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1. Enquadramento  

 
 

 

 

A declaração de pandemia pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19, 
pela Organização Mundial da Saúde a 11 de março de 2020, levou a que os diferentes países e 
correspondentes instituições adotassem medidas no sentido de conter as possíveis linhas de 
contágio e controlar o crescimento exponencial do vírus. 

Não sendo previsível que a situação pandémica se altere, de modo significativo, durante o ano 
letivo de 2020-21 torna-se necessário adaptar o ensino clínico de pré-graduação à nova 
realidade na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, quer ao nível do 
número de estudantes e docentes nas Clínicas Universitárias quer ao nível dos circuitos e 
procedimentos. 

As adaptações necessárias e que agora se revertem na forma de Manual de Procedimentos para 
a Atividade Clínica no Ensino de Pré-graduação, seguem escrupulosamente as orientações da 
Direção-Geral da Saúde (nomeadamente a orientação número 03/2020 de 30/01/2020 e 
022/2020 de 01/05/2020 ), e do Plano de Contingência da FMDUL (Plano de contingência para 
a prevenção de transmissão da infeção humana pelo coronavírus de 06/03/2020). 
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2. Marcação de pacientes 

• Os responsáveis pelas Unidades Curriculares indicarão à Direção Clínica, através de 
listagem, os pacientes para marcação. 

• O atendimento presencial só pode ser realizado após marcação prévia por via remota 
(telefone fixo, telemóvel, e-mail, ou outro meio que permita a comunicação com o 
utente). 

• Deve ser explicado ao paciente a necessidade de informar a portaria da Faculdade do 
motivo da presença, no dia da consulta. 

• Devem ser explicados ao paciente, quando for marcada a consulta, os procedimentos 
de controlo e prevenção de infeção que estão implementados, nomeadamente: 
 a. Desaconselhar a presença de acompanhante; 
     i. Se necessária a presença do acompanhante, este deve, preferencialmente, 
aguardar fora das instalações da Faculdade. 
    ii. Se o acompanhante tiver de entrar no espaço da Clínica (por exemplo, quando o 
utente é menor de idade), deve permanecer sentado a mais de 2 metros de distância 
do equipamento dentário (com a máscara colocada). 

• Deve ser explicado ao paciente a necessidade de fazer a medição da temperatura 
corporal, no dia da consulta, mediante o seu consentimento. 

• Deve ser explicado ao paciente a necessidade de higienização das mãos com solução 
alcoólica disponível no local.  

• Deve ser explicado ao paciente a necessidade de distanciamento de, pelo menos,1,5 a 
2 metros das outras pessoas.  

• Deve ser explicado ao paciente a necessidade de evitar tocar em superfícies 
desnecessariamente. 

• Deve ser explicado ao paciente o pagamento através de meios que permitam evitar o 
contacto (por exemplo, pagamento eletrónico, terminal de pagamento automático). 
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• Triagem Prévia à Consulta. 
1. Antes da realização da consulta deve ser feita uma triagem prévia, por via remota, 
para que o utente seja avaliado quanto à presença de sintomas sugestivos de COVID-19: 
      a. Questionar o utente relativamente à presença de quadro respiratório agudo com 
tosse (de novo ou agravamento da tosse habitual), ou febre (temperatura≥ 38.0ºC), ou 
dispneia/dificuldade respiratória nos últimos 14 dias. 
      b. Questionar o utente esteve em contacto com um caso suspeito ou confirmado de 
COVID-19. Em caso afirmativo, questionar se ainda se encontra em período de 
isolamento (14 dias). 
      c. Questionar o utente se teve diagnóstico prévio de COVID-19. Em caso afirmativo, 
questionar se ainda se encontra em período de isolamento (14dias). 
 
 
2. Se o utente referir sintomas sugestivos de COVID-19, deve contactar a Linha SNS24 
(808 24 24 24), nos termos da Norma 004/2020 da DGS. 
 
3. Nestes casos não deve 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. 
 
4. Na necessidade imperiosa de observar um caso suspeito ou confirmado de COVID-19, 
em situações urgentes e inadiáveis, considerar o agendamento da consulta, ao final da 
manhã ou da tarde, em horários específicos, por forma a não existir partilha da sala de 
espera, consultando sempre o doente com utilização de EPI para procedimentos de alto 
risco. 
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3. Atendimento de pacientes 
3.1. Entrada do paciente na Faculdade. 

• O paciente deve informar a portaria do motivo da sua presença. 
• Deve ser disponibilizada uma máscara (se o paciente não tiver máscara própria colocada) 

e solicitar ao paciente a higienização das mãos com solução alcoólica (SABA) disponível no 
local. A máscara deve ser usada dentro de todo o espaço da Faculdade, só podendo ser 
removida quando o doente se encontrar sentado no equipamento dentário no interior da 
Clínica. 

• O paciente deve adotar medidas de etiqueta respiratória (tapar o nariz e a boca quando 
espirrar ou tossir – com lenço de papel ou com o cotovelo, nunca com as mãos; deitar 
sempre o lenço de papel no lixo). 

• O paciente deve adotar os procedimentos de controlo e prevenção de infeção que estão 
implementados, nomeadamente: 

a. O paciente não deve vir acompanhado. 
     i. Se necessária a presença do acompanhante, este deve, preferencialmente, 
aguardar fora das instalações da Faculdade. 
    ii. Se o acompanhante tiver de entrar no espaço da Clínica (por exemplo, quando o 
utente é menor de idade), deve permanecer sentado a mais de 2 metros de distância 
do equipamento dentário (com a máscara colocada). 

• O paciente deve cumprir um distanciamento de pelo menos, 1,5 - 2 metros das outras 
pessoas.  
 

3.2. Presença do paciente na sala de espera 

• O paciente deve aguardar a sua chamada nos lugares assinalados. 
• O paciente deve retirar as peças de roupa ou outros objetos que não vão ser necessários 

(casaco, mala, óculos escuros, etc.), devendo colocá-los no saco próprio que será 
fornecido pela receção. 
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  3.3 Circuito do paciente dentro da Clínica 

•  À entrada da Clínica, no espaço reservado para o efeito, o paciente deve colocar os 
cobre- pés, mantendo a máscara colocada. 

• O paciente deve ser informado sobre as medidas de segurança e proceder à higienização 
das mãos com solução alcoólica (SABA) disponível no local. 

• O paciente deve cumprir as instruções de percurso de entrada na Clínica. 
• Antes da consulta, o paciente deve bochechar durante 30 segundos com peróxido de 

hidrogénio (H2O2) a 1% (1 medida de H2 O2 para 2 medidas de H2O). 
• Finalizada a consulta o paciente deve colocar de novo a máscara. 
• O paciente deve cumprir as instruções de percurso de saída da Clínica. 
• À saída da Clínica, no espaço reservado para o efeito o paciente deve retirar os cobre-pés, 

retirar os seus objetos pessoais do saco fazendo o depósito destes materiais no local 
próprio e proceder à higienização das mãos com solução alcoólica (SABA) disponível no 
local. 

• O paciente deverá dirigir-se à receção para efetuar o pagamento. A receção só poderá 
efetuar nova marcação se for dada indicação da clínica por via informática. 

• O paciente deve abandonar de seguida a Faculdade.  
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4.EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI): 
 

Todo o pessoal clínico – docentes; estudantes; assistentes dentários e auxiliares - deve utilizar 
EPI de acordo com o risco dos procedimentos a realizar durante a consulta. 

Todo o pessoal clínico deve equipar-se e desequipar-se nos locais definidos para o efeito. 

EPI para os procedimentos de alto risco (geradores de aerossóis), e para a consulta de 
doentes com suspeita ou confirmação de COVID-19 em situações de imperiosa urgência: 

Fardamento clínico.  
Fato de proteção completo ou bata impermeável. 
Touca. 
Máscara FFP2 (N95).  
Proteção ocular – óculos ou viseira (de abertura inferior); 
1 par de luvas – descartáveis não esterilizadas; 
Calçado clínico;  
Cobre-botas. 

Sempre que os docentes ou os estudantes observarem mais do que um paciente no mesmo 

período clínico, deverão colocar um avental e manguitos descartáveis. 

EPI para assistentes dentários e estudantes no apoio à atividade clínica: 

Fardamento clínico. 
Bata impermeável. 
Máscara cirúrgica IIR 
Proteção ocular – óculos ou viseira (de abertura inferior) 
1 par de luvas – descartáveis não esterilizadas 

  Touca. 
  Calçado clínico. 
  Cobre-pés 
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5. PROCEDIMENTOS DURANTE A CONSULTA 
 
 

• Sem prejuízo de outros procedimentos, tidos por preferíveis, pelos regentes das 
Unidades Curriculares os estudantes de um turno/turma deverão estudar, na semana 
anterior, os processos clínicos dos pacientes que irão observar, na presença dos 
docentes responsáveis, segundo um modelo de aula. Este procedimento permite uma 
avaliação e planeamento adequados de modo a colmatar a necessidade de consulta de 
processos clínicos durante a aula clínica. 

• Apenas podem ser utilizadas as boxes previamente definidas (ver anexo I) 
• Os estudantes devem obrigatoriamente formar duplas para o atendimento de 

pacientes. 
• A cada quatro duplas será alocado um estudante para apoio à atividade clínica. 
• Devem ser retirados todos os adereços, como anéis, pulseiras, cordões, brincos e 

relógios para atender pacientes. 
• Os telemóveis não devem estar expostos ao ar nem no bolso durante a consulta. O 

telemóvel deve ficar no vestiário. 
• Lavar cuidadosamente as mãos antes e depois de tratar os doentes. 

• Evitar os contactos interpessoais de proximidade. 
• Os docentes e os estudantes devem ter todo o Equipamento Individual de Proteção 

(EPI) já vestido antes de entrar na zona onde se vai realizar a consulta. 
• Deve ser evitada, ao máximo, a observação direta do paciente pelo docente. Nesse 

sentido deve ser realizada uma triagem de pacientes adequada às capacidades clínicas 
dos estudantes. 

• Os processos clínicos físicos não podem circular no espaço de atividade clínica. 
• Os processos clínicos físicos estarão numa sala específica e reservada para o efeito, só 

podendo ser consultados antes do início do atendimento aos pacientes. 
• Todas as notas, tratamentos efetuados ou não efetuados devem ser exclusivamente 

lançados no processo clínico digital do paciente. 
• Evitar, sempre que possível, a realização de procedimentos que resultem na formação 

de aerossóis. 
• Utilizar a aspiração cirúrgica para diminuir a disseminação de aerossóis. 
• Colocar dique de borracha sempre que indicado. 
• Dar preferência às radiografias extraorais, em detrimento das intraorais. 
• Dar preferência à sutura reabsorvível após as extrações. 
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ANEXO I  


