
COVID-19
Normas de Orientação Clínica



Consultas de Medicina Dentária
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Todos os utentes da clínica devem usar pelo menos máscara cirúrgica e cobre sapatos.

A consulta de um paciente com febre ou sintoma suspeito de infeção por SARS-CoV-2 deve ser 
adiada, se não de carácter urgente.

O paciente deve realizar antissepsia das mãos com SABA, medição da temperatura, colocar máscara 
cirúrgica e cobre sapatos aquando da chegada à clínica, e realizar o questionário para despiste de 
suspeita de infeção por SARS-CoV-2.

O paciente deve evitar trazer adornos pessoais; evitar acompanhantes e cumprir rigorosamente o 
horário da consulta, entrando no consultório apenas à hora marcada.



EPI para profissionais da Clínica São Dente
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Médicos dentistas, assistentes e higienistas orais devem utilizar equipamento de proteção definidos 
em função do risco de exposição.

Profissionais de limpeza devem usar roupa dedicada, calçado dedicado, touca, máscara cirúrgica, 
avental e luvas grossas descartáveis.

Rececionista/administrativo devem usar uniforme, sapatos dedicados/cobre sapatos, touca 
(opcional), luvas, óculos de proteção e máscara cirúrgica.



Receção, sala de espera e sanitários
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Na Clínica São Dente procedeu-se à Incrementação do afastamento entre colaboradores e 
pacientes - barreira de acrílico na receção e afastamento no atendimento de pelo menos 1
metro, com delimitação por sinalética.

Na Clínica São Dente foi feita a remoção de revistas/jornais, objetos de decoração, brinquedos
para crianças, comandos de TV/Ar condicionado, dispensador de água mantendo apenas o
mobiliário essencial que seja facilmente desinfetado e higienizado.

A organização da sala de espera limita a sua capacidade e garante o afastamento social.

A Clínica São Dente disponibiliza máscaras cirúrgicas, solução antissética de base alcoólica
(SABA), cobre sapatos e infografia para a antissepsia das mãos, para todos os indivíduos que
permaneçam na clínica.

5 Na Clínica São Dente  a descontaminação é realizada com agentes de ação virucida certificada, em 
todas as zonas de forma diária.
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Nos sanitários são disponibilizados sabão/detergente e SABA.



Tipos de máscaras

Máscaras tipo IIR Respirador FFP2 Respirador FFP3

Dispositivo médico EPI EPI
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Áreas de Risco

Zona verde ou de 
baixo risco: zona 

segura e de 
descanso

Zona amarela ou de 
risco intermédio: 

zona de passagem 
e esterilização dos 

materiais

Zona vermelha ou 
de risco elevado: 

zona de tratamento
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Equipamento de Proteção 
Básico

Equipamento de Proteção 
Grau 1

Equipamento de Proteção 
Grau 2 ou 3



Níveis de Risco

Contacto esporádico 
com pessoas; 

considerado quando 
não existe contacto 

próximo (superior a 1 m 
de distância) nem 

frequente com pessoas 
potencialmente 

infectadas

Interação constante 
com pessoas, porém 
com possibilidade de 

distância de segurança 
e uso da etiqueta 

respiratória e máscaras

Contacto frequente e 
próximo com 

pacientes (inferior a 1 
m de distância), sem 

realização de 
procedimentos 
produtores de 

aerossóis

Risco baixo Risco moderado Risco elevado

Contacto frequente e 
próximo com 

pacientes (inferior a 1 
m de distância), com 

realização de 
procedimentos 
produtores de 

aerossóis
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Risco muito elevado



• Respirador FFP2 ou  
FFP3 sem válvula

• Bata impermeável 
descartável ou fato 
completo

• Gorro cirúrgico ou 

gorro com proteção do 
pescoço

• Proteção ocular (óculos

ou viseira)

• 2 pares de luvas,

• Cobre botas 
impermeáveis e  
descartáveis

Equipamento de Proteção Individual

• Uniforme ou bata 
descartável

• Máscara cirúrgica e/ou 
distanciamento social

• Cobre sapatos

• Máscara cirúrgica (tipo 
IIR)

• Bata impermeável 
descartável

• Touca

• Calçado dedicado

• Considerar a utilização 
de luvas e óculos de

proteção (obrigatórios 

em procedimentos de 
desinfeção e esterilização 

de material)

• Respirador FFP2 ou 
equivalente sem válvula

• Bata impermeável 
descartável

• Gorro cirúrgico ou 
gorro com proteção do 
pescoço

• Proteção ocular (óculos ou 

viseira)

• Luvas descartáveis
(preferencialmente
cano longo)

• Cobre botas 
impermeáveis e 
descartáveis
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Equipamento de 
Proteção Básica

Equipamento de 
Proteção Grau 1

Equipamento de 
Proteção Grau 2

Equipamento de 
Proteção Grau 3
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Etiqueta Respiratória

Tapar o nariz e a boca quando espirrar 
ou tossir, com um lenço de papel ou 
com o antebraço, nunca com as mãos, e 
deitar sempre o lenço de papel no lixo.

*Fonte Direção-Geral de Saúde



Proteção de grau 1
(para nível de risco moderado)

Proteção de grau 2
(para nível de risco elevado)

Proteção de grau 3
(para nível de risco muito elevado)

1º Antissepsia das mãos;

2º Adaptar a máscara cirúrgica e verificar o 

ajuste;

3º Vestir a bata impermeável;

4º Colocar o gorro cirúrgico ou touca; 

5º Antissepsia das mãos com SABA;

6º Colocar luvas bem adaptadas cobrindo a 

bata.

1º Antissepsia das mãos;
2º Adaptar o respirador e efetuar o teste de 

ajuste;

3º Vestir a bata impermeável;
4º Colocar cobre botas descartáveis;
5º Antissepsia das mãos com SABA;
6º Colocar os óculos de proteção (se
adequado);
7º Colocar o gorro cirúrgico ou touca com 
proteção de pescoço;
8º Colocar a viseira de proteção facial (se 
adequado);
9º Colocar as luvas bem adaptadas cobrindo a 
bata;
10º Verificar a adaptação de todos os 
elementos.

1º Antissepsia das mãos;
2º Adaptar o respirador e efetuar o teste de 

ajuste;
3º Vestir a bata impermeável ou fato 
completo impermeável;
4º Colocar cobre botas descartáveis; 
5º Antissepsia das mãos com SABA;
6º Colocar par de luvas cobrindo a bata/fato; 
7º Colocar os óculos de proteção (se 
adequado);
8º Colocar o capuz do fato ou gorro 
cirúrgico;

9º Colocar a viseira de proteção facial;
10º Desinfetar as luvas interiores com SABA; 
11º Colocar par de luvas exterior;

12º Verificar a adaptação de todos os 
elementos.
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Sequência de colocação do EPI de acordo com o nível de proteção



Proteção de grau 1
(para nível de risco moderado)

Proteção de grau 2
(para nível de risco elevado)

Proteção de grau 3
(para nível de risco muito elevado)

1º Remover a bata impermeável;

2º Remover as luvas juntamente com a bata; 

3º Antissepsia das mãos com SABA;

4º Remover o gorro cirúrgico ou touca; 

4º Remover a máscara cirúrgica;

5º Antissepsia das mãos com SABA.

1º Remover a bata impermeável;

2º Remover as luvas juntamente com a bata; 

3º Antissepsia das mãos com SABA;

4º Remover a proteção ocular e touca/gorro 

(de trás para a frente);

5º Remover cobre botas;

6º Antissepsia das mãos com SABA; 

7º Remover o respirador;

8º Antissepsia das mãos com SABA.

1º Remover o par de luvas exteriores;
2º Desinfetar as luvas interiores com SABA; 

3º Remover a proteção ocular e gorro (de 

trás para a frente) ou o capuz do fato 

cirúrgico;

4º Remover a bata e simultaneamente o par 

interior de luvas; ou remover o fato e de 

seguida as luvas;

5º Remover cobre botas;
6º Antissepsia das mãos com SABA; 

7º Remover o respirador;

8º Antissepsia das mãos com SABA.
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Sequência de remoção do EPI de acordo com o nível de proteção



Máscara

Bata
Luvas

Gorro/Touca

Colocação do EPI

1 - SABA (mãos)

2- Máscara cirúrgica

3 - Bata

4 - Gorro/touca

5 - SABA (mãos)

6 - Luvas
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Remoção do EPI
1 - Bata e luvas 

2 - SABA (mãos) 

3 - Gorro/touca

4 - Máscara cirúrgica 

5 - SABA (mãos)

EPI - Proteção de Grau 1



Respirador

Bata
Luvas

Cobre botas

Gorro/touca

Colocação do EPI

1 - SABA (mãos)

2- Respirador FFP2

3 - Bata

4 - Cobre botas

5 - SABA (mãos)

6 - Gorro/touca

7 - Óculos/viseira

8 - Luvas

Remoção do EPI
1 - Bata e luvas

2 - SABA (mãos)

3 - Viseira/óculos

4- Gorro/touca

5 - Cobre botas

6 - SABA (mãos)

7 - Respirador

8 - SABA (mãos)

EPI - Proteção de Grau 2 (sem aerossóis)
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Óculos

Viseira
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Respirador
Óculos

Viseira

Bata 
impermeável  
ou fato 
completo

2 pares 
de luvas

Cobre botas

Gorro/capuz do fato
Colocação do EPI

1 - SABA (mãos)

2- Respirador FFP2/FFP3

3 - Bata/fato completo

4 - Cobre botas

5 - SABA (mãos)

6 - Luvas

7 - Óculos de proteção

8 - Gorro/capuz

9 - Viseira

10 - SABA (mãos)

11 - Luvas exteriores

Remoção do EPI

1 - Luvas exterior

2- SABA (luvas interiores) 

3 - Viseira

4 - Óculos

5 - Gorro/capuz

6- Bata/fato e luvas 

7- Cobre botas

8 - SABA (mãos) 

9 - Respirador

10 - SABA (mãos)

EPI - Proteção de Grau 3 (com aerossóis)


