trabalho;
• Durante a realização de uma radiograﬁa convencional ou de fósforo
• deve proceder-se à desinfeção da película com álcool a 70% durante 30 segundos antes de a
revelar;
• Não tocar nos reveladores de radiograﬁas e botões de disparo com as luvas de trabalho;
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5. ORGANIZAÇÃO DAS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS
5.3.Após a consulta
No ﬁnal da consulta deverão ser realizados os seguintes procedimentos:
a) O operador deve pedir ao doente para proceder à colocação da sua máscara, relembrando o
mesmo de que não deve removê-la até chegar a casa ou até sair das instalações;
b) O assistente e o operador devem seguir o seguinte protocolo:
Assistente:
Marcação do doente e atualização do processo clínico:
• Não é permitido tocar com as luvas de trabalho nos processos clínicos, maçanetas de portas,
expositores ou receituários;
• O manuseamento da caneta deverá ser sempre feito pelo próprio e a mesma deverá ser
desinfetada entre consultas.
Operador:
• Relembrar o doente de que, na consulta seguinte, deve continuar a cumprir os padrões
estipulados anteriormente;
• Informar o doente de que se desenvolver sintomas de COVID-19, até 14 dias após a consulta,
deve entrar em contacto com o Secretariado ou com o aluno ou com o docente.
• Pedir ao doente para higienizar as mãos antes de sair da clínica;
• Despedir do doente sem qualquer contacto físico, mantendo a distância de segurança.
c) Secundariamente, o operador deve ajudar o assistente a iniciar o processo de desocupação da box.
Ambos devem seguir escrupulosamente todos os procedimentos universais de esterilização e
desinfeção.
Operador:
• Recolher todo o material utilizado e levar para a sala de esterilização; os protetores dos sensores
de radiograﬁa, películas intraorais descartáveis e barreiras físicas removidas devem ser colocados
no contentor de resíduos do grupo III;
• Colocar EPIs e material descartável nos devidos contentores, conforme as regulamentações
gerais em vigor para resíduos médicos contaminados, conforme classiﬁcação de tipos III e IV;
• Solicitar à assistente operacional o início da desinfeção da box.
Assistente:
• Desinfeção das embalagens de consumíveis com uma solução de hipoclorito de sódio a 0,1% ou
álcool a 70% durante pelo menos 1 minuto;
• Material reutilizável (óculos/viseiras) – depositar o material sobre um tabuleiro descartável e
pulverizá-lo com álcool a 70º ou submergi-lo numa solução de cloro, nos termos da Orientação
014/2020 da DGS. Os óculos/viseira devem ser desinfetados antes e depois de cada consulta;
• Certiﬁcar-se de que as janelas na proximidade da box estão abertas, pelo menos durante 10
minutos entre blocos de consultas, de forma a permitir o arejamento da área;
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5. ORGANIZAÇÃO DAS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS
d) No ﬁnal de cada turno de trabalho, o operador e o assistente devem deslocar-se para zona da
clínica, para se desequiparem nas instalações dos alunos no piso-1:
I. Remover as peças de roupa do EPI laváveis sem sacudir, pela ordem apresentada na ﬁgura 3 e
anexo II, enroladas no sentido de dentro para fora e, acondicionadas num saco impermeável.
II. Lavar e desinfetar as mãos e o rosto. Caso o pescoço não seja coberto pelo EPI, deve ser lavado e
desinfetado com uma solução alcoólica;
III. Os sapatos clínicos deverão ser devidamente acondicionados no cacifo ou, em alternativa, num
saco impermeável.

Figura 3 Protocolo de remoção dos EPI
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5. ORGANIZAÇÃO DAS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS
5.4. Cuidados e recomendações no regresso ao domicílio:
a) Tirar os sapatos, que devem ser colocados na entrada ou na garagem;
b) As chaves, carteira e outros objetos devem ser colocados numa caixa, à entrada de casa;
c) Os EPI utilizados na clínica devem ser colocados diretamente na máquina de lavar. Estes
equipamentos, sempre que a roupa o permitir, devem ser lavados à temperatura mais alta - 60ºC,
durante 30 minutos, ou entre 80-90ºC, com 10 minutos de contacto do calor com a roupa.
• Se a roupa não puder ser lavada a quente, deve ser lavada entre 30-40ºC, com um desinfetante
apropriado para este tipo de roupa/máquina.
• Os EPI devem ser lavados isoladamente.
d) Tirar a roupa utilizada no exterior e acondicioná-la num cesto fechado;
e) Proceder à desinfeção de objetos pessoais, como telemóvel ou óculos;
f) Proceder à higienização das mãos.
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6. NOTAS FINAIS DE DESINFEÇÃO
Deve-se proceder a uma limpeza minuciosa de todas as superfícies e zonas de contacto do doente
(exemplo: apoios de braço e cabeça, cuspideira, aspiração, bandeja, foco/candeeiro,
interruptores/botões, bancadas e cadeira). Maçanetas e puxadores de portas devem ser desinfetados
periodicamente e entre consultas. O gabinete deve ser limpo e desinfetado com os EPIs colocados.
a) Para superfícies devem ser utilizados detergentes/desinfetantes comuns de uso doméstico. O
hipoclorito de sódio a 0,1-0,5%, durante 1 minuto, pode ser utilizado em superfícies não metálicas. Em
superfícies metálicas, pode optar-se por álcool a 70%, durante pelo menos 1 minuto, ou por peróxido
de hidrogénio a 0,5-1%, durante pelo menos 10 minutos.A limpeza deve ser sempre efetuada de cima
para baixo, do mais limpo para o mais sujo;
b) Para o chão, deve utilizar-se uma solução contendo como substância ativa o hipoclorito
de sódio em concentração de 0,5%. Para as superfícies metálicas ou outras não compatíveis com o
hipoclorito de sódio, pode ser utilizado o álcool a 70%, conforme disposto na Orientação nº
014/2020 da DGS. O chão deve ser lavado entre consultas e não deve ser aspirado ou varrido.
Nota: As tabelas para diluição de hipoclorito de sódio consoante a concentração de cloro ativo
na fórmula original encontram-se apresentadas no anexo III.
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7. NORMAS DE PROTEÇÃO DO DOENTE
As instalações têm à disposição a informação para o doente sobre a adequada etiqueta respiratória,
higienização das mãos e utilização de máscara, através de cartazes informativos laváveis (Anexo I- III).
A. Antes da consulta:
1- O doente deve entrar com máscara cirúrgica colocada e limpar o seu calçado no tapete
desinfetante colocado à entrada das instalações do serviço.
2- Em local próprio, uma enfermeira/aluno, faz a triagem prévia para avaliação do doente quanto à
presença de sintomas sugestivos de Covid_19. (Figura1) - Não Obrigatório
a) Avaliação de temperatura corporal.
b) Aplicar o questionário da DGS (anexo incluir anexo enviado Pelo Prof.JP)
3- Se o doente referir sintomas sugestivos da Covid-19, deve contactar a linha Saúde 24 (808 24 24
24), nos termos da Norma 004/2020 da DGS. Nestes casos, não deverá ocorrer a consulta de Saúde
Oral, podendo ser considerado o adiamento e remarcação de nova data de consulta para depois da
recuperação/cura do doente, respeitando o período de isolamento e registar na ﬁcha clínica, as
razões da não concretização da consulta.
4- Marcar previamente as consultas, de forma remota, para não acumular doentes na sala de espera.
5- O doente tem de ser pontual, de acordo com a marcação da sua consulta, para evitar o tempo de
espera na sala de espera.
6- O doente tem de respeitar as regras de etiqueta respiratória (Anexo IV).
7- O doente tem de evitar tocar com as mãos no rosto e nas mucosas de olhos, nariz e boca.
8- O doente não pode escovar os dentes nas instalações da clínica.
9- Desaconselhar acompanhantes:
• Se necessária presença de acompanhante, este deve, preferencialmente, aguardar fora das
instalações, ou então, permanecer na sala de espera com máscara cirúrgica colocada.
• O acompanhante também será sujeito ao questionário de infeção por Covid-19.
• Em casos excepcionais, onde se veriﬁque a necessidade do acompanhante entrar na clínica com
o doente, este terá de permanecer sentado a pelo menos 2 metros de distância do equipamento
dentário, e com máscara cirúrgica colocada.
• Ao chegar às instalações, o doente deve ser portador de máscara cirúrgica.A máscara tem de ser
utilizada dentro do espaço de sala de espera ou recepção, só sendo removida quando o doente
iniciar consulta.A máscara deve ser recolocada logo após o término da consulta, ainda dentro do
espaço da clínica, não podendo ser removida antes de sair das instalações (Anexo II).
11- Se o doente for uma criança, deve ser fornecida uma máscara cirúrgica ao acompanhante da
criança, e é este que a coloca na criança.
12- Explicar ao doente que tem de higienizar as mãos, com solução alcoólica disponível à entrada do
serviço, tanto à chegada como à saída das instalações (AnexoV).
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7. NORMAS de PROTEÇÃO do DOENTE
13- O doente não pode circular pelos espaços comuns, devendo permanecer sentado até ser
chamado para a consulta. (AnexoVI e VII - Circuito entrada e saída das instalações)
14- Cada doente deve distanciar-se cerca de 2 metros, pelo menos, das outras pessoas que possam
também estar presentes.
15- O doente deve evitar tocar desnecessariamente em superfícies (cadeiras, mesas, puxadores de
portas, etc.).
16- O doente deve respeitar os circuitos de circulação, de forma a minimizar o cruzamento
desnecessário com os proﬁssionais de saúde.
B. Na consulta:
1- O doente tem de retirar pulseiras, colares, brincos e relógios.
2- O doente tem de higienizar as mãos, com solução alcoólica disponível à entrada do serviço, quando
entrar na consulta.
3- O doente entra na consulta com a máscara colocada.
4- Evitar que os objetos de uso pessoal do doente ﬁquem expostos durante a consulta.
5- Quando o doente se sentar na cadeira para a consulta, deve ser colocado um babete de plástico
impermeável.
6- O doente só retira ou coloca a máscara cirúrgica quando o médico o indicar.
7- Antes de qualquer procedimento, instruir o doente a bochechar durante 30 segundos, com solução
de peróxido de hidrogénio a 1%, (anexo IV), ou iodopovidona a 0,2 %.
8- Os doentes que não possam bochechar com solução de peróxido de hidrogénio 1%, (anexoI) ou
com iodopovidona 0,2 %, o bochecho pré-operatório deve ser substituído pelo uso de rolos de
algodão embebidos na mesma solução.
9- As indicações a dar ao doente após a consulta, devem ser feitas ainda dentro do gabinete e com o
doente já com a máscara cirúrgica colocada.
C. Depois da consulta:
1- O doente coloca a máscara cirúrgica e só sai do gabinete quando tiver instruções para tal.
2- Ao sair da clínica, o doente deve evitar deslocações desnecessárias pelos espaços comuns, e dirigirse à zona de saída da rececão para fazer a marcação da próxima consulta.
3- Antes de sair das instalações, o doente tem de desinfetar as mãos novamente com solução alcoólica
disponibilizada para o efeito.
4- Se o doente/proﬁssional de saúde for diagnosticado com Covid-19, 24 horas após a consulta, tem
de avisar todos aqueles com quem esteve em contacto direto- antes, durante e após o tratamento.
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8. NORMAS GERAIS PARA ALUNOS
Este documento é parte integrante do plano elaborado para a retoma das atividades letivas
presenciais no MIMD, e não dispensa a leitura dos outros documentos que visam reduzir o risco de
disseminação da COVID-19.
Notas Prévias:
As turmas atuais serão divididas com o objetivo de manter o distanciamento de segurança entre cada
local de trabalho.
Quando é feita a marcação da consulta deve ser efetuado o questionário constante no ponto 2.
Triagem Remota das “RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS SOBRE RETOMA DA ACTIVIDADE
CLÍNICA e PEDAGÓGICA NA ÁREA DE MEDICINA DENTÁRIA (AMD)
A cada aluno que frequente os anos clínicos, serão fornecidos dois uniformes completos e uma viseira
em acrílico especialmente concebida para a atividade clínica.
A todos será dada formação sobre o uso adequado de EPI, nomeadamente a correta colocação,
utilização e remoção.
Cada turma deve ter um número suﬁciente de alunos, devendo ser escalados de forma a que haja
sempre alunos disponíveis, que possam ajudar na colocação e remoção do EPI.
Circulação e Proteção Individual
1. Uso obrigatório de máscara no interior dos edifícios da AMD (Clínico e Pedagógico).
2. O uso de adereços, como anéis, pulseiras, colares, brincos e relógios, deve ser evitado nas aulas
práticas e em ambiente clínico. As unhas naturais devem estar curtas e limpas e não usar unhas
artiﬁciais ou outro tipo de extensores, nem verniz ou outros produtos nas unhas (em conformidade
com a Norma n.º 007/2019, DGS).
3. O aluno deve informar o regente da unidade curricular da respetiva aula prática, sempre que tenha
tido contacto com caso suspeito/conﬁrmado de COVID-19;
4. Diariamente deve ser feita a medição da temperatura corporal antes da entrada na AMD. Caso o
aluno apresente temperatura superior a 37,8 ºC ou sintomas suspeitos, deve contactar o SNS24 e
permanecer em casa em isolamento. - Não obrigatório
5. Dentro dos edifícios da AMD, os alunos deverão circular através dos circuitos descritos nos
anexos.
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8. NORMAS GERAIS PARA ALUNOS
A) EDIFÍCIO PEDAGÓGICO: Aulas teóricas e teórico-práticas
A entrada e saída dos alunos é feita pela porta principal do edifício de ensino pedagógico (Anexo I).
No interior do edifício é obrigatório o cumprimento das normas de etiqueta respiratória, de higiene
pessoal e distanciamento social.
B) EDIFÍCIO CLÍNICO: Aulas de prática clínica
Os procedimentos em ambiente clínico são realizados dentro do espaço das Clínicas da AMD (piso 0
e 1) e dizem respeito à observação e tratamento de doentes, aplicáveis pelo aluno operador e aluno
assistente. Os alunos, operador e assistente, devem ter em conta os tratamentos que irão efetuar em
ambiente clínico, que serão diferentes entre as várias unidades curriculares.
A entrada e saída dos alunos que irão frequentar as aulas de prática clínica é feita através do piso -1,
respeitando a seguinte circulação:
1. Entrada – pela porta do piso -1 (NEMD)
2. Preparação prévia às aulas clínicas – Colocação de EPI em sala de vestiário em zona
considerada “descontaminada”.
O EPI deve ser usado com base no risco de exposição (área onde o aluno trabalha e tipo de
atividade/procedimento que vai realizar) e a dinâmica de transmissão do vírus.

Consulta de risco moderado

Consulta de risco elevado

Consultas sem procedimentos geradores de
aerossóis (PGA). Entendem-se por consultas
sem PGA todas aquelas em que não se faça
uso de instrumental rotatório ou
ultrassónico, e/ou utilização de spray de
ar/água.

Consultas com procedimentos geradores de
aerossóis (PGA), isto é, todas aquelas em que
se faça uso de instrumental rotatório ou
ultrassónico, e/ou utilização de spray de
ar/água. Para além do risco de contaminação
das superfícies próximas ao paciente bem
como das superfícies de contacto do clínico
e assistente dentário(a), estas consultas
ap re s e n t a m u m r i s c o a d i c i o n a l d e
contaminação ambiental e de superfícies
distantes da cadeira operatória.
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Consulta de risco moderado
Uniforme
Bata impermeável
Touca/barrete
Máscara FFP2
1º par interno de luvas descartáveis não
esterilizadas a cobrir a pele (“como uma
segunda pele”)
Calçado de uso clínico
Cobre botas (se não estiver a usar
calçado dedicável e não higienizável)
Proteção ocular - Óculos de proteção

Consulta de risco elevado
Bata com abertura atrás, descartável ou
lavável, impermeável/resistente a ﬂuidos,
de manga comprida e que vá até abaixo
do joelho + calças descartáveis ou
laváveis, impermeáveis / resistente a
ﬂuidos + cógula descartável ou lavável,
impermeável/resistente a ﬂuidos ou
touca descartável
Ou
Fato completo descartável ou lavável,
impermeável/resistente a ﬂuidos, de
manga comprida
+
Máscara FFP2
1º par interno de luvas descartáveis não
esterilizadas a cobrir a pele (“como uma
segunda pele”)
Calçado de uso clínico
Cobre-botas (se não estiver a usar
calçado dedicável e não higienizável)
Proteção ocular – Óculos de proteção

Sequência sugerida na colocação dos EPI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Efetuar higiene das mãos
Colocar cobre botas (opcional)
Colocar a bata impermeável
Colocar e adaptar o respirador*
Colocar a touca/barrete
Colocar os óculos de proteção ou
viseira
7. Colocar as luvas cobrindo o punho da
bata
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1.
2.
3.
4.
5.

Efetuar a higiene das mãos
Colocar o cobre botas
Efetuar a higiene das mãos
Colocar o 1º par de luvas
Colocar a bata descartável impermeável
de manga comprida + calças ou fato
completo
6. Colocar e testar o respirador
7. Colocar a cógula/touca/barrete
8. Colocar os óculos de proteção
9. Colocar a viseira
10. Colocar as luvas cobrindo o punho da
bata
11. Veriﬁcar todo o conjunto

8. NORMAS GERAIS PARA ALUNOS
3. Percurso até à clínica no circuito recomendado (Figura 5)
4. Na clínica em consulta de alto risco é recomendado ainda a utilização:
·

2º par externo de luvas descartáveis não esterilizadas: (“luvas de trabalho”), como reforço da
segurança. O cano da luva deve ﬁcar ajustado a cobrir a bata.

·

Máscara cirúrgica: deve ser usada sobre a FFP2, na prestação de cuidados a doentes.

NOTA: Pode ser usado o mesmo respirador, enquanto presta cuidados a vários doentes, sem o
remover, dado que mantém efetividade até 4-6 horas de uso. Se o respirador ﬁcar húmido deve ser
substituído a qualquer momento. As luvas e máscaras devem ser substituídas se se prestarem
cuidados a vários doentes. Como vamos cobrir o respirador com máscaras cirúrgicas, é a máscara
cirúrgica que deve ser mudada.
5. Durante a consulta:
·

O aluno assistente deve requisitar e preparar todo o material que será expectavelmente utilizado
durante o tratamento

·

O aluno assistente deverá chamar o docente sempre que seja necessário ou em todas as etapas do
procedimento suscetíveis de avaliação.

6. No ﬁnal da consulta:
·

O aluno assistente deve recolher todo o material utilizado, colocá-lo numa caixa estanque e
entregá-lo na “zona de sujos”;

·

O aluno operador deve acompanhar o doente até à sala de espera através dos corredores de
saída;

·

Os alunos devem circular no percurso indicado no anexo 2 desde a clínica até à zona de vestiário.

·

Remoção dos EPI em pares para ajuda na remoção segura dos mesmos.

·

Remoção dos EPI em zona própria considerada “contaminada” delimitada para o efeito anexa à
zona respetiva de vestiários (Figura 5).

·

No caso de EPI laváveis - Colocação de EPI “contaminado” em saco fechado individualizado que
deve ser descontaminado pelo aluno com lavagem acima de 60°C.

·

No caso de EPI descartáveis – Colocação de EPI “contaminado” em contentor de resíduos tipo III

·

Colocação de máscara cirúrgica

7. Saída - pela porta do piso -1 (NEMD, Figura 4)
NOTA: No caso de os alunos necessitarem de deslocação à área pedagógica devem utilizar as
entradas recomendadas para esse circuito (Anexo I).
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Escola de Medicina Dentária piso 0

Escola de Medicina Dentária piso 1

Entrada

Saída

Medicina Dentária CLINICA R/C

Figura 4 - Acesso dos alunos à área pedagógica da AMD.

Medicina Dentária PISO-1

Entrada

Saída

Medicina Dentária Clínica R/C

Figura 5 - Acesso e zona para remoção dos EPI pelos alunos.

Sala de conﬁnamento
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Medicina Dentária Clínica PISO 1

9. NORMAS GERAIS PARA OS DOCENTES
Todos os docentes devem usar máscara cirúrgica no interior do edifício hospitalar (CHUC – clínica) e
do edifício de ensino (AMD-FMUC). A máscara colocada quando entra na instituição poderá ser
mantida durante todo o dia, ou substituída sempre que estiver húmida.
Os docentes devem retirar todos os adereços, como anéis, pulseiras, colares, brincos e relógios para o
exercício da docência em ambiente clínico. Além disso, devem manter as unhas naturais curtas e
limpas; não usar unhas artiﬁciais ou outro tipo de extensores, verniz ou outros produtos nas unhas
(Norma n.º 007/2019, DGS).
Os docentes devem informar o Coordenador do MIMD, caso tenham tido contacto com um caso
suspeito/conﬁrmado de COVID-19, ou caso apresentem sintomas compatíveis com COVID-19.
Caso o docente apresente temperatura superior a 37,8ºC ou sintomas suspeitos, deve contactar o
SNS24 e permanecer em casa em isolamento.
Os docentes deverão circular através do circuito descrito nas ﬁguras 6 e 7.
A) Aulas teóricas ou teórico-práticas (Figura 6)
Entrada – pela porta lateral do edifício de ensino (FMUC – Departamento de Medicina Dentária,
Estomatologia e Cirurgia Maxilo-Facial).
Saída - pela porta lateral do edifício de ensino (FMUC – Departamento de Medicina Dentária,
Estomatologia e Cirurgia Maxilo-Facial).
B) Aulas práticas (Figura 7)
Os procedimentos em ambiente clínico são realizados dentro do espaço da Clínica de Medicina
Dentária do CHUC (piso 0 e 1) e dizem respeito à observação e tratamento de doentes por parte
dos alunos.
Circulação e Proteção individual
1. Entrada – pela porta lateral do edifício de ensino (FMUC – AMD).
2. Preparação prévia às aulas práticas – Colocação de EPI no gabinete ou lavabos respetivos.
O EPI deve ser usado com base no risco de exposição (área curricular onde o docente exerce e tipo
de atividade/procedimento que irá acompanhar/avaliar) e a dinâmica de transmissão do vírus.
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Consulta de risco moderado
Consultas sem procedimentos geradores de
aerossóis (PGA). Entendem-se por consultas
sem PGA todas aquelas em que não se faça
uso de instrumental rotatório ou
ultrassónico, e/ou utilização de spray de
ar/água.
Uniforme
Bata impermeável
Touca/barrete
Máscara FFP2
1º par interno de luvas descartáveis não
esterilizadas a cobrir a pele (“como uma
segunda pele”)
Calçado de uso clínico
Cobre botas (se não estiver a usar
calçado dedicável e não higienizável)
Proteção ocular - Óculos de proteção

Consulta de risco elevado
Consultas com procedimentos geradores de
aerossóis (PGA), isto é, todas aquelas em
que se faça uso de instrumental rotatório
ou ultrassónico, e/ou utilização de spray de
ar/água. Para além do risco de contaminação
das superfícies próximas ao paciente bem
como das superfícies de contacto do clínico
e assistente dentário(a), estas consultas
apresentam um risco adicional de
contaminação ambiental e de superfícies
distantes da cadeira operatória
Bata com abertura atrás, descartável ou
lavável, impermeável/resistente a ﬂuidos,
de manga comprida e que vá até abaixo
do joelho + calças descartáveis ou
laváveis, impermeáveis / resistente a
ﬂuidos + cógula descartável ou lavável,
impermeável/resistente a ﬂuidos ou
touca descartável
Ou
Fato completo descartável ou lavável,
impermeável/resistente a ﬂuidos, de
manga comprida
+
Máscara FFP2
1º par interno de luvas descartáveis não
esterilizadas a cobrir a pele (“como uma
segunda pele”)
Calçado de uso clínico
Cobre-botas (se não estiver a usar
calçado dedicável e não higienizável)
Proteção ocular – Óculos de proteção

Sequência sugerida na colocação dos EPI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Efetuar higiene das mãos
Colocar cobre botas (opcional)
Colocar a bata impermeável
Colocar e adaptar o respirador*
Colocar a touca/barrete
Colocar os óculos de proteção ou
viseira
7. Colocar as luvas cobrindo o punho da
bata
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1.
2.
3.
4.
5.

Efetuar a higiene das mãos
Colocar o cobre botas
Efetuar a higiene das mãos
Colocar o 1º par de luvas
Colocar a bata descartável impermeável
de manga comprida + calças ou fato
completo
6. Colocar e testar o respirador
7. Colocar a cógula/touca/barrete
8. Colocar os óculos de proteção
9. Colocar a viseira
10. Colocar as luvas cobrindo o punho da
bata
11. Veriﬁcar todo o conjunto

9. NORMAS GERAIS PARA OS DOCENTES
3. Percurso até à clínica no circuito recomendado (Figura 7)
4. Na clínica em consulta de alto risco é recomendado ainda a utilização:
·

2º par externo de luvas - descartáveis não esterilizadas: (“luvas de trabalho”), como reforço da
segurança, colocadas de forma a cobrir a extremidade da bata;

·

Estas luvas devem ser trocadas ou desinfetadas entre cada avaliação clínica do doente que o aluno
está a atender

NOTA: Pode ser usado o mesmo respirador sem o remover, sendo que mantém efetividade até 4-6
horas de uso. Se o respirador ﬁcar húmido deve ser substituído a qualquer momento.
5. Durante a consulta:
O docente deverá acompanhar os alunos em todas as etapas do procedimento susceptíveis de
avaliação e sempre que seja necessário.
6. No ﬁnal da consulta em clínica:
Os docentes devem circular no percurso indicado no anexo 4.
No caso de EPI laváveis - Colocação de EPI “contaminado” em saco fechado individualizado que deve
ser descontaminado pelo docente com lavagem acima de 60°C.
No caso de EPI descartáveis – Colocação de EPI “contaminado” em contentor de resíduos tipo III.
Colocação de máscara.
7. Saída - pela porta do edifício pedagógico.

Escola de Medicina Dentária piso 0

Escola de Medicina Dentária piso 1

Entrada

Saída

Medicina Dentária CLINICA R/C

Medicina Dentária
SECRETARIADO PISO 1

Figura 6 - Acesso dos docentes à área pedagógica da AMD.
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Medicina Dentária Clínica PISO 1

Entrada

Saída

Escola de Medicina Dentária PISO 0

Medicina Dentária Clínica PISO 1

Medicina Dentária CLINICA R/C

Figura 7 - Acesso dos docentes à área pedagógica da AMD e à clínica
Sala de conﬁnamento
Sala de troca de EPI
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10.NORMAS GERAIS PARA FUNCIONÁRIOS DA UC
ENSINO
A coordenação da AMD deve ser informada caso tenham tido contacto com suspeito/conﬁrmado da
COVID-19, ou caso apresentem sintomas compatíveis com a COVID-19. Caso o funcionário
apresente temperatura superior a 37,8 ºC ou sintomas suspeitos, deve contactar o SNS24 e
permanecer em casa em isolamento.
O uso de máscara é obrigatório no interior dos edifícios da AMD.
Deve ser acautelada a higienização das mãos à entrada e à saída das salas e espaços comuns, com
solução desinfetante.
Os funcionários deverão circular através do circuito descrito na ﬁgura 8
Entrada e saída: pela porta principal do edifício pedagógico da AMD.

Escola de Medicina Dentária piso 0

Entrada

Saída
Escola de Medicina Dentária PISO 1

Medicina Dentária CLINICA

Medicina Dentária
SECRETARIADO PISO 1

Figura 8 - Circuito de acesso dos funcionários à área pedagógica da AMD.
Sala de conﬁnamento
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SIGLAS
LISTA DE SIGLAS E ACRÓNIMOS
AMD- Área de Medicina Dentária
CHUC-Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
COVID-19 - Doença por novo coronavírus
CPI - Controlo e prevenção de infeção
DGS - Direção Geral da Saúde
EPI - Equipamento de proteção individual
FMUC- Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra
NEMD- Núcleo de Estudantes de Medicina Dentária
OMD - Ordem dos Médicos Dentistas
OMS - Organização Mundial da Saúde
PGA- Procedimentos Geradores de Aerossóis
SNS - Sistema Nacional de Saúde
SNS24 - Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde
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ANEXOS

Anexo I - Tabela para diluição das soluções de bochecho

Solução mais
comercializada

Água destilada

Substância ativa

Peróxido de
Hidrogénio
a 1%

Água oxigenada a
10 volumes tem
3% de peróxido
de hidrogénio

Água destilada

Substância ativa

lodopovidona
a 2%

lodopovidona a
10%

1 litro

20ml de
lopovidona a
10%

ANEXOS

Anexo II - Colocação e Remoção de Máscara

ANEXOS

Anexo III - Tabelas para diluição de hipoclorito de sódio consoante a concentração de cloro ativo na
fórmula original.

ANEXOS

Anexo IV - Normas de etiqueta respiratória

ANEXOS

AnexoV - Norma de Lavagem das Mãos

ANEXOS
AnexoVI - Circuito de entrada e saída das instalações R/Ch.

Legenda:
circuito de entrada no edifício
circuito de saída do edifício
zona de receção para questionário Covid-19

ANEXOS
AnexoVII - Circuito de entrada e saída das instalações (1º Andar).

Legenda:
circuito de entrada no edifício
circuito de saída do edifício
zona de receção para questionário Covid-19

