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Covid-19: Grupo da Odontologia
reforça biossegurança no HC
Avaliações clínicas vão subsidiar práticas mais
seguras
segunda-feira, 16 de novembro 2020, às 18h00
atualizado em segunda-feira, 16 de novembro 2020, às 19h34

Pesquisadores e profissionais da UFMG que prestam
atendimento odontológico aos infectados com o novo coronavírus internados
em diferentes alas do Hospital das Clínicas (HC) e cuidam da saúde bucal de
pacientes atendidos no Ambulatório Borges da Costa estão fazendo
avaliações clínicas com coleta de dados desses indivíduos. As
informações recolhidas serão analisadas posteriormente com os dados
médicos para subsidiar práticas mais seguras que vão proteger a saúde da
equipe e dos pacientes, uma vez que o ambiente odontológico favorece a
infecção cruzada graças ao maior índice de contágio viral e exposição a
aerossóis formados por saliva, sangue e outros fluidos.
A professora da Faculdade de Odontologia da UFMG Tarcília Silva
esclarece que, embora não existam estudos que comprovem associação de
nenhuma condição bucal com a infecção pelo Sars-CoV-2, algumas doenças
que ocorrem na boca poderiam estar associadas ao pior curso da covid-19,
inclusive em pacientes entubados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
A pesquisadora, que também integra o Serviço de Odontologia no HC,
lembra que a saliva pode ser utilizada para diagnosticar a covid-19. "Existem
trabalhos que demonstram a presença do novo coronavírus na saliva por
períodos prolongados. Isso é um importante parâmetro para determinar por
quanto tempo esse paciente poderá infectar outros indivíduos”, explica
Tarcília.
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Odontologia hospitalar da UFMG reforça práticas de segurança durant…
durant…
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Manuais e normas
A Comissão de Biossegurança da Faculdade de Odontologia da
UFMG disponibilizará em breve um novo manual para ser utilizado na rotina
de atendimento clínico na Faculdade de Odontologia da UFMG.
O Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais e a Associação de
Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) elaboraram padrões para atendimento
odontológico em consonância com os protocolos de segurança para a covid19 do Ministério da Saúde.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também atualizou sua nota
técnica que traz orientações para serviços odontológicos e medidas de
prevenção e controle que devem ser adotadas durante assistência aos casos
suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus.
Equipe: Soraya Fideles (produção), Marcia Botelho (edição de imagens)
e Flávia Moraes (edição de conteúdo)
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Semana do Conhecimento será guiada pela ideia
de transversalidade da ciência

Gestão de recursos humanos deve ser estratégica
para programa de saúde da família

Escritora inglesa Jane Austen é assunto do podcast
sobre literatura do Centro Cultural

Uso das linguagens inclusiva e neutra mostra movimento das formas de comunicação
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Mestrado e doutorado em Geologia selecionam
candidatos para duas linhas de pesquisa

Ver todas as notícias



Eventos

17
ago

Começa nesta terça o 5º Congresso Mineiro de Direito Ambiental

17

Até quarta, 18: palestras discutem ética e responsabilidade social na
Zootecnia

17

Faculdade de Medicina realiza simpósio sobre audição com
pesquisadores do Brasil e da França

17

Congresso debaterá impactos da tecnologia na educação; submissão de
trabalhos termina no dia 15

ago

ago

ago
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Links relacionados
Assessoria de Imprensa
Boletim
Eventos
Rádio UFMG Educativa
Revista Diversa
TV UFMG
UFMG na Rede
Redes Sociais

Cidadania

Acesso à informação
Reserva de vagas
Perguntas Frequentes
Ouvidoria
Acessibilidade e inclusão
Relatório de Gestão
Orçamento
Direitos Humanos na UFMG
Informações para segmentos
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Oportunidades
Concursos
Bolsas

Redes de Oportunidades
Patentes da UFMG
Empreendedorismo
Intercâmbio
Parcerias e Convênios
Fundações de Apoio

Programas para a comunidade
Assuntos estudantis
Recursos Humanos
Esporte e Lazer
Meio Ambiente
Saúde
Ex-alunos
Todos os públicos

Telefones
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Redes Sociais
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