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RESUMO

Caracterização do problema: A COVID-19 atingiu o status de
pandemia, tornando-se um desafio de saúde pública. Diante desse
contexto pandêmico, ocorreram mudanças na dinâmica do atendimento
odontológico, normas e rotinas de biossegurança e, ao mesmo tempo o
serviço odontológico não pode distanciar-se de suas responsabilidades
com a sociedade, e os profissionais de saúde bucal se depararam com o
desafio do atendimento odontológico diante dessa realidade. Descrição
da intervenção: A live “Biossegurança em Odontologia para o
enfrentamento da COVID-19 nos municípios do Paraná” foi organizada
pela UEPG e UFPR, integrantes de pesquisa multicêntrica realizada na
região sul do país sobre essa temática, como uma estratégia para
incentivar a troca de experiências sobre a organização da atenção
odontológica na pandemia. A inscrição e o link para acesso foi divulgado
por meio de e-mails e pelas redes sociais. O evento on-line foi transmitido
ao vivo no dia 11 de agosto de 2020, na plataforma do Youtube . A live
contou com a participação da professora coordenadora da pesquisa e de
representantes das secretarias municipais de saúde de Cambé, Curitiba,
Guarapuava, Foz Iguaçu, Ponta Grossa e Arapongas. Incialmente ocorreu
a apresentação da pesquisa pela coordenadora, que abordou sobre o
impacto da pandemia na Odontologia, e convidou os participantes a
responderem o questionário on-line.  Na sequência, cada convidado
apresentou as estratégias municipais. Os participantes enviaram as suas
dúvidas no chat. Ao final, o moderador direcionou as dúvidas/comentários
aos palestrantes para que fossem respondidos. Houve a manutenção da
live no Youtube para a visualização posteriormente. Resultados e
perspectivas: Das 392 pessoas que se inscreveram no evento, a maioria
era cirurgiões-dentistas (43,9%). As categorias com menor representação
foram os Técnicos em Saúde Bucal (3,8%) e docentes (1,5%).
Vizualizaram a live ao vivo 199 pessoas, a faixa etária mais prevalente foi
35 e 44 anos (31,1%), as mulheres representaram 80,9%. As experiências
compartilhadas foram relacionadas principalmente: 1) à suspensão do
atendimento, 2) aos treinamentos das equipes de saúde bucal, 3) às
reformas estruturais na clínica, 4) à adoção das medidas de biossegurança
de acordo com normas vigentes, 5) à criação de comitês de
enfrentamento. As dúvidas mais frequentes enviadas no chat foram
relacionadas: I) às estratégias de biossegurança (purificadores de ar,

1 2
3 4 5

6

®

 UEPG, renatac.soares@hotmail.com
 UEPG, vitoria1919_mendes@outlook.com
 UEPG, jclaralago@gmail.com
 UEPG, manoelito_fsjunior@hotmail.com
 UFPR, prof.rafaelgd@gmail.com
 UEPG, marciabaldani@gmail.com

1
2
3
4
5
6



máscaras N95, aventais descartáveis); II) aos tipos de atendimentos que
os municípios estavam realizando; III) ao número de casos confirmados de
COVID-19 nos munícipios representados na live; VI) ao afastamento de
profissionais do grupo de risco. Até o dia 14 de outubro de 2020, a live
atingiu 1.386 visualizações. Considerações finais: A live realizada
demonstrou-se como uma ferramenta promissora como meio de
aprendizagem para o enfrentamento e prevenção da disseminação do
novo coranavírus, por meio de debates e esclarecimentos de dúvidas,
bem como compartilhamento das experiências no atendimento
odontológico, nos municípios paranaenses, no contexto da pandemia da
COVID-19. Agradecimentos: Bolsa de doutorado CAPES, e SMS
participantes.  
PALAVRAS-CHAVE: Eventos Científicos e de Divulgação, Biossegurança,
Coronavirus.
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