
Denúncias e informações
ligue 160.

Horário de Funcionamento:
 Segunda a sexta: das 10h às 16h. 
 Os pacientes que �zerem parte dos grupos de risco serão atendidos somente para   
 procedimentos emergenciais e deverão ser agendados para os primeiros horários.

Modelo Operacional:
 Seguir todas as determinações do protocolo setorial de clínicas e consultórios,   
 no que couber.

 Acompanhantes só serão permitidos para crianças, idosos, pacientes especiais   
 e/ou com mobilidade reduzida, sempre utilizando máscaras faciais.

 Deverão ser fornecidos bochechos com peróxido de hidrogênio a 1% ou    
 iodopovidona a 0,2% antes de cada atendimento para reduzir a carga salivar.

 Usar isolamento com diques de borracha nos procedimentos sempre que possível.   
 Quando o isolamento não for possível, dar preferência a instrumentos manuais para  
 remoção de cáries e uso de extratores de cálculo ao invés de aparelhos    
 ultrassônicos, para que se minimize a geração de aerossóis. Preferencialmente não   
 utilizar seringa tríplice ou outra peça de mão que possa gerar spray ou aerossóis.

 Evitar ao máximo o uso da cuspideira, utilizando sistema de aspiração para    
 todos os procedimentos.

 Utilizar um sistema de sucção e�ciente, tal como bomba a vácuo, para que
 haja a diminuição da disseminação de aerossóis no ambiente.

 Não utilizar peças de mão sem sistema antirre�uxo, realizando a descontaminação  
 do sistema de água com hipoclorito de sódio a 1% e drenagem do reservatório,   
 secando-o no �nal do procedimento.

 Todas as peças de mão e instrumentais devem passar pelo processo de limpeza   
 e esterilização, sendo que o material deverá ser esterilizado em autoclaves e as   
 peças de mão deverão ser autoclavadas para cada paciente e deverão ter    
 válvulas antirre�uxo.

 Evitar radiogra�as intraorais que estimulam salivação e tosse e adotar    
 preferencialmente as radiogra�as panorâmicas ou tomogra�as, utilizando o   
 �uxo digital recomendado pelo CRO-BA através da Resolução n° 01/2020.

Seja também um �scal dessas medidas e ajude a proteger a saúde de todos.
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PROTOCOLO COMPLETO: salvador.ba.gov.br/coronavirus


