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CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela   

Organização Mundial da Saúde, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN), por meio da Portaria GAB/MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, o disposto na Lei 

nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana 

pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); 

CONSIDERANDO o DECRETO Nº 1.510, DE 16 DE MARÇO DE 2020, declara situação de emergência 

em Saúde Pública no Município de Contagem, e dispõe sobre medidas de enfrentamento da 

pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a NOTA TÉCNICA Nº 9/2020 do Ministério da Saúde que descreve os principais 

esclarecimentos no que se refere ao atendimento odontológico, considerando o cenário 

emergencial em saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus; 

 CONSIDERANDO as orientações relacionadas ao Atendimento Odontológico no Cenário de 

Enfrentamento da Doença do Coronavírus (COVID-19) estabelecidas na Nota Técnica COES MINAS 

COVID-19 Nº 11/2020 de 24 de março de 2020; 

CONSIDERANDO a manutenção das orientações da Nota Técnica da Saúde Bucal 002/2020 de 22 de 

abril de 2020. 

CONSIDERANDO a manutenção das orientações da Nota Técnica da Saúde Bucal 003/2020 de 22 de 

abril de 2020. 

 

O Núcleo de Saúde Bucal estabelece as diretrizes para a retomada do serviço de urgência das 

especialidades no Centro De Especialidades Odontológicas (CEO) no município de Contagem. 

 

Diante da emergência em Saúde Pública que estamos enfrentando, a Atenção Especializada vem 

seguindo, desde o início da pandemia do Novo Coronavírus no País, todas as diretrizes definidas 

pelo Ministério da Saúde. 

NOTA TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL Número: 

004/2020 

Revisada em: 
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ASSUNTO: Diretrizes para a retomada dos serviços de urgência das 
especialidades odontológicas no Centro De Especialidades 
Odontológicas (CEO) 

Estabelecido em: 10/06/2020 

Setor:  SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE - SAS 

Elaborado por:  NÚCLEO DE SAÚDE BUCAL  
Aprovado por:  SAS 

Objetivo: Orientar os profissionais das equipes de saúde bucal e os profissionais do CEO que estão nas unidades 
de saúde quanto a retomada do serviço de urgência das especialidades odontológicas no Centro De 
Especialidades Odontológicas (CEO) do município de Contagem. 
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Sabe-se que o atendimento odontológico apresenta alto risco de contaminação e disseminação do 

Novo Coronavírus (Sars-CoV-2), devido à produção de aerossóis, proximidade com a face do 

paciente, exposição com a saliva, sangue e outros fluídos.  

 

Com o objetivo de prevenir e reduzir a propagação da COVID-19, entendendo que os profissionais 

de saúde bucal realizam procedimentos que aumentam a probabilidade de contaminação cruzada, 

o Ministério da Saúde, por meio da nota técnica Nº 9/2020-CGSB/DESF/SAPS/MS ASSUNTO - 

COVID-19 E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO SUS orientou a suspensão dos atendimentos 

odontológicos eletivos, mantendo-se apenas o atendimento das urgências e emergências 

odontológicas. 

 

Além disso, estabeleceu-se que os profissionais de odontologia, tanto da Atenção Primária quanto 

da Atenção Especializada, deveriam compor as equipes que realizariam ações de FAST-TRACK 

COVID-19 (Ferramenta de fluxo rápido para agilizar a triagem e o atendimento de casos de 

Síndrome Gripal na APS/ESF), sendo fundamentais para reforçar as equipes que estão assegurando 

que os usuários com sinais e sintomas de síndrome gripal sejam atendidos no melhor tempo 

possível, com responsabilidade e efetividade. 

  

Diante disso, o Núcleo de Saúde Bucal e a Diretoria de Atenção Especializada estabeleceram no dia 

22 de março respectivamente a Nota Técnica da Saúde Bucal 002/2020 e a Nota Conjunta 002/2020 

com orientações para o enfrentamento do COVID-19 nas Unidades da Atenção Especializada e 

CEAPS, que determinaram, dentre outras ações: 

- Suspensão dos atendimentos eletivos no CEO e remanejamento dos Cirurgiões Dentistas e 

Auxiliares de Saúde Bucal para compor as equipes que realizarão ações de FAST-TRACK COVID-19, 

de acordo com as orientações da gestão;  

-Reforçou-se, que os profissionais de odontologia, tanto da Atenção Primária quanto da Atenção 

Especializada, deveriam compor a equipe que realizará ações de FAST-TRACK COVID-19, sendo 

fundamentais para reforçar as equipes que assegurarão que os usuários com sinais e sintomas de 

síndrome gripal sejam atendidos no melhor tempo possível, com responsabilidade e efetividade.  

 

Após a publicação das Notas, o CEO se manteve aberto até o dia 02 de abril apenas para 

atendimento de urgências e emergências odontológicas, mas diante do cenário apresentado, com 

um aumento importante de casos, com ênfase cada vez maior na transmissão 

comunitária/sustentada e da necessidade destes profissionais de saúde nas UBS para darem 

suporte no enfrentamento dessa situação de emergência em saúde pública, os profissionais foram 

remanejados no dia 06 de abril para a Atenção Básica, como previsto nas Notas Técnicas. Desse 

modo, estes profissionais de saúde bucal estão dando sua essencial contribuição para a superação 

desse quadro emergencial. 
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Entretanto, ressaltamos que todas as medidas estabelecidas são passíveis de ajustes e atualizações 

decorrentes das mudanças de cenário e das demandas que vão surgindo no decorrer deste período 

de Pandemia. Ao longo deste período em que o CEO se manteve fechado, surgiram vários casos em 

que dentistas da Atenção Básica tiveram dificuldades de conduzir. Além desses, foram detectados 

outros que realmente se tratavam de casos inadiáveis ou urgentes que demandavam tratamento 

especializado imediato. 

 

Diante da necessidade de aperfeiçoar o atendimento, evitando, por exemplo, deslocamentos 

desnecessários da população, decidiu-se pelo retorno inicialmente das especialidades de 

Estomatologia, PNE e Prótese Dentária ao CEO, para os atendimentos das urgências das respectivas 

especialidades, por serem as especialidades com maiores demandas durante este período.  

 

O retorno dessas atividades acontecerá partir do dia 15 de junho de 2020. A carga horária de 20 

horas semanais de cada uma das especialistas em Estomatologia e PNE será dividida de forma que 

seja dedicada uma parte para o atendimento presencial de pacientes e a outra para o agendamento 

e discussão de casos com dentistas da Atenção Básica. Já a dentista que ficará responsável pelas 

urgências de prótese, terá 8 horas semanais (às sextas-feiras) destinadas às urgências no CEO.  Essa 

divisão da carga horária poderá ser alterada de acordo com a demanda de cada um dos serviços e 

anuência da Referência Técnica de Saúde Bucal. 

 

Tais medidas serão essenciais na proteção dos pacientes e profissionais, reduzindo as chances de 

contágio dos usuários no deslocamento para o CEO e contribuindo para o matriciamento da rede e 

capacitação dos profissionais.  

 

 

ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA E AOS PROFISSIONAIS DO CEO QUE 

ESTÃO NAS UNIDADES QUANTO AOS ENCAMINHAMENTOS DAS URGÊNCIAS 

 

Reestabeleceremos o atendimento destas especialidades somente para os casos inadiáveis ou 

urgentes. Considerando o deslocamento dos pacientes e risco de contaminação no trajeto, 

estabelecemos critérios mais rígidos de agendamento a fim de se obter o máximo possível de 

resolutividade dos casos com o mínimo de deslocamento dos usuários. 

 

O agendamento de casos para a Estomatologia será realizado somente via contato telefônico 

(3398-5910 ou 3398-7182) às quartas-feiras das 9h30min às 14h30min. Ao entrar em contato com 

o CEO, o dentista deverá ter em mãos dados do paciente, histórico da lesão, exames 

complementares e foto da lesão para que a Estomatologista discuta cada caso com o profissional, 

oriente quanto a conduta a ser realizada na atenção básica, e agende a consulta no CEO somente 

caso julgue a real necessidade de atendimento especializado em caráter de urgência.  
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O agendamento de consultas para os Pacientes com Necessidades Especiais será realizado 

somente via contato telefônico (3398-5910 ou 3398-7182) as segundas e quintas-feiras no horário 

de 9h às 15h. Ao entrar em contato com o CEO, o dentista deverá ter em mãos dados do paciente, 

história pregressa relatada pelo usuário/cuidadores e exames complementares do mesmo, para 

que ambos os profissionais discutam cada caso e a dentista especializada no atendimento de PNE 

oriente quanto à conduta a ser realizada na Atenção Básica, e agende a consulta no CEO caso julgue 

a real necessidade de atendimento especializado em caráter de urgência.  

 

Já o agendamento das urgências de Prótese Dentária será realizado somente via contato telefônico 

(3398-5910 ou 3398-7182) e poderão ser realizados durante toda a semana no horário de 

funcionamento do CEO. Ao entrar em contato com o CEO, o dentista deverá ter em mãos dados do 

paciente, relato do caso clínico atual, e somente agendar a consulta no CEO caso julgue a real 

necessidade de atendimento especializado em caráter de urgência.  

 

Já para as urgências e casos inadiáveis que demandem atendimento nas demais especialidades 

(Cirurgia, Endodontia, Periodontia e Odontopediatria), será realizada uma gestão dos casos pelo 

gerente do CEO, para que os agendamentos sejam realizados de forma mais organizada e 

resolutiva. O cirurgião-dentista deverá entrar em contato com o CEO via contato telefônico (3398-

5910 ou 3398-7182), no horário de 9h às 14h30min, para a discussão destes casos. 

 

Agradecemos desde já o empenho e colaboração de todos os profissionais nesse momento atípico 

de nossas atividades. 

 

Salientamos que as orientações são dinâmicas e, portanto, serão alteradas para adequação das 

ações conforme a necessidade. Pedimos aos profissionais que fiquem atentos ao Portal da Saúde: 

www.contagem.mg.gov.br/sms onde todas as Notas e Fluxogramas estão disponíveis. 

As dúvidas e eventuais omissões do presente documento serão deliberadas pela Superintendência 

de Atenção à Saúde, que fará os devidos direcionamentos.  

 

                                                                                                               

 

http://www.contagem.mg.gov.br/sms

