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RESUMO 
 

FRANCO, N.S.J. Avaliação do conhecimento, conscientização, atitudes e      
perspectivas de pacientes sobre a COVID-19 e suas medidas de prevenção em 
consultórios odontológicos. 2022. 93p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 
Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 
 
A COVID-19 é uma doença altamente transmissível causada pelo coronavírus da 
síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2). Foi identificada pela primeira 
vez na China em dezembro de 2019, mas rapidamente se espalhou pelos 
continentes causando uma pandemia. O ambiente odontológico apresenta todos os 
fatores de risco para a transmissão do SARS-CoV-2. Portanto, profissionais e 
pacientes devem adotar medidas preventivas rigorosas para minimizar sua 
disseminação. Este estudo avaliou o conhecimento, conscientização, atitudes e 
perspectivas dos pacientes sobre a COVID-19 e suas medidas de prevenção em 
consultórios odontológicos. Um questionário online original validado foi aplicado à 
pacientes das cinco regiões geopolíticas do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul) durante o período de 6 a 23 de outubro de 2020. Foi realizada uma 
campanha nas redes sociais, jornais e rádio foi para abordar a população-alvo. O 
formulário continha 28 questões de múltipla escolha e abordava: características 
sociodemográficas, histórico de tratamentos odontológicos durante a pandemia, 
conhecimento sobre os sinais e sintomas, conhecimento sobre medidas de 
prevenção da COVID-19 na clínica odontológica, atitudes adotadas para prevenção 
da transmissão em consultórios odontológicos, gravidade da doença, risco de 
transmissão em clínicas odontológicas, medo de comparecer às consultas na 
pandemia e atendimento odontológico pós-pandemia. A análise descritiva dos dados 
foi realizada por meio de frequências absolutas e relativas das diferentes variáveis e 
as hipóteses foram analisadas pelos testes qui-quadrado, exato de Fisher ou qui-
quadrado com correção de Yates (α=0,05). Foram obtidas 2557 respostas válidas. A 
maioria dos voluntários era do sexo feminino (80,8%), com idades entre 20 a 29 
anos (51,9%) e não havia comparecido à consultas odontológicas durante a 
pandemia (59,5%). Cerca de 90% responderam que o principal sintoma da COVID-
19 é febre, seguido de falta de ar (80,4%), anosmia/ageusia (76,1%) e tosse seca 
(61,1%). O conhecimento e as atitudes em relação às medidas preventivas nos 
consultórios odontológicos foram satisfatórios. Mais de 90% dos voluntários 
relataram sentir-se mais seguros quando o dentista utiliza equipamentos de proteção 
individual. Homens (p<0001) e idosos (p=0,01) têm mais propensão em frequentar 
consultórios odontológicos mesmo com suspeita de COVID-19. O medo de 
frequentar clínicas odontológicas durante a pandemia foi menor entre os homens 
(p<0,0001). Pacientes mais velhos (p<0,0001) e com menor escolaridade (p=0,001) 
subestimaram o risco de transmissão nos consultórios odontológicos. Quase 70% 
esperam que os atendimentos odontológicos sejam diferentes após a pandemia. 
Pode-se concluir que os pacientes estavam cientes da gravidade da pandemia e das 
medidas preventivas que devem ser adotadas nos consultórios odontológicos. 
Portanto, os protocolos de prevenção da COVID-19 devem ser rigorosamente 
seguidos pelos profissionais. 
 
Palavras-chave: Coronavírus, COVID-19, pandemia, consultório odontológico, 
conscientização, prevenção, biossegurança. 
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ABSTRACT 

FRANCO, N.S.J. Evaluation of knowledge, awareness, attitudes and 
perspectives of patients about COVID-19 and the prevention measures in 
dental offices. 2022. 93p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Odontologia de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 
 
The COVID-19 is a highly transmissible illness caused by severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). It was first identified in China in December, 
2019 but quickly spread across continents causing a pandemic. The dental 
environment has all risk factors for the SARS-CoV-2 transmission. Therefore, 
professionals and patients must adopt strict preventive measures to minimize its 
spread. This study evaluated the knowledge, awareness, attitudes and  perspectives 
of patients about COVID-19 and the prevention measures in dental offices. A 
validated original online questionnaire was administered to patients from the five 
geopolitical regions of Brazil (North, Northeast, Midwest, Southeast and South) 
during october 6 to 23, 2020. A campaign on social networks, newspapers and radio 
was raised to approach the target population. The form contained 28 multiple-choice 
questions and addressed: sociodemographic characteristics, history of dental 
treatments during the pandemic, knowledge about the signs and symptoms, 
knowledge about COVID-19 prevention measures in the dental clinic, attitudes 
adopted for the prevention of transmission in dental offices, severity of the disease, 
risk of transmission in dental clinics, fear of attending dental appointments in the 
pandemic and post-pandemic dental care. Descriptive analysis of data was performed 
using absolute and relative frequencies of the different variables and hypotheses 
were analyzed using the chi-square, Fisher's exact or chi-square with Yates' 
correction tests (α=0,05). It were obtained 2557 valid responses. Most of the 
volunteers were female (80.8%), aged between 20 and 29 years (51.9%) and had not 
attended dental offices during the pandemic (59.5%). About 90% answered that the 
main symptom of COVID-19 is fever, followed by shortness of breath (80.4%), 
anosmia/ageusia (76.1%) and dry cough (61.1%). Knowledge and attitudes towards 
preventive measures in dental offices were satisfactory. More than 90% of volunteers 
reported feeling more secure when the dentist uses personal protective equipment. 
Men (p<0001) and older (p=0,01) patients have more propensity to attend dental 
offices even if suspected COVID-19. Men were less afraid to go to a dental clinic 
(p<0,0001). Older (p<0,0001) and patients with lower educational level (p=0,001) 
underestimated the transmission risk in the dental offices. Almost 70% expects  
changes in dental care after the pandemic. In may be concluded that patients were 
aware of the seriousness of the pandemic and of the preventive measures that must 
be adopted in the dental offices. Therefore, the COVID-19 protection protocols should 
be carefully followed by the professionals.   
 
Keywords: Coronavirus, COVID-19, pandemic, dental office, awareness, 
prevention, biosafety. 
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A COVID-19, doença causada pelo coronavírus da síndrome respiratória 

aguda grave 2 (SARS-CoV-2), foi inicialmente identificada em Wuhan, na China, em 

dezembro de 2019 e se espalhou rapidamente pelos continentes devido ao alto 

poder de transmissão (PELOSO et al., 2020).  

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou 

estado de pandemia (DOS SANTOS et al., 2021). Desde então, medidas rígidas 

visando o controle da transmissão da doença foram adotadas por diversos países 

como a paralisação total ou parcial do comércio, eventos, serviços (incluindo os de 

saúde), escolas, universidades, restrição da circulação de pessoas, distanciamento 

social, uso de máscaras faciais e incentivo à hábitos de higiene (CHISINI et al., 

2021; DOS SANTOS et al., 2021; MAURAS et al., 2021; VARGA et al., 2021). Desta 

forma, a pandemia afetou diretamente a economia e as saúdes física e mental de 

milhares de pessoas (DOS SANTOS et al., 2021; LIU et al., 2020; VARGA et al., 

2021).  

Pesquisadores, laboratórios e farmacêuticas trabalharam incessantemente 

em busca de medicamentos e vacinas eficazes contra a doença que matava, e ainda 

mata, milhares de pessoas ao redor mundo diariamente (KIFLE et al., 2021; 

PEIFFER-SMADJA et al., 2021). A primeira dose da vacina contra a COVID-19 foi 

aplicada no Reino Unido em 08 de dezembro de 2020 (LOPEZ BERNAL et al., 

2021).  No Brasil, a vacinação teve início em 17 de janeiro de 2021 (RANZANI et al., 

2021). Entretanto, ao passo que a imunização evoluiu, novas variantes mais 

perigosas e transmissíveis do vírus denominadas “variantes de preocupação” foram 

detectadas (PEIFFER-SMADJA et al., 2021; WHO, 2022b). Atualmente, cinco 

variantes, conhecidas como Alpha, Beta, Gamma, Delta e Ômicron são 

consideradas “de preocupação”, e o efeito das vacinas sobre essas diferentes 

versões do vírus ainda estão sendo estudadas (WHO, 2022b,c).   

Associado à isso, foram identificadas sequelas pós COVID que podem ser 

nocivas ao indivíduo, tais como: a síndrome do pós COVID persistente, os efeitos 

multiórgãos e os efeitos negativos do tratamento e internação (CHIPPA; ALEEM; 

ANJUM, 2022). Foram detectadas alterações (clínicas e histológicas) pulmonares, 

cardiovasculares, hematológicas, neuropsiquiátricas, renais, endócrinas e uma 

síndrome inflamatória multissistema em crianças (CHIPPA; ALEEM; ANJUM, 2022). 

Estudos também sugerem danos hepáticos e cerebrais (ALMAS et al., 2021; 
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BOBERMIN; QUINCOZES-SANTOS, 2021). Essas alterações podem causar 

sintomas persistentes que podem incluir fadiga, comprometimento cognitivo e 

mental, dores no peito e nas articulações, palpitações, mialgia, disfunções de olfato 

e paladar, tosse, dor de cabeça e problemas gastrointestinais (YONG, 2021). Em 

casos mais graves, hepatite e necessidade de transplantes de órgãos (ANTALA et 

al., 2022; DURAZO et al., 2021; GOGIA et al., 2021).  

Esses fatos dão indícios de que a COVID-19 está longe do fim e que suas 

consequências podem ir além daquelas observadas durante o curso da doença. 

Portanto, é indispensável que os protocolos de prevenção permaneçam vigentes.   

A COVID-19 pode ser transmitida diretamente através da inalação por via 

nasal de aerossois expelidos durante a fala, respiração e canto ou formados após a 

realização de procedimentos geradores de aerossol (CHEN et al., 2021). Também é 

possível que ocorra indiretamente através da deposição de gotículas contaminadas 

em superfíceis próximas (CHEN et al., 2021).  

No mundo, até 16 de junho de 2022,  534.495.291  pessoas foram infectadas 

e 6.311.088 pessoas morreram em decorrêcia da doença e, no Brasil, o SARS-CoV-2 

infectou 31.497.038  pessoas, e levou 668.180 a óbito (WHO, 2022a). 

Na odontologia, a pandemia foi motivo de preocupação para as autoridades 

de saúde que consideravam que o atendimento odontológico poderia representar um 

alto risco de infecção pelo SARS-CoV-2, uma vez que muitos procedimentos clínicos 

geram uma grande quantidade de aerossóis (GE, Z.-Y. et al., 2020) e exigem 

proximidade entre profissional e paciente (ALSAEGH et al., 2021). Além disso, 

estudos demonstraram que a cavidade oral é repleta de receptores celulares (ACE2) 

para SARS-CoV-2 (XU et al., 2020) e que o vírus está presente na saliva de mais de 

90% das pessoas infectadas (TO et al., 2020), podendo permanecer viável em 

superfícies, sobretudo plástico e aço inoxidável por até 3 dias (VAN DOREMALEN et 

al., 2020), permitindo, portanto, que profissionais e pacientes se contaminem 

indiretamente ao tocá- las (DA HORA SALES; LOPES DE GUSMÃO SALES; DA 

HORA SALES, 2020). Desta forma, o ambiente odontológico possui todos os fatores 

de risco de transmissão para o vírus SARS-CoV-2 (SHIRAZI; STANFORD; 

COOPER, 2021).  

Esses fatos levaram órgãos e autoridades de saúde, como a American 

Dental Association (ADA) e a OMS a recomendarem o adiamento dos procedimentos 
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odontológicos eletivos (ALSAEGH et al., 2021), o que reduziu drasticamente o 

número de tratamentos odontológicos realizados todos em todo o mundo, causando 

um impacto negativo significativo na saúde de milhares de pessoas (CHISINI et al., 

2021; DOS SANTOS et al., 2021; PETRESCU et al., 2020) e um impacto financeiro 

negativo para os  cirurgiões dentistas (NOVAES et al., 2021). 

No Brasil, em um estudo realizado por Dos Santos et al. (2021), foi relatado 

uma redução de mais de 66% do número total de procedimentos odontológicos 

(considerando as ações preventivas, os cuidados orais primários e procedimentos 

em endodontia, cirurgia e periodontia) realizados através do Sistema Único de Saúde 

(SUS) durante os sete primeiros meses da pandemia quando comparado ao mesmo 

período do ano de 2019. Já outro estudo (CHISINI et al., 2021) que avaliou o número 

de procedimentos realizados pelo SUS de março à agosto de 2020, encontrou 

números ainda mais significativos em que, em alguns meses, a queda foi superior à 

88% e, quando considerou-se apenas os procedimentos preventivos coletivos, a 

redução chegou a 99%.  

Considerando a importância da saúde bucal e de sua correlação com 

diversas condições sistêmicas (TAVARES; LINDEFJELD CALABI; SAN MARTIN, 

2014), os atendimentos odontológicos são impresindíveis. Entretanto, baseado nos 

dados e nas evidências científicas que comprovam as frequentes mutações do vírus, 

as autoridades de saúde preveem um futuro duradouro para a COVID-19 (SINGH et 

al., 2020). Desta forma, medidas efetivas de prevenção da transmissão da doença 

em consultórios odontológicos são necessárias. Essas medidas não devem ser de 

responsabilidade apenas dos profissionais que prestam o atendimento odontológico 

ou de sua equipe,  mas também dos pacientes (SILES-GARCIA et al., 2021), uma vez 

que ambos podem ser fontes de infecção cruzada na clínica odontológica. Além 

disso, espera-se que os pacientes sejam capazes de exigir que essas medidas sejam 

aplicadas pelos profissionais (AHMED et al., 2020). Portanto, a avaliação do 

conhecimento e da participação de pacientes nas medidas de prevenção de 

transmissão da COVID-19 em consultórios odontológicos é fundamental para 

minimizá-la a disseminação da doença.  

Muitos estudos avaliaram a conscientização dos profissionais e estudantes 

de odontologia sobre a COVID-19 em consultórios odontológicos (ALWAZZAN et al., 

2021; MUTLUAY; MUTLUAY, 2021), no entanto, poucos examinaram esses aspectos 
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do ponto de vista dos pacientes. Além disso, até o momento, não existem estudos 

que avaliem as perspectivas dos pacientes sobre os atendimentos odontológicos 

após a pandemia, embora seja uma ferramenta importante para alinhar o 

atendimento oferecido pelos profissionais às expectativas dos pacientes, de modo a 

encorajá-los a buscar por tratamentos odontológicos seguros.  
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O objetivo deste estudo foi avaliar o conhecimento, conscientização, 

atitudes, percepções e perspectivas de pacientes sobre a COVID-19 e suas medidas 

de prevenção adotadas em consultórios odontológicos por meio da aplicação de um 

questionário original validado.  
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Aspectos éticos 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (CAAE 

35582920.1.0000.5419) (Anexo). Consiste em um inquérito transversal direcionado a 

uma amostra da população brasileira. Após a leitura do termo de consentimento livre 

e esclarecido, os voluntários puderam optar por participar ou não da pesquisa. 

Sendo assim, apenas os indivíduos que responderam “sim” à pergunta: “você aceita 

participar desta pesquisa?” responderam ao questionário.  

 

Questionário  

A pesquisa foi realizada em 4 etapas: pesquisa bibliográfica, construção do 

questionário, pré-teste e aplicação do questionário. As questões eram originais e 

foram elaboradas utilizando a plataforma Google Forms (Google LLC, Menlo Park, 

CA, EUA) após extenso levantamento bibliográfico realizado por especialistas em 

odontologia. Para sua formulação, foram analisados artigos científicos e diretrizes 

internacionais de importantes órgãos e organizações de saúde como o Centro de 

Controle e Prevenção de Doenças (CDC), OMS e ADA.   

Antes de ser disponibilizado ao público, o questionário foi revisado por 3 

especialistas (um professor de língua portuguesa e 2 cirurgiões-dentistas) que 

realizaram uma adequação semântica das questões. Nesta fase, os ítens foram 

relidos e, se necessário, corrigidos, a fim de tornar o questionário mais claro, objetivo 

e com linguagem adequada para o público alvo. Esta etapa é fundamental, uma vez 

que se o instrumento for incoerente e confuso, sua análise pode ser prejudicada 

(CUNHA, 2008). Em seguida, para avaliação do conteúdo, aceitabilidade e clareza 

das questões foi realizado um pré-teste com 30 participantes com características 

semelhantes às da amostra alvo (PASQUALI, 1998). Quinze dos voluntários 

escolhidos eram do sexo masculino e 15 do sexo feminino. Eles possuíam idades 

entre 18 à 65 anos, diferentes graus de escolaridade, e residiam nas cinco diferentes 

regiões do Brasil. O link com o questionário foi enviado através de aplicativo de 

mensagem para os indivíduos escolhidos e os mesmos tiveram um prazo de 3 dias 

para respondê-lo. Para cada questão, havia um espaço com campo aberto onde os 

participantes escreveram sugestões de modificações. Todos os voluntários 

responderam ao questionário e alguns deles sugegiram alterações. Essas sugestões 

foram analisadas pelos 3 especialistas e acatadas quando julgadas pertinentes. Os 
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respondentes desta fase não participaram da amostra final.  

Além disso, precedendo a avaliação da resposta dos pacientes, foi feito 

um teste piloto com 200 voluntários para confirmar a confiabilidade e a 

consistência interna do questionário. Para isso, foi utilizado o teste alfa de 

Cronbach. Foi encontrado um valor de α aceitável (α=0,7), comprovando que o 

questionário era confiável (TAVAKOL; DENNICK, 2011). 

O formulário continha 28 perguntas de múltipla escolha e abordava os 

assuntos: características sociodemográficas, histórico de realização de tratamentos 

odontológicos durante a pandemia, sinais e sintomas da doença, conhecimento 

sobre medidas de prevenção contra transmissão e contágio de COVID-19 na 

clínica odontológica, atitudes adotadas para a prevenção da transmissão da 

COVID-19 em consultórios odontológicos, gravidade da doença, risco de contágio 

em clínicas odontológicas, medo de ir à consultas odontológicas durante a 

pandemia e atendimentos odontológicos pós pandemia (Apêndice A).  

 

Cálculo amostral 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população 

brasileira em 2020 chegava a 211,8 milhões de habitantes, dos quais cerca de 134 

milhões têm acesso à internet. Assim, para este estudo, foi considerada uma 

margem de erro de 2% e um nível de confiança de 95%, dos quais foi estimado um 

número amostral de 2.500 participantes. 

 

Aplicação do questionário 

O questionário ficou disponível na plataforma Google Forms por 18 dias (de 

6 a 23 de Outubro de 2020). Desta forma, foi aplicado quando ainda não havia 

vacina para a COVID-19. Os voluntários foram recrutados por meio da divulgação da 

pesquisa em mídias sociais como Instagram (Facebook Inc., Menlo Park, CA, EUA), 

Facebook (Facebook Inc., Menlo Park, CA, EUA) e WhatsApp (Facebook Inc., Menlo 

Park, CA, EUA), além de veículos de jornais eletrônicos e rádio. Além disso, foi 

solicitado à dentistas de serviços públicos e privados de todo o Brasil que enviassem 

o link da pesquisa à seus pacientes. Para isso, cirugiões-dentistas credenciados em 

planos de saúde foram contactados. Além do mais, pacientes da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo foram diretamente 

recrutados via Whatsapp. Para tanto, foram coletados os dados de contato dos 
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últimos 650 pacientes atendidos por alunos das disciplinas de Dentística utilizando o 

sistema de prontuário online da Universidade (Sistema Romeu, Universidade de São 

Paulo). 

Os critérios de inclusão foram homens e mulheres, brasileiros (as), maiores 

de 18 anos e que já estiveram sob tratamento odontológico. Cada voluntário 

respondeu ao questionário apenas uma vez, sendo que as respostas advindas de e-

mails repetidos foram desconsideradas do estudo.  

As respostas foram consideradas corretas de acordo com o que se tinha de 

consenso na literatura científica da época e segundo as orientações fornecidas por 

respeitados órgãos e organizações de saúde como: CDC, ADA e OMS. 

 

Análise Estatística 

Os dados foram tabulados no programa Microsoft® Excel e analisados no 

IBM SPSS statistics 21 (IBM SPSS, Turquia) e GraphPad Prism (versão 7.0; 

GraphPad Software Inc., CA, USA). Inicialmente, foi realizada uma análise descritiva 

pelas frequências absolutas e relativas das diferentes variáveis. As hipóteses foram 

testadas pelos testes Qui-quadrado, Exato de Fisher ou Qui-quadrado com correção 

de Yates. O Odds Ratio (Baptista-Pike) com seus respectivos intervalos de confiança 

foi utilizado para avaliar as medidas de associação. O nível de significância em todos 

os testes estatísticos foi de 5%. 
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Foram obtidas 2563 respostas, no entanto, 3 voluntários responderam o 

questionário duas vezes e foram descartados do estudo. Desta forma, 2557 

respostas válidas foram obtidas de voluntários de todos os estados brasileiros e do 

Distrito Federal.  

 

Características sociodemográficas  

A maioria dos pacientes eram do sexo feminino (80,8%), tinham idades 

entre 20 a 29 anos (51,9%), residiam na região Sudeste (49,8%) e possuíam 

ensino superior completo ou incompleto (51,4%) (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Características sociodemográficas dos pacientes em comparação com a população 
brasileira (censo 2020). 

Variável/categoria n Pacientes (%) População Brasileira (%) 

Gênero    
Masculino   489 19,1 - 

Feminino 2065 80,8 - 

Não declararam      3   0,1 - 

Idade    
18 - 19   175   6,8 - 

20 - 29 1326 51,9 - 

30-39   429 16,8 - 

40-49    290 11,3 - 
≥50   337 13,2 - 

Distribuição por Regiões do Brasil    
Norte 190   7,4  8,8 

Nordeste 550 21,5 27,1 

Centro-oeste 257 10,0   7,8 

Sudeste 1273 49,8 42,0 

Sul 287 11,3 14,3 

Distribuição por Grau de escolaridade    
Ensino fundamental completo/incompleto   27   1,1 - 

Ensino médio completo/incompleto 341 13,3 - 

Ensino superior completo/incompleto 1314 51,4 - 

Pós graduação completo/incompleto   875 34,2 - 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE, 2020) 

 

Histórico de realização de tratamentos odontológicos durante a primeira onda 

da pandemia 

Mais da metade dos voluntários (59,5%) relataram não ter passado por 

tratamentos odontológicos durante a pandemia até o momento da aplicação do 

questionário. Mulheres e pacientes com menor escolaridade procuraram mais o 

consultórios odontológicos durante esse período do que homens e pacientes com 

maior grau de instrução (p<0,05) (Tabela 2).  
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Tabela 2 - Influência das variáveis gênero, escolaridade e idade na procura por atendimentos 
odontológicos durante a primeira onda da pandemia no Brasil, 2020. 

Variável Descrição Não (%) Valor de  P OR 95% IC 

Gênero 
Masculino 67.6 <0.0001* 1.55 1.25 a 1.91 

Feminino 57.5   

Escolaridade 
Fundamental/médio 54.0        0.02* 0.77 0.62 a 0.96 

Superior/pós-graduação 60.3   

Idade (anos) 

18 a 19 53.1  ------ ---------- 

20 a 29 60.5    

30 a 39 60.3        0.38   

40 a 49 59.3    

≥ 50 57.5    

*OR: Odds Ratio; IC: intervalo de confiança. 

 

Conhecimento sobre os sinais e sintomas da COVID-19 

Quase 90% dos voluntários responderam que o principal sintoma da COVID-

19 é febre, seguido por falta de ar (80,4%), dificuldade de sentir cheiro e/ou  gosto 

(76,1%) e tosse seca (61,1%) (Figura 1). 

 

Figura 1 - Principais sintomas da COVID-19 segundo os pacientes.

 
 

Conhecimento sobre as medidas de prevenção da COVID-19 que devem ser 

adotadas por cirurgiões dentistas 

A maior parte dos voluntários acredita que os cirurgiões dentistas devem 

lavar as mãos   antes e após cada atendimento (99,2%), que as máscaras utilizadas 

devem ser do tipo N95 ou PFF2 (76,9%), que o face shield deve ser usado 

associado à máscara e aos óculos de proteção (83,2%), que o uso de motores de 

alta rotação deve ser evitado (39,5%) e que o dentista deve manter as portas e 

janelas abertas para facilitar a circulação de ar no consultório (87,3%) (Tabela 3). 

Mais de 97% acreditam ser importante que, antes de iniciar a consulta, o cirurgião  
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dentista meça a temperatura dos pacientes e lhes pergunte sobre a presença de 

sintomas ou histórico de contato com pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2 

(triagem presencial) (Tabela 3). Quase 90% dos participantes reconheceram a 

importância da triagem telefônica prévia aos atendimentos presenciais (Tabela 3). 

No total, 91,1% dos voluntários relataram se sentirem mais protegidos da COVID-19 

quando o dentista utiliza equipamentos de proteção individual, 7,2% acreditam que 

esses equipamentos protegem apenas os dentistas e 1,4% não souberam 

responder. 

 
Tabela 3 - Conhecimento sobre as medidas de prevenção da COVID-19 que devem ser adotadas por 
Cirurgiões-dentistas.  

Questões/alternativas n % 

Quando o dentista deve lavar as mãos? 
Antes e após a cada atendimento 2536 99,2 

Apenas após cada atendimento        2 0,1 

Apenas antes de cada atendimento      12 0,5 

Não souberam responder      7 0,2 

Qual tipo de máscara o dentista deve utilizar durante os atendimentos? 
PPF2 ou N95 1967 76,9 

De pano    22 0,9 

Descartável convencional 334 13,1 

Não sei 234 9,1 

O dentista deve usar protetor facial (face-shield): 
Somente se não estiver usando óculos de proteção 256 10,0 

Somente se não estiver usando máscaras 36 1,4 

Sempre associado à máscara e aos óculos de proteção 2128 83,2 

O dentista não precisa usar protetor facial     28 1,1 

Não sei   109 4,3 

O uso de motores de alta rotação (“motorzinhos”.) durante a pandemia: 
Deve ser evitado 1011 39,5 

Não deve ser evitado   828 32,4 

Não sei   718 28,1 

O dentista deve manter a circulação de ar no consultório  odontológico: 
Exclusivamente através do ar condicionado    198 7,8 

Abrindo totalmente as portas e janelas  2233 87,3 

Não sei   126 4,9 

Você acha importante que, antes de iniciar a consulta, o dentista meça a temperatura dos 
pacientes e pergunte à eles se sentiram algum tipo de sintoma ou tiveram contato recente 
com pessoas contaminadas? 
Sim 2485 97,2 

Não 52   2,0 

Não sei  20   0,8 

Você acha importante que, antes da consulta, o dentista entre em contato com os pacientes 
via telefone para perguntar se eles estão com sintomas? 
Sim 2282 89,2 

Não 224   8,8 

Não sei 51   2,0 

 



48 | Resultados 

 

Conhecimento e atitudes adotadas para a prevenção da transmissão da COVID-19 

em consultórios odontológicos 

Quase 70% dos voluntários responderam que, caso fossem atendidos por 

um dentista que não estivesse adotando as devidas medidas de prevenção da 

transmissão da doença no consultório odontológico, alertariam o profissional sobre 

isso (Tabela  4). 

Cerca de 80% dos pacientes responderam que, caso estivessem com 

sintomas da doença, cancelariam uma consulta odontológica agendada, enquanto 

21,9% perguntariam ao dentista se o atendimento seria possível dentro dessas 

circunstâncias (Tabela 4).  

Mais de 60% responderam que, mesmo estando assintomáticos, 

perguntariam ao dentista se poderiam ser atendidos após terem apresentado 

sintomas nos últimos 10 dias antes da consulta, enquanto 33,1% desmarcariam 

imediatamente (Tabela 4).  

Mais da metade dos voluntários desmarcariam uma consulta odontológica 

caso tivessem tido contato recente com pessoas que testaram positivo para a 

COVID-19 e 41,3% perguntariam ao profissional se poderiam ser atendidos diante 

dessa situação (Tabela 4). 

Mais de 90% dos voluntários responderam que, em época de pandemia, o 

ideal é chegar pontualmente para a consulta odontológica (Tabela 4). 

Mais de 96% dos pacientes relataram que ao chegar no consultório 

odontológico, realizam imediatamente a higienização das mãos, sendo que, 81,4% 

priorizam a utilização de álcool em gel e 15,2% lavam as mãos com água e sabão 

(Tabela 4). 

No geral, mulheres e voluntários com idades inferiores à 50 anos se 

mostraram mais propensos a desmarcar a consulta ou conversar com o cirurgião-

dentista sobre a  possibilidade de atendimento diante de situações em que há risco 

de estarem infectados do que  homens e pacientes mais velhos, que se mostraram 

mais dispostos a ir à consulta apesar dos riscos (p<0,05)  (Tabela 5).  
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Tabela 4 - Conhecimento e atitudes adotadas para a prevenção da COVID-19 em consultórios 
odontológicos. 

Questões/alternativas n % 

Você alertaria/avisaria o dentista sobre a necessidade do uso de EPIS’s e outras medidas 
preventivas caso percebesse que ele não está adotando os devidos cuidados para a 
prevenção da COVID-19? 
Sim 1759 68,8 
Não   209  8,2 

Não sei   589 23,0 

Caso você estivesse com sintomas da COVID-19 no dia da consulta, qual seria a sua atitude? 
Cancelaria a consulta 1989 77,8 

Perguntaria ao dentista se posso ser atendido(a)   559 21,9 
Iria à consulta       9   0,3 

Se no dia da consulta você estivesse assintomático mas tivesse apresentado sintomas da 
COVID-19 até 10 dias antes da consulta, qual seria a sua atitude?  
Cancelaria a consulta   846 33,1 
Perguntaria ao dentista se posso ser atendido(a) 1610 63,0 
Iria à consulta    101   3,9 

Se no dia da consulta você estivesse sem sintomas mas tivesse tido contato recente (até 10 
dias) com um infectado, qual seria a sua atitude?  
Cancelaria a consulta 1408 55,0 
Perguntaria ao dentista se posso ser atendido(a) 1055 41,3 
Iria à consulta    94   3,7 

Ao chegar no consultório, você higieniza suas mãos imediatamente?   
Sim, através da lavagem com água e sabão   388 15,2 

Sim, utilizando álcool em gel 2081 81,4 
Não    88   3,4 

Na pandemia, o ideal é que você chegue para a sua consulta:    
Adiantado(a)   218   8,5 
Pontualmente 2311 90,4 
Atrasado(a)      9   0,4 
Não sei     19   0,7 

 

Tabela 5 - Influência das variáveis gênero, escolaridade e idade na predisposição em frequentar 
consultas odontológicas após exposição ao vírus SARS-CoV-2 ou presença de sintomas da COVID-
19. 

Variável Descrição (%) Valor de P OR 95% IC 

Gênero 
Masculino 49.6 <0.0001* 1.83 1.38 a  2.42 

Feminino 34.9   

Escolaridade 
Fundamental/médio 39.7       0.64 1.08 0.77 a  1.50 

 Superior/pós-graduação 37.9   

Idade-anos 

18 a 19 41.6       0.01* --------- --------- 
20 a 29 38.1    
30 a 39 32.2    
40 a 49 33.0    

≥ 50 48.5    

*OR: Odds Ratio; IC: intervalo de confiança. 

 

Medo de frequentar consultas odontológicas durante a primeira onda da 

pandemia no Brasil  

Durante primeira onda da pandemia, apenas 25,8% dos voluntários 
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responderam que iriam à consultas odontológicas de rotina, enquanto 1897 dos 2557 

pacientes (74,2%) relataram medo de contrair a COVID-19 e, portanto, responderam 

que não iriam à consultas odontológicas não emergenciais. Essa preocupação foi 

maior entre mulheres do que homens (p<0,0001) mas não foi influenciada pela idade 

e escolaridade na população avaliada (Tabela 6).  

Mais da metade dos voluntários (56,6%) relatou que, em casos de 

emergência (dor e fraturas estéticas), iriam ao dentista mas ficariam com medo de 

contrair o SARS- CoV-2, enquanto cerca de 25% (646/2557) apontaram que iriam 

apenas em casos insuportáveis de dor,  17,7% (452/2557) iriam sem preocupações e 

0,7% (18/2557) não iriam de jeito nenhum. 

Além disso, durante a primeira onda, 820 dos 987 voluntários do grupo de 

risco (83,1%) responderam que não iriam à consultas odontológicas de rotina por 

medo de contrair a COVID-19, sendo que, mulheres (p=0,0004),  jovens (p<0,0001) e 

voluntários com maior escolaridade (p=0,04) pertencentes à esse grupo relataram 

maior preocupação (Tabela 6).  

 

Tabela 6 - Influência das variáveis gênero, escolaridade e idade no medo de frequentar consultas 
odontológicas de rotina durante a primeira onda da pandemia no Brasil.  

Medo de frequentar consultas odontológicas de rotina (n=2557) 

Variável Descrição Não (%) Valor de P OR 95% IC 

Gênero 
Masculino 33.3 <0.0001* 1.58 1.28 a 1.96 
Feminino 24.0   

Escolaridade 
Fundamental/médio 29.6     0.07 1.25 0.98 a 1.59 

Superior/pós-graduação 25.1   

Idade (anos) 

18 a 19 27.4     0.92 ---------- ---------- 

20 a 29 26.2    

30 a 39 25.6    

40 a 49 26.0    

≥ 50 24.0    

Medo de frequentar consultas odontológicas de rotina - grupo de risco (n=987) 

Variável Descrição Não (%) Valor de P OR 95% IC 

Gênero 
Masculino 25.5 0.0004* 1.97 1.35 a  2.89 

Feminino 14.8   

Escolaridade 
Fundamental/médio 22.4     0.04* 1.54 1.03 a  2.32 

Superior/pós-graduação 15.8   

Idade (anos) 

18 a 19 15.3 <0.0001* ----------- ----------- 

20 a 29 10.5    

30 a 39 15.2    

40 a 49 21.4    

≥ 50 25.6    

*OR: Odds Ratio; IC: intervalo de confiança. 
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Consciência quanto à gravidade da COVID-19 

Mais de 80% dos voluntários acreditam que a COVID-19 é uma doença grave, 

seguido de 9,8% que consideram moderadamente grave (Figura 2). A percepção de 

que a COVID-19 não é uma                           doença grave não foi influenciada pelo sexo, faixa 

etária ou escolaridade (Tabela 7). 

 

Consciência quanto ao risco de transmissão da COVID-19 em consultórios 

odontológicos 

Mais de 56% dos pacientes consideraram o risco de transmissão da COVID-

19 em consultórios odontológicos alto (Figura 2). Voluntários com menor 

escolaridade consideraram quase 2 vezes mais que o risco de contágio em 

consultórios odontológicos é baixo ou inexistente do que aqueles que possuem 

ensino superior ou pós graduação (p=0,001; OR=1,90). Pacientes mais velhos foram 

os que mais subestimaram o risco de transmissão da COVID-19 em consultórios 

odontológicos quando comparado aos mais jovens (p<0,0001) (Tabela 7). 
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Figura 2 - A. Percepção de pacientes sobre a gravidade da COVID-19 durante a 
primeira onda da pandemia no Brasil. B. Percepção de pacientes sobre o risco de 
transmissão da COVID-19 em consultórios odontológicos durante a primeira onda da 
pandemia no Brasil.                
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Tabela 7 - Influência das variáveis gênero, escolaridade e idade na percepção da gravidade da 
COVID-19 e do risco de transmissão em consultórios odontológicos. 

Consideram a doença grave 

Variável Descrição Não (%) (Valor de P) OR 95% IC 

Gênero 
Masculino 0.83 0.20 2.86 0.90 a  0.52 

Feminino 0.29   

Escolaridade 
Fundamental/médio 0.55 0.64 1.49 0.32 a  6.00 

Superior/pós-graduação 0.37   

Idade – anos 

18 a 19 0.58 0.98 ------ ----------- 

20 a 29 0.38    

30 a 39 0.24    

40 a 49 0.35    

≥ 50 0.30    

Percepção do risco de contágio e transmissão em consultórios odontológicos (risco ausente 
ou baixo x risco moderado à alto) 

Variável Descrição 
Não 

há/baixo (%) 

H0 (Valor 

de P) 
OR 95% IC 

Gênero 
Masculino  8.81 

 6.26 
     0.05 1.45 0.99 a  2.09 

Feminino   

Escolaridade 
Fundamental/médio 10.97 0.001* 1.90 

 

Superior/pós-graduação    
1.26 a 2.81 

Idade – anos 

18 a 19  7.36 <0.0001 -------- ------------ 

20 a 29  5.02   
 

30 a 39  6.55   
 

40 a 49  6.87   
 

≥ 50 13.67   
 

*OR: Odds Ratio; IC: intervalo de confiança. 

 

Perspectivas para os atendimentos odontológicos pós-pandemia 

Por fim, 57,5% dos voluntários acreditam que, após a pandemia, terão a 

mesma preocupação em contrair doenças no consultório odontológico e 35,7% 

ficarão mais preocupados (Figura 3). Mais de 80% dos participantes da pesquisa 

acreditam que as medidas de proteção adotadas pelos dentistas durante a 

pandemia de COVID-19 devem ser mantidas mesmo após a cura ou vacina para 

que se evite a transmissão de outras doenças (Figura 3) e 67% esperam que os 

atendimentos odontológicos após a pandemia sejam diferentes do que eram antes 

(figura 3). 
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Figura 3 - A. Após a pandemia, sua preocupação em contrair doenças nos 
consultórios odontológicos será igual, maior ou menor ao que era antes da 
pandemia? B. As medidas prevenção adotadas nos consultórios odontológicos 
durante a pandemia deveriam se manter mesmo após a vacina e/ou cura da 
COVID-19? C. Os atendimentos odontológicos serão diferentes após a 
pandemia?  
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O vírus SARS-CoV-2, responsável por uma pandemia global, obrigou 

pessoas e serviços do mundo todo a se adaptarem à uma nova realidade que 

envolve uma série de medidas de prevenção da transmissão da doença que ficou 

conhecida como COVID-19 (GE, H et al., 2020). Em consultórios odontológicos, as 

medidas de prevenção devem envolver os profissionais da clínica e os pacientes 

para que haja redução efetiva no risco de contaminação cruzada (SILES-GARCIA et 

al., 2021). Apesar disso, até o momento, não foi encontrado na literatura estudos que 

avaliem a participação da população nas medidas de prevenção da COVID-19 nos 

consultórios odontológicos e, poucos estudos avaliaram o conhecimento e 

percepções de pacientes sobre a doença nesses ambientes (AHMED et al., 2020). 

Desta maneira, este estudo, realizado durante a primeira onda da pandemia no 

Brasil, objetivou avaliar o conhecimento, a conscientização e a participação dos 

pacientes na prevenção da transmissão da COVID-19 em consultórios 

odontológicos, bem como suas percepções sobre a doença e perspectivas para os 

atendimentos odontológicos futuros. Para isso, foi disponibilizado um  questionário 

online que permitiu que pacientes de todas as idades,  níveis de escolaridade, 

grupos socias e regiões do Brasil fossem avaliados à distância, sem que houvesse 

risco de contaminação. Desta forma, a metodologia permitiu uma rápido avaliação 

do panorama geral da situação sem que houvesse prejuízo na saúde de qualquer 

paciente. 

Assim como observado em outras pesquisas que utilizaram  questionários 

como ferramenta de coleta de dados, a adesão de mulheres à pesquisa foi 

consideravelmente superior ao de homens, uma vez que elas, no geral têm maior 

disposição em participar deste tipo de estudo e maior preocupação com questões 

relacionadas à saude (ABDULKAREEM et al., 2021; AHMED et al., 2020; COTRIN et 

al., 2020; GUIMARÃES et al., 2021).  

A faixa de idade predominante dos voluntários foi de 20 a 29 anos, 

coincidindo com a faixa etária com maior acesso à internet, segundo o último censo 

realizado pelo IBGE (IBGE, 2021).  

A região Sudeste abrigava em 2020 cerca de 42% da população, seguido 

pela região Nordeste (27,1%), Sul (14,3%), Norte (8,8%) e Centro-oeste (7,8%) 

(IBGE, 2021b). Desta forma, de modo geral, a distribuição regional irregular dos 

voluntários seguiu proporcionalmente a distribuição regional da população brasileira. 

Assim como observado em estudos semelhantes realizados no Brasil 
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durante a pandemia (GUIMARÃES et al., 2021), a grande maioria dos voluntários 

possuíam ensino superior ou pós-graduação, o que pode ter influenciado nos 

resultados positivos obtidos. A baixa incidência de voluntários com menor 

escolaridade pode ser explicada pelo fato de que o acesso à internet para esse 

grupo tende a ser mais limitado, principalmente no Brasil  (DE BRITO et al., 2016; 

GUIMARÃES et al., 2021). Além disso, para responder ao questionário, era 

necessário saber ler, escrever e interpretar. Desta forma, é esperado que indivíduos 

com menor escolaridade tenham maior dificuldade e, inevitavelmente, menor 

interesse em participar deste tipo de pesquisa, apesar dos nossos esforços para 

tornar o questionário o mais simples e acessível possível.  

A maioria dos voluntários acredita que o principal sintoma da COVID-19 seja 

a febre (89%), seguido por falta de ar (80,4%), dificuldade de sentir cheiro e/ou gosto 

(76,1%) e tosse  seca (61,1%). De fato, a literatura relata que a febre é o sintoma 

clínico mais comum em pacientes com diagnóstico de COVID-19 (DAHER et al., 

2020; GE, H. et al., 2020; HUANG et al., 2020). A falta de ar e a tosse seca também 

são sintomas fortemente associados ao SARS-CoV- 2 (GE, H. et al., 2020) e, 

recentemente, a anosmia e ageusia foram considerados sintomas da COVID-19 pela 

Organização Mundial de Saúde (DAHER et al., 2020). De fato, em um estudo 

realizado em 2020, quase 70% dos indivíduos positivos para COVID-19 

apresentaram perda de olfato e paladar (YAN et al., 2020). Estes resultados 

confirmam o que outros estudos já haviam apontado: os pacientes estão conscientes 

quanto à sintomatologia da COVID-19 (UMEH et al., 2021), provavelmente devido à 

quantidade massiva de informações recebidas diariamente através dos meios de 

comunicação. Vale ressaltar que reconhecer os sintomas da doença é 

fundamental para a prevenção de sua  disseminação. 

No geral, os voluntários demonstraram estar bem informados sobre as 

medidas de prevenção que devem ser adotadas pelos profissionais para reduzir o 

risco de transmissão do COVID-19 em consultórios odontológicos, corroborando 

com um estudo anterior (AHMED et al., 2020). De fato, lavar as mãos antes e após o 

atendimento odontológico (SILES-GARCIA et al., 2021), utilizar máscaras do tipo 

N95 (CABRERA-TASAYCO et al., 2020) ou PFF2 (CABRERA-TASAYCO et al., 

2020; GURZAWSKA-COMIS et al., 2021), utilizar protetores faciais (GURZAWSKA-

COMIS et al., 2021) e permitir a ventilação natural da clínica (YUE, 2020), são 

medidas fundamentais recomendadas pela maioria das autoridades de saúde e 
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devem ser seguidas pelos profissionais para minimizar a transmissão do SARS-CoV-

2 em consultórios odontológicos, assim como a realização de triagens telefônicas e 

presenciais com mensuração da temperatura corporal e anamnese detalhada 

(CABRERA-TASAYCO et al., 2020; GURZAWSKA-COMIS et al., 2021) (Cabrera-

Tasayco et al., 2020; Gurzawska-Comis et al., 2021), que, como demonstrado, 

possuem alta taxa de aceitação pelos pacientes (UMEH et al., 2021). 

No entanto, quando questionados se os dentistas devem evitar instrumentos 

de alta rotação (“motorzinhos”) durante a pandemia, as respostas foram 

contraditórias. Embora a maioria dos participantes acredite que deve ser evitado 

(39,5%), 32,4% acham que é desnecessário e 28,1% não souberam responder. Na 

literatura, as recomendações acerca desse tema também são contraditórias. 

Estudos sugerem que os aerossóis gerados durante procedimentos odontológicos 

não apresentam alto risco de contágio devido ao efeito diluidor da água nas gotas de 

saliva (MEETHIL et al., 2021), entretanto, as evidências sobre o assunto ainda são 

muito escassas (SHETTY et al., 2021) e podem ser rebatidas por outros estudos que 

confirmam o papel crítico dos aerossóis na transmissão de doenças durante 

procedimentos odontológicos (MIRBOD et al., 2021). Relatórios recentes 

recomendam que procedimentos de geração de aerossol devem ser evitados em 

pacientes com suspeita ou confirmação de infecção por COVID-19, que podem 

precisar de tratamentos de emergência, e em outros pacientes, esses procedimentos 

podem ser realizados com cautela, de preferência sob dique de borracha e sucção 

de alto volume (ADA, 2021; GURZAWSKA-COMIS et al., 2021). Porém, vale 

destacar que todos os pacientes devem ser tratados como potencialmente 

infectados pelo SARS-CoV-2, uma vez que os infectados podem ser assintomáticos 

ou pré-sintomáticos (GURZAWSKA-COMIS et al., 2021; LUO et al., 2020). Dessa 

forma, é plausível que se recomende que o dentista seja cauteloso ao realizar 

procedimentos geradores de aerossóis durante a pandemia até que haja evidências 

mais claras sobre o assunto.  

Entretanto, devido à especifidade do tema, é pouco provável que os 

pacientes tenham tido acesso à essa discussão científica acerca da utilização dos 

motores de alta rotação, desta forma, uma das hipóteses para esses resultados é 

de que alguns pacientes podem não ter associado o aerossol produzido pelos 

motores de alta rotação à          uma possível fonte de contaminação. Além disso, é 

provável que haja uma crença de que não é possível realizar procedimentos 
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odontológicos sem os intrumentos de alta velocidade, uma vez que seu         uso é 

frequente na maioria dos atendimentos em situações normais.  

Mais de 90% dos voluntários relataram se sentirem mais protegidos da 

COVID-19 quando seu dentista utiliza os equipamentos de proteção individual (EPIs). 

De fato, a maioria dos pacientes considera o uso de EPIs descartáveis uma das 

medidas mais importantes de prevenção da COVID-19 em consultórios odontológicos 

(COTRIN et al., 2020; FARSI; FARSI, 2021). Esses resultados demonstram a 

importância do uso desses equipamentos não somente para restringir a transmissão 

de doenças no consultório odontológico, mas também para construir uma relação de 

confiança com o paciente, sobretudo na pandemia. 

Em um estudo realizado por Ahmed et al. (2020), a maioria dos pacientes 

concordou que, para evitar a disseminação da COVID-19, os cirurgiões dentistas 

deveriam ser questionados sobre como eles estão triando a equipe odontológica e 

os pacientes, sobre os protocolos de esterilização, sobre a desinfecção do 

consultório dentário e sobre o manejo do paciente compromissos para evitar 

aglomeração. No presente estudo, quase 70% deles responderam que caso 

precisassem ser atendidos por um dentista que não adotasse as medidas cabíveis 

para prevenir o contágio e a transmissão da COVID-19, alertariam o profissional 

sobre isso. Esses resultados são importantes porque a cobrança do paciente pode 

ser essencial para a adoção pelo dentista de medidas mais rigorosas para aumentar 

a biossegurança no consultório odontológico. 

Os resultados desta pesquisa demonstram que, apesar dos pacientes terem 

consciência de que é arriscado frequentar consultórios odontológicos diante de 

situações em que há probabilidade de estarem contaminados (como quando estão 

com sintomas, quando tiveram contato próximo com alguém que testou positivo para 

a COVID-19 ou quando apresentaram sintomas nos dias que antecederam ao dia da 

consulta) ainda há dúvidas sobre quais situações de exposição esses riscos são 

maiores visto que grande parte dos voluntários confiariam ao dentista a 

responsabilidade de decidir sobre o atendimento sobretudo nos casos em que os 

sintomas não estão presentes, indicando que a maioria deles relacionaram o risco 

de transmissão com a presença de sintomatologia, o que é preocupante visto que a 

COVID-19 pode  ser transmitida por portadores assintomáticos (LUO et al., 2020). 

Apesar da pesquisa ter sido realizada antes da vacinação e das 

recomendações gerais relacionadas à quarentena e isolamento terem sofrido 
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modificações, o CDC recomenda que, independente da vacinação, da presença ou 

ausência de sintomas, pessoas que apresentem risco de estarem infectadas com o SARS-

CoV-2 devem adotar precauções especiais até o décimo dia após a exposição ao vírus, 

início dos sintomas ou teste positivo (CDC, 2022). Segundo o órgão, esses indivíduos não 

devem  frequentar locais onde não possam utilizar máscaras (como em uma consulta 

odontológica) durante esse período. Portanto, em resumo, as recomendações atuais 

sugerem que pacientes expostos ao vírus, independentemente do estado vacinal, quando 

possível, devem evitar consultas odontológicas por ao menos 10 dias. 

Desta forma, pode-se concluir que a decisão sobre a necessidade de quarentena 

não é simples, e, portanto, é compreensível que haja uma confusão sobre quais situações 

indicam a necessidade de quarentena e isolamento social. Os cirurgiões dentistas são 

profissionais da saúde e devem estar devidamente preparados para orientar os pacientes 

que os consideram competentes para avaliarem as condições de saúde relacionadas 

à COVID-19. 

Mulheres e voluntários mais jovens demonstraram ser mais cautelosos e 

estarem mais dispostos a não frequentar consultórios odontológicos em casos em 

que há risco de estarem infectados, o que corrobora com resultados anteriores que 

demonstram que há uma probabilidade maior de que mulheres e pessoas jovens 

adotem medidas de prevenção da COVID-19 do que homens e indivíduos mais 

velhos (YILDIRIM; GEÇER; AKGÜL, 2021). 

Os voluntários se demonstraram conscientes de que a higiene das mãos é 

fundamental para a redução do risco de contágio da COVID-19 (SILES-GARCIA et 

al., 2021) sendo que a maioria deles (81,4%) relatou que utilizaria álcool em gel, 

provavelmente pela facilidade de manuseio e acesso rápido.  

Mais de 90% dos voluntários responderam que, em época de pandemia, o 

ideal é chegar pontualmente para a consulta odontológica, o que demonstra que os 

pacientes estão cientes de que evitar aglomerações no consultório odontológico é 

essencial durante esse período (VILLANI et al., 2020).  

Cerca de 74% dos voluntários  totais e 81,3% dos voluntários do grupo de 

risco relataram que não iriam à consultas odontológicas de rotina por medo de 

contrair o vírus durante a primeira onda da pandemia no Brasil. Somado à isso, 

quase 60% relatou que, durante esse período, não frequentou consultórios 

odontológicos. Esses números podem ser reflexos do medo de contrair a doença 

para a qual, até então, não havia vacina (FARSI; FARSI, 2021), da redução da oferta 
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de tratamentos odontológicos pelos próprios cirurgiões dentistas em serviços 

públicos e privados e da contração econômica decorrente da redução da renda 

mensal, de trabalho ou até perda do emprego, uma vez que pessoas em situação 

socioeconômica desfavorável podem não conseguir arcar com os custos associados 

a uma boa saúde bucal, como consultas odontológicas  (MATSUYAMA et al., 2021). 

Em um estudo realizado no oriente médio em agosto de 2020, 87% dos voluntários 

responderam que optariam por não frequentar clínicas odontológicas mesmo em 

situações de potencial risco de infecção por medo de contrair a COVID-19 

(ABDULKAREEM et al., 2021) e, em um outro trabalho realizado com pacientes 

italianos em maio de 2020, 45,6% dos participantes relataram que o COVID-19 

aumentou o medo de ir ao consultório odontológico, sendo que 42,8% não se 

sentiam seguros em retornar ao dentista (MARTINA et al., 2021). Em contrapartida, 

em um estudo realizado no início da pandemia (COTRIN et al., 2020), a maior parte 

dos voluntários declarou que continuaria frequentando consultas odontológicas de 

rotina. Entretanto, vale ressaltar que embora os dados da pesquisa realizada por 

Cotrin et al. (2020) tenham sido coletados durante a primeira onda da COVID-19 no 

Brasil, a pandemia ainda não havia atingido seu pico no país, diferentemente do que 

ocorreu no presente estudo, em que os dados foram obtidos após o pico da pandemia, 

quando a média móvel de mortes passou de mil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022). 

Desta forma, ao comparar os resultados obtidos aos presentes na literatura, é 

possível confirmar que com o aumento da gravidade da pandemia, houve um 

aumento do medo de frequentar consultas odontológicas. 

Outro fato importante relacionado à redução das visitas odontológicas 

durante a pandemia é que, no geral, com a obrigatoriedade do uso de máscaras as 

pessoas ficaram menos preocupadas com a higiene bucal, com o sorriso e estética 

dentária (PINZAN-VERCELINO et al., 2021).  

Em relação à oferta de tratamentos odontológicos, estudos apontaram para 

uma redução que variou de 66 à 88% ou mais no número de procedimentos 

odontológicos realizados durante a primeira onda da pandemia no país (CHISINI et 

al., 2021; DOS SANTOS et al., 2021). Além disso, em um estudo realizado por 

Rossato et al. (2021) em julho de 2020, 84,2% dos dentistas relataram ter reduzido 

sua carga de trabalho em decorrência da COVID-19.  

Apesar dos dados representarem um momento no passado e da grande 

probabilidade de que, após um ano e meio de sua coleta, e, principalmente após o 
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início da vacinação, o número de pessoas que frequentaram os consultórios 

odontológicos durante a pandemina tenha aumentado e o medo tenha diminuído, as 

informações obtidas refletem no presente, uma vez que se tem observado um 

aumento no número de casos de emergência e dor dentária desde o início da 

pandemia (WU et al., 2021), provavelmente em consequência do adiamento das 

consultas odontológicas de rotina. Outro ponto que deve ser levado em 

consideração é que, com a vacinação e as consequentes medidas de flexibilização, 

como a não obrigatoriedade do uso de máscaras, é possível que haja um aumento 

na procura por tratamentos odontológicos. Portanto, os profissionais devem estar 

preparados para o crescimento da demanda de pacientes de urgência e emergência 

e aptos para atendê-los com segurança. 

Por fim, após a análise desses dados, pode-se concluir que os cirurgiões 

dentistas devem estar financeiramente preparados para qualquer tipo de 

intercorrência que possa levar à uma redução da demanda de pacientes, uma vez 

que o impacto financeiro negativo para os profissionais da classe foi grande durante 

a pandemia (DIOGO LIMA et al., 2021; NOVAES et al., 2021). 

Embora pesquisas tenham revelado que homens sentem menos medo e 

estão mais dispostos a ir ao dentista durante a pandemia (ABDULKAREEM et al., 

2021; MARTINA et al., 2021; PELOSO et al., 2020), neste estudo as mulheres, 

mesmo relatando maior apreensão do que os homens frequentaram mais os 

consultórios odontológicos durante a primeira onda da COVID no Brasil. Esse 

resultado pode ser explicado pelo fato de que elas, no geral, são mais preocupadas 

com sua saúde oral (TADA; HANADA, 2004) e  com a estética do sorriso (PINZAN-

VERCELINO et al., 2021) e, portanto, visitam com mais regularidade consultórios 

odontológicos do que homens (SOHN; ISMAIL, 2005), mesmo na pandemia.  

A procura por tratamentos odontológicos               durante esse período também 

foi maior entre os voluntários com menor escolaridade, uma vez que o medo de 

frequentar consultas odontológicas foi diretamente proporcional ao nível de instrução 

na população avaliada, corroborando com resultados anteriores que demonstraram 

que  indivíduos com menor grau de instrução   têm menor tendência à evitar 

encontros durante a pandemia (LÜDECKE; VON DEM KNESEBECK, 2020). 

Apesar da gravidade da doença depender de fatores como a idade e 

presença de comorbidades (GALLO MARIN et al., 2021), mais de 80% dos 

pacientes considerou que a COVID-19 era uma doença grave. Um outro estudo 
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encontrou resultados semelhantes em que mais de 95% dos pacientes consideraram 

a infecção por COVID-19 perigosa (UMEH et al., 2021).  

Quando a pesquisa foi realizada não havia vacina para a COVID-19, e, 

apesar do número de casos e mortes ter sido inferior ao observado nos meses 

anteriores, o país acabava de passar por um dos picos da primeira onda da 

pandemia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022). Desta forma, é compreensível que a 

maioria dos voluntários tenham considerado que a COVID-19 é uma doença grave. 

De lá para cá, a situação epidemiológica da doença no Brasil sofreu diversas 

variações e, mesmo após um ano do início da vacinação, em fevereiro de 2022, o 

número de mortes diárias chegou a atingir a casa dos 1300 (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2022). Após queda nos meses de março e abril, o número de casos 

começou a subir novamente na segunda quinzena do mês de maio de 2022 e, no 

início junho de 2022 o país registrou uma alta de quase 100% no número de casos 

novos por dia quando comparado ao fim do mês de abril (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2022), atingindo, surpreendentemente, a casa dos 40.000 (quase o dobro do número 

registrado quando a pesquisa foi realizada). Esses dados revelam a instabilidade da 

pandemia, que, consequentemente pode ter afetado a percepção sobre a gravidade 

da COVID-19 ao longo do tempo. De qualquer forma, eles também revelam que a 

COVID-19 ainda não acabou, principalmente no Brasil, uma vez que o país ainda 

ocupa a 3ª posição no ranking mundial de casos e mortes (WHO, 2022a). Desta 

forma, a gravidade da COVID-19 não deve ser subestimada.  

A maioria dos pacientes considerou que o risco de transmissão da COVID-

19 em consultórios odontológicos era alto (56,6%) ou moderado (30%). Diversos 

outros trabalhos encontraram resultados semelhantes. Em um deles, 55,3% dos 

pacientes acreditavam que existia um risco maior de contrair COVID-19 em um 

consultório odontológico (MARTINA et al., 2021). Em outro 79% dos pacientes 

odontológicos responderam que os consultórios representavam alto risco para a 

transmissão da COVID-19 (ABDULKAREEM et al., 2021). Já em um levantamento 

realizado por Farsi e Farsi (2021), mais de um terço das mães de pacientes 

considerou que as clínicas dentárias eram ambientes mais perigosos para contrair o 

vírus do que os locais públicos.  

 A maioria dos trabalhos presentes na literatura considera que o risco de 

transmissão da COVID-19 em consultórios odontológicos é alto, sobretudo pela 

grande quantidade de aerossóis gerados durante a maioria dos procedimentos 
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(CIRILLO, 2020; INDURI et al., 2021; SHETTY et al., 2021). Entretanto, outros 

estudos sugerem que o risco é inferior ao estipulado anteriormente (EPSTEIN; 

CHOW; MATHIAS, 2021; MEETHIL et al., 2021). Esses se apoiam em limitadas 

informações (SHETTY et al., 2021) já citadas anteriormente rerefentes à 

possibilidade do poder de transmissão dos aerossóis odontológicos ser inferior ao 

que se imaginava (EPSTEIN; CHOW; MATHIAS, 2021; MEETHIL et al., 2021), na 

confiança de que as práticas de controle de infecção padrão são suficientemente 

capazes de proteger os profissionais e pacientes da exposição à potenciais 

patógenos (MEETHIL et al., 2021) e em estudos que apontaram para uma baixa taxa 

de infecção por COVID-19 em cirurgiões dentistas (ARAUJO et al., 2021; ESTRICH 

et al., 2020). Entretanto, esses fatos apresentam limitações, como enfatizado por 

SHETTY et al. (2021):     

Os procedimentos odontológicos são realizados na cavidade 
oral que é continuamente banhada pela saliva secretada. A 
glândula salivar é um reservatório potencial de infecção por 
SARS‐CoV‐2, com RNA viral rastreado a partir da saliva de 
indivíduos infectados, a maioria deles assintomáticos.  A 
saliva infectada, apesar de ser sugada por sucção de alto 
volume, pode ser potencialmente contagiosa quando 
manipulada utilizando uma broca de alta velocidade que 
facilita sua dispersão em um consultório fechado. Os diques 
de borracha oferecem um escudo totalmente protetor, mas 
não podem ser usados rotineiramente em todos os 
procedimentos cirúrgicos orais. 

 

Além disso, vale resaltar que mesmo nos estudos em que foram 

evidenciadas baixas taxas de infecção por COVID-19 entre os cirurgiões-dentistas, 

os autores enfatizaram a importância da adesão dos profissionais às medidas 

rígidas de prevenção da transmissão da doença para a obtenção de tais resultados 

de maneira a confirmar que elas são extremamente importantes para o controle da 

doença. Entretanto, esses estudos não consideraram a participação dos pacientes 

nesses resultados, uma vez que, aliado à adoção de medidas de prevenção por 

parte dos profissionais, o nível de conscientização dos pacientes também pode ter 

influenciado na baixa taxa de infecção entre os cirurgiões-dentistas. Desta forma, 

os resultados encontrados no presente estudo podem justificar a baixa incidência 

de profissionais contaminados. Entretanto, vale ressaltar que mais estudos sobre as 

taxas de infecções em dentistas brasileiros precisam ser realizados.     

Assim como já relatado em estudos anteriores, indivíduos mais velhos não 
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exibiram comportamentos mais protetores em relação a COVID-19 (LÜDECKE; 

VON DEM KNESEBECK, 2020; YILDIRIM; GEÇER; AKGÜL, 2021) e subestimaram 

mais o risco de transmissão em consultórios odontológicos do que os jovens. Além 

disso, os voluntários mais velhos do grupo de risco demonstraram menos medo de 

frequentar consultas odontológicas do que os jovens do mesmo grupo. Esses 

resultados são preocupante pois a idade avançada é fator    de risco para a 

manifestação mais severa da doença (GE, H. et al., 2020) e podem estar 

relacionados ao fato de que a maioria das informações sobre a COVID-19 estão 

sendo divulgadas através das mídias sociais, as quais são mais frequentemente 

acessadas por jovens (AHMED et al., 2020). 

Os resultados obtidos reforçam a informação de que antes mesmo da 

COVID-19 já havia uma preocupação dos pacientes em contrair doenças no 

consultório odontológico (CHITALADZE; KAZAKHASHVILI, 2020) e que, para mais 

de 30% deles, mesmo após o fim da pandemia e do reestabelecimento da 

normalidade, essa preocupação será ainda maior, exigindo que o cirurgião dentista 

adote medidas que fortaleçam       a confiança do paciente no que diz respeito às 

medidas que são tomadas para o controle de infecção no consultório odontológico. 

Desta forma, o dentista deve ser capaz de melhorar a comunicação com seus 

pacientes e acalmar os mais ansiosos (MARTINA et al., 2021). 

A maioria dos voluntários espera que os atendimentos odontológicos após a 

COVID-19 sejam diferentes do que eram antes (67%) e que as medidas de proteção 

adotadas pelos dentistas  durante a pandemia devem ser mantidas mesmo após a 

cura ou vacina  para que se evite a transmissão de outras doenças (82,6%). De fato, 

espera-se que mesmo que consigamos controlar a infecção por meio de tratamento 

e/ou vacinação eficazes, mudanças dramáticas e duradouras afetem o modo como 

vivemos, trabalhamos e nos relacionamos inclusive na prática odontológica, pois a 

sociedade encontra-se traumatizada e, ao menos por enquanto, exige mudanças 

que sejam capazes de deixá-la mais confiante (GARCÍA-CAMBA; MARCIANES; 

VARELA MORALES, 2020). 

Na odontologia, são esperadas alterações no  uso de EPIs como por exemplo 

a adoção permanente da utilização de face Shields. Também é provavável que se 

adote permanentemente os protocolos de limpeza e esterilização mais rígidos 

implementados durante a pandemia, que se tenha maior cautela ao permitir a 

permanência de acompanhantes desnecessários e que haja um aumento da 



Discussão | 67 

 

frequência de consultas remotas (GARCÍA-CAMBA; MARCIANES; VARELA 

MORALES, 2020). 

É impossível predizer se essas alterações serão permanentes ou se 

perderão com o tempo, porém, é fato que pandemias trazem efeitos transformadores 

na sociedade , economia e sistemas de saúde e, a exemplo do que aconteceu após 

o surto de AIDS em 1980, a COVID-19  provavelmente aumentará a conscientização 

e estimulará os dentistas a revisar os padrões de segurança e a inovar maneiras de 

fornecer o tratamento aos pacientes de maneira segura (MATTOS; PORDEUS, 2020). 

Os resultados desta pesquisa são extremamente importantes e aplicáveis 

dentro do cenário atual, uma vez que a pandemia ainda é uma realidade. Novas 

variantes mais transmissíveis são constantemente identificadas, promovendo 

aumento no número de casos, mortes e sobrecarga dos serviços de saúde. Além 

disso, diversas sequelas associadas à COVID-19 estão sendo descritas. Desta 

forma, é de suma importância que todos, mesmo mais próximos ao retorno à 

“normalidade”, continuem adotando medidas de prevenção de transmissão da 

COVID-19 em todos os ambientes, principalmente em consultórios odontológicos, 

onde o risco de transmissão pode ser elevado.  

A necessidade de acesso à internet para a participação da pesquisa 

configura uma limitação deste estudo uma vez que  algumas populações não foram 

representadas. Portanto, deve-se ter cuidado ao generalizar os achados do estudo 

para populações com menor escolaridade ou que não estão acostumadas a acessar 

plataformas de redes sociais. 

Além disso, a confiança em questionários autorrelatados e a possibilidade de 

alteração de comportamento e opinião de acordo com o cenário da pandemia       

também são limitações inerentes à este estudo. 

Uma outra possível limitação, seria a possibilidade de que os participantes 

procurarassem respostas na internet ou escolhessem alternativas aleatórias para 

preencher rapidamente o questionário, o que prejudicaria alguns dos dados. Para 

minimizar esses riscos, não foi colocado prazo de tempo para responder ao 

questionário e os participantes foram avisados de que seus conhecimentos não 

seriam expostos, deixando-os mais confortáveis para responder às perguntas.  

Apesar disso, a metodologia do survey online permite um rápido panorama 

do problema podendo servir como           guia para que as autoridades e profissionais da 

saúde tracem estratégias favoráveis para o combate da atual e de futuras 

pandemias. 
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a) Os pacientes demonstraram bons conhecimentos e práticas em relação às 

medidas de prevenção da COVID-19 em consultórios odontológicos; 

b) Os pacientes estão aptos a cobrar que os cirurgiões dentistas sigam todas as 

medidas de prevenção da COVID-19 nos consultórios odontológicos; 

c) O uso de EPIs pelo dentista é fundamental para o estabelecimento da relação 

de confiança entre profissional e paciente; 

d) A presença de sintomas no dia da consulta odontológica gerou menos dúvidas 

sobre a necessidade de desmarcá-la para cumprimento do isolamento social do 

que outras situações de risco em que os sintomas não estavam presentes; 

e) Pacientes que se enquadram no grupo de risco, especialmente jovens, mulheres 

e aqueles com maior nível de escolaridade, relataram maior medo de frequentar 

consultas odontológicas durante a pandemia; 

f) Idade e escolaridade influenciaram na percepção do risco de contrair COVID-19 

em consultórios odontológicos; 

g) Deve-se atentar aos indivíduos mais velhos uma vez que, apesar dos maiores 

riscos, não exibiram comportamentos mais protetores em relação a COVID-19; 

h) Os pacientes esperam que os atendimentos odontológicos após a pandemia 

sejam diferentes do que      eram antes. 

i) A manutenção das medidas preventivas por parte dos profissionais e pacientes 

são de fundamental importância mesmo após a vacinação. 
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APÊNDICE A – Questionário 
 
1. Você aceita participar desta pesquisa? 

 

 Sim 

 Não  
 

2. Qual a sua idade?  
 

 Entre 18-19 anos  

 Entre 20-29 anos 

 Entre 30-39 anos  

 Entre 40-49 anos 

 50 anos ou mais  
 

3. Qual seu sexo  
 

 Masculino  

 Feminino  

 Prefiro não declarar  
 

4.  Qual o seu nível de escolaridade?  

 

 Ensino Fundamental completo ou incompleto 

 Ensino Médio completo ou incompleto 

 Ensino Superior completo ou incompleto 

 Pós-graduação completa ou incompleta  
 

5. Em qual estado você reside?  
 

 AC  

 AL 

 AM 

 AP 

 BA  

 CE  

 DF 

 ES 

 GO 

 MA  

 MT 

 MS 

 MG  

 PA 

 PB  

 PR  

 PE  

 PI 

 RJ  

 RN  

 RS  

 RO  

 RR  

 SC  

 SP  

 SE 

 TO 
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6. Você passou por atendimento odontológico durante a pandemia? 
Marcar apenas uma. 
 

 Sim 

 Não 
 
 
7. Quais são os principais sintomas da doença? (selecione até 4)  
Marque todas que se aplicam. 
 

 Febre  

 Tosse seca  

 Diarréia 

 Fadiga muscular  

 Dor de garganta  

 Vômito 

 Falta de ar 

 Dor de cabeça 

 Nariz escorrendo 

 Dificuldade em sentir cheiro e/ou gosto 
 
 
8.  Quando o dentista deve lavar as mãos?  
Marcar apenas uma. 
 

 Antes e após cada atendimento  

 Apenas após cada atendimento  

 Apenas antes cada atendimento 
        Não sei 
 
 
9.  Qual tipo de máscara o dentista deve utilizar durante os atendimentos? 
Marcar apenas uma. 
 

 De pano 

 Descartável convencional  

 PFF2 ou N95 
        Não sei 
 
 
10.    O dentista deve usar protetor facial (face shield): 
Marcar apenas uma. 
 

 Somente se não estiver usando óculos de proteção  

 Somente se não estiver usando máscaras 

 Associado à máscara e aos óculos de proteção  

 O dentista não precisa usar protetor facial 
         Não sei 
 
 
11. O uso de motores de alta rotação (“motorzinhos”) durante a pandemia:  
Marcar apenas uma. 
 

 Deve ser evitado 

 Não precisa ser evitado  
         Não sei 
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12.   O dentista deve manter a circulação de ar no consultório odontológico:  
Marcar apenas uma. 
 

 Exclusivamente através do ar condicionado  

 Abrindo totalmente as portas e janelas 
        Não sei 
 

 
 

13. Você se sente mais protegido contra à COVID-19 ao ver que o dentista utiliza material de proteção 
individual (touca, máscaras, avental, luvas, óculos)? 

Marcar apenas uma. 
 

 Sim 

 Não, pois esses equipamentos protegem apenas o dentista  
         Não sei 
 
 
14. Você acha importante que, antes de iniciar a consulta, o dentista meça a temperatura dos pacientes e 

pergunte à eles se sentiram algum tipo de sintoma ou tiveram contato recente com pessoas 
contaminadas? 

Marcar apenas uma. 
 

 Sim  

 Não 
        Não sei 
 
15. Você acha importante que, antes da consulta, o dentista entre em contato com os pacientes via 

telefone para perguntar se eles estão com sintomas? 
Marcar apenas uma. 
 

 Sim 

 Não acho que faça diferença  
        Não sei 
 
 
16.  Caso você estivesse com sintomas da COVID-19 no dia da consulta, qual seria a sua atitude?  
Marcar apenas uma. 
 

 Cancelaria a consulta 

 Perguntaria ao dentista se posso ser atendido(a) 

 Iria à consulta 
 
 
17.   Se no dia da consulta você estivesse assintomático (sem sintomas) mas tivesse apresentado 

sintomas nos últimos 10 dias, qual seria a sua atitude?  
Marcar apenas uma. 
 

 Cancelaria a consulta 

 Perguntaria ao dentista se posso ser atendido(a) 

 Iria à consulta 
 

 
18.   Se no dia da consulta você estivesse sem sintomas mas tivesse tido contato recente (até 10  dias) 

com um infectado, qual seria a sua atitude? 
Marcar apenas uma. 
 

 Cancelaria a consulta 

 Perguntaria ao dentista se posso ser atendido(a) 

 Iria à consulta 
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19. Ao chegar no consultório, você higieniza suas mãos imediatamente? 
Marcar apenas uma. 
 

 Sim, através da lavagem com água e sabão 

 Sim, utilizando álcool em gel 

 Não 
 
 
20.    Na pandemia, o ideal é que você chegue para a sua consulta:  

Marcar apenas uma. 
 

 Adiantado(a)  

 Pontualmente  

 Atrasado(a) 
        Não sei 
 
21. Você alertaria/avisaria o dentista sobre a necessidade do uso de EPIs* e outras medidas preventivas 

caso percebesse que ele não está adotando os devidos cuidados para a prevenção da COVID-19? 
*EPIs são “Equipamentos de Proteção Individual” como touca, luvas, máscara, etc. 
Marcar apenas uma. 
 

 Sim  

 Não 
        Não sei 
 
 
22.  Você iria à consultas odontológicas de rotina em época de pandemia? 
Marcar apenas uma. 
 

 Sim 
        Não, pois tenho medo de contrair a COVID-19 
 
23.   Caso tenha uma emergência odontológica (como dor, fratura de dente ou de restauração) durante a 

pandemia, você: 
Marcar apenas uma. 
 

 Iria à uma consulta odontológica sem preocupações 

 Iria à uma consulta odontológica mas ficaria com medo de contrair o vírus  

 Iria apenas em casos insuportáveis de dor 

 Não iria de jeito nenhum 
 
24. Para pacientes do grupo de risco (idoso, hipertenso, diabético, obeso, etc):   Você iria à consultas 

odontológicas de rotina em época de pandemia? 
Marcar apenas uma. 
 

 Não faço parte do grupo de risco 

 Sim 
        Não, não tenho medo de contrair o v 
 
 
25. Você acha que a doença:  
Marcar apenas uma. 
 

 Não é grave 

 É moderadamente grave 

 É grave apenas para os grupos de risco  

 É grave 
        Não sei 
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26. Como você considera o risco de transmissão da COVID-19 em clínicas odontológicas?  
Marcar apenas uma. 
 

 Não há risco  

 Baixo 

 Moderado  

 Alto 
        Não sei 
 

27. Após a pandemia, sua preocupação em contrair doenças nos consultórios odontológicos será igual, 
maior ou menor em relação ao que era antes da pandemia? 

Marcar apenas uma. 

 Igual 

 Maior 

 Menor 
 

28. As medidas prevenção adotadas nos consultórios odontológicos durante a pandemia deveriam se 
manter mesmo após a vacina ou cura da COVID-19 para previnir a transmissão de outras doenças? 

Marcar apenas uma. 
 

 Sim  

 Não 

 Não sei 
 
 
28 Você acredita que, após a pandemia, os atendimentos odontológicos serão diferentes do que eram 

antes?  
Marcar apenas uma 
 

 Sim  

 Não 
        Não sei 
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ANEXO – Parecer do CEP 
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