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RESUMO

Caracterização do problema: A Odontologia é considerada uma das
profissões da área da saúde de maior risco para a disseminação do novo
coronavírus (SARS-CoV-2) (Síndrome Respiratória Aguda Grave 2), pela
alta carga viral nas vias aéreas superiores e exposição aos fluidos
biológicos (sangue, saliva e aerossol). Com a decretação da pandemia
pela Organização Mundial da Saúde e os primeiros casos notificados no
Brasil, a Coordenação de Saúde Bucal (CSB) do município de Sabará,
Minas Gerais (MG), elaborou um “Protocolo Operacional Padrão (POP)”,
com o objetivo de orientar a Equipe de Saúde Bucal (ESB), quanto à
biossegurança e prevenção da COVID-19 (Corona Vírus Disease (Doença
do Coronavírus) e 2019, quando os primeiros casos foram divulgados). O
POP seguia às recomendações da Nota Técnica (NT) Nº 04 / 2020 da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) / Ministério da Saúde
(MS), da American Dental Association (ADA), do Center for Disease and
Control (CDC), da Secretaria Estadual de Saúde (SES) MG, do Conselho
Federal de Odontologia (CFO) e de publicações científicas. A
recomendação era a suspensão temporária dos atendimentos eletivos,
para reduzir a circulação de pessoas e os procedimentos que geram
aerossóis. Estes deveriam se restringir aos emergenciais (que
representam risco de morte) e de urgência (que não representam o risco).
Descrição da intervenção: A organização da demanda espontânea,
desde o início da pandemia, segue o “Fluxograma para atendimentos
odontológicos – COVID 19 (NT do Conselho Regional de Odontologia / SES-
Vigilância sanitária de MG, N  001/2020)”. O atendimento à população
ficou concentrado em uma das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Na
entrada da recepção, é realizado o acolhimento e aferida a temperatura
do usuário por um Cirurgião-Dentista (CD), mantendo distância segura.
Quando necessário, são verificadas também a pressão arterial e a
saturação periférica. Se for necessária apenas a medicação, ela é
prescrita e o paciente liberado. Quando precisa da intervenção, ele é
encaminhado para o atendimento clínico, realizado por outro CD. Com o
decréscimo no número de casos e de mortes pela COVID-19, a CSB
decidiu pela retomada dos atendimentos nas respectivas UBSs. Elaborou-
se, então, um “Protocolo de retomada” acompanhado de uma capacitação
à ESB, embasado nas orientações do MS / ANVISA, da ADA / CDC, da
Associação Brasileira de Ensino Odontológico, da SES, do CFO e segundo
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as evidências mais recentes. Além disso, passou-se a utilizar apenas o
prontuário eletrônico. Resultados e perspectivas: Desde o início da
pandemia, dos 74 servidores da SB do município de Sabará (31 CDs, 11
Técnicos de SB, 21 Auxiliares de SB, 06 da recepção, 04 dos serviços
gerais e 1 gerente), distribuídos em 8 unidades, apenas 03 (4,05 %) foram
afastados, pois testaram positivo para o SARS-CoV-2. Contudo, dois deles
também trabalham em serviços de saúde de outros municípios.
Considerações finais: Esta experiência municipal da SB evidencia que,
com a adoção e o cumprimento dos procedimentos padrões de
biossegurança nos processos de trabalho, pode-se reduzir
significativamente, o adoecimento e o afastamento de servidores.  
PALAVRAS-CHAVE: Protocolo, Saúde bucal, COVID-19.
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