
EMERGÊNCIAS  
 

 
Sangramentos não controlados. Celulite ou infecções bacterianas difusas, com 
aumento de volume (edema) de localização intra-oral ou extra-oral, e potencial 
risco de comprometimento da via aérea dos pacientes. Traumatismo, avaliar a 
relevância do traumatismo. 

 

 
URGÊNCIA 

Dor odontológica aguda, alveolite pós-operatória. Remoção de suturas. 
Abscessos (dentário ou periodontal) ou infecção bacteriana, resultando em dor 
localizada e edema. Fratura de dente, resultando em dor ou causando trauma 
do tecido mole bucal. Tratamento odontológico necessário prévio à 
procedimento médico crítico. Cimentação ou fixação de coroas ou próteses 
fixas se a restauração provisória ou definitiva estiver solta, perdida, quebrada 
ou estiver causando dor e/ou inflamação gengival. Biópsia de lesões suspeitas 
de malignidade ou tumores agressivos. Ajuste ou reparo de próteses 
removíveis que estejam causando dor. Mucosites orais com indicação de 
tratamento com laserterapia. Trauma dentário com avulsão ou luxação. 

ATENDIMENTO ESTOMATOLOGIA 

A participação do dentista é fundamental.  
Avaliar a relevância do procedimentos abaixo:  

 
 

Os pacientes que não se encontram nestes perfis devem ser orientados a não 

procurarem o departamento, pois a circulação de pessoas é prejudicial para 

controle da infecção. 
 



ATENDIMENTO ESTOMATOLOGIA 

Os procedimentos odontológicos que nesta fase do COVID-19 não 
devem ser realizados, pois são PROCEDIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS 
COMO URGÊNCIA ODONTOLÓGICA : 
 
Consulta inicial ou periódica ou de manutenção, incluindo radiografias. 
Procedimento preventivos como profilaxias. Restauração de dentes sem 
sintomatologia. Procedimentos odontológicos com finalidade estética. 
Cirurgias eletivas (implantes). 



EPIs 

Pacientes não suspeitos de COVID-19 - 
Procedimentos odontológicos sem 

aerossol ou consultas.  
 

Utilizar luvas, máscara cirúrgica e óculos 
de proteção 

Pacientes suspeitos ou confirmados de 
COVID-19 - somente realizar 

procedimentos de emergência ou 
urgência odontológica com orientação do 

titular do departamento de 
Estomatologia.  

Utilizar face shield, máscara N95,  óculos 
de proteção, touca descartável, avental 

descartável e luvas. 

Atenção: Sempre que o residente ou titular se sentir desconfortável por 
atender um paciente comunicar o Head do Departamento (Dr. Fabio Alves). 

ATENDIMENTO ESTOMATOLOGIA 

Após a definição de procedimentos que devemos realizar, 

precisamos estar preparados para atender de forma adequados 

nossos pacientes. 

#todoscontraocorona 


