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NOTA TÉCNICA CRORS 02/2020 

 

Prezados Cirurgiões-dentistas, profissionais da Odontologia e gestores municipais: 

 

Considerando a situação e emergência em saúde pública de importância 

internacional pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em decorrência da infecção humana 

pelo novo Coronavírus (COVID-19), bem como os vários questionamentos de profissionais da 

Odontologia e de gestores municipais frente a nota orientadora do Secretário Estadual de 

Saúde do estado do Rio Grande do Sul, onde determina nas unidades com maior número de 

profissionais da Odontologia, que os gestores das unidades de atenção primária à saúde 

deverão organizar a escala com atendimentos das urgências e emergências por uma equipe 

formada pelo Cirurgião-dentista e pelo Técnico de Saúde Bucal e/ou Auxiliar de Saúde Bucal e 

os demais profissionais da equipe de saúde bucal deverão atuar no acolhimento com 

classificação de risco, acolhendo os pacientes e fazendo a escuta qualificada é importante frisar 

o que segue: 

 

1. As atribuições dos cirurgiões-dentistas estão definidas na Lei 5.081/66; 

 

2. Nos termos do Caderno de Orientação Básica do Ministério da Saúde nº 28, volume I  os 

profissionais que atuam no cuidado à saúde bucal podem ser inseridos no processo de 

escuta qualificada do paciente, com o acolhimento do mesmo na unidade básica de 

saúde, logo não há uma obrigatoriedade, devendo o profissional o fazer por liberalidade.  

 

3. A recente Nota Técnica 9/2020-CGSB/DESF/SAPS/MS determina que os profissionais de 

saúde bucal de nível técnico (Auxiliar de Saúde Bucal e Técnico de Saúde Bucal) 

deverão auxiliar no atendimento através do FAST-TRACK COVID-19 na fase inicial de 

identificação de pacientes sintomáticos, tomando os devidos cuidados de proteção e 

isolamento. E os profissionais de saúde bucal de nível superior (Cirurgiões Dentistas) 

deverão auxiliar no atendimento através do FAST-TRACK COVID-19 na fase de avaliação 

de sintomas e notificação (se necessário), colaborando com os profissionais de 

enfermagem de nível superior. 
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4. Continuamos nos reportando a Lei 5.081/66 sendo que estas normativas não poderiam 

determinar, mas apenas permitir, orientar na atuação dos profissionais da Odontologia 

em atribuições diversas da sua competência legal.  

 

5. Inobstante, no caso de atuação espontânea dos profissionais de saúde bucal lembramos 

que a classificação de risco pela triagem de Manchester é ato privativo do Enfermeiro e 

a triagem de exclusão é ato privativo do profissional Médico. 

 

6. No caso dos profissionais de saúde bucal que optarem pelo acolhimento com a escuta 

qualificada dos pacientes, importante frisar que os mesmos recebam todo o material de 

proteção individual para os atendimentos com trocas periódicas.   

 

7. Logo, é importante que os profissionais da Odontologia tenham a consciência de sua 

limitação legal e de sua capacitação para contribuir para com a sociedade neste 

momento delicado na saúde pública do nosso Estado, porém, com as cautelas 

necessárias, pois uma classificação de risco equivocada ou até a exclusão de paciente 

no atendimento da triagem podem acarretar ainda maiores prejuízos a esta mesma 

sociedade que hoje precisa da atenção de todos nós.  

 

 

Porto Alegre, 24 de Março de 2020. 

 


