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Resumo: A atual pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 constitui uma emergência de saúde pública de 

preocupação global, devido a sua alta virulência e poder de disseminação na população, essa situação fez com os 

profissionais de odontologia modificassem seus atendimentos com o objetivo de controlar a propagação da 

COVID-19. A Universidade Estadual de Ponta Grossa em parceria com a Universidade Federal do Paraná, a 

Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul integra uma pesquisa 

multicêntrica, cujo objetivo é analisar as práticas e formular estratégias de biossegurança em odontologia para o 

enfrentamento da COVID-19 por meio da aplicação de um questionário que deve ser respondido de forma on-line, 

o público-alvo são profissionais de saúde bucal das redes públicas e privadas. Como uma estratégia de divulgação 

e incentivo a participação à pesquisa, foi criado o projeto de extensão para eventos de Lives streaming. Assim, 

uma das suas vantagens, é a de se conseguir reunir vários indivíduos de diversos locais numa plataforma de 

transmissão, possibilitando, portanto, repassar a mesma informação para um amplo número de pessoas. Assim as 
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transmissões ao vivo de forma on-line impactaram positivamente os resultados da pesquisa através de aumento de 

participantes respondentes. 

Palavras-chave: Eventos Científicos e de Divulgação. Biossegurança. Coronavirus.  

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Biossegurança em odontologia para o enfrentamento da covid-19: análise das práticas 

e formulação de estratégias 

PROJETOS VINCULADOS 

Liga de Odontopediatria e Saúde Coletiva (LOSC) 

PÚBLICO-ALVO  

Profissionais de saúde bucal que atuam tanto no serviço público quanto no serviço 

privado, além de gestores, docentes e discentes de graduação e pós-graduação em Odontologia. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

 Abrangência principal na Região Sul, mas também nas demais regiões brasileiras. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Ponta Grossa – Paraná. 

JUSTIFICATIVA 

A prática odontológica tem sido afetada pela pandemia da COVID-19. Os 

profissionais de saúde bucal que atuam nos serviços e no ensino de Odontologia, tanto no 

serviço público como privado, apresentam vulnerabilidade aos fatores de risco mais elevados 

de infecção pela COVID-19, principalmente pela grande exposição à saliva (a taxa de SARS-

CoV2 na saliva dos pacientes pode chegar a 91,7%), sangue, e outros fluidos corporais, além  

da dispersão de aerossóis oriunda das canetas de alta e de baixa rotação e da seringa tríplice 

(GRASSELLI et al., 2020; LI et al., 2020; VAN DOREMALEN et al., 2020).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde, em todo o mundo, muitos trabalhadores 

estão adoecendo e morrendo pela COVID-19. No Brasil, um importante movimento de proteção 
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e manejo da COVID 19 foi a publicação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Nota 

Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA N˚ 04/2020 de 31 de março de 2020 que normatiza 

processos de biossegurança, e tem sido atualizada constantemente. No entanto, vive-se ainda o 

desafio de planejar a retomada segura de serviços e do ensino odontológico sem colocar em 

risco a sociedade com a disseminação da COVID-19. 

Neste sentido, docentes do Departamento de Odontologia da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa, em parceria com docentes da Universidade Federal do Paraná, Universidade 

Federal de Santa Catarina e Universidade Federal do Rio Grande do Sul estão desenvolvendo 

uma pesquisa multicêntrica com objetivo de analisar a biossegurança durante as práticas 

odontológicas dos profissionais de saúde bucal dos serviços público e privado da região Sul, e 

como os cursos de Odontologia estão se adequando para o enfrentamento da pandemia da 

COVID-19. 

 Para alavancar a discussão sobre o tema, e motivar o público-alvo a participar da 

pesquisa respondendo ao formulário on-line, foi idealizada uma sequência de eventos on-line 

em forma de Lives streaming (mídia de streaming, simultaneamente gravados e transmitidos 

em tempo real), que buscaram apresentar as dificuldades e perspectivas para a manutenção e 

adequação do processo de trabalho, do ponto de vista da gestão pública e do conselho de classe. 

Além disso, buscou-se proporcionar o aprimoramento e fortalecimento dos grupos de pesquisa 

e ensino intra e interinstituições coparticipantes, e contribuir na articulação com órgãos 

superiores da categoria, como o Conselho Regional de Odontologia, Secretarias Municipais e 

Estaduais de Saúde e a Associação Brasileira de Ensino Odontológico. 

OBJETIVOS 

Despertar nos trabalhadores, gestores, discentes e docentes em Odontologia a reflexão 

a respeito da pandemia de COVID-19 no que diz respeito às medidas de biossegurança adotadas 

nos serviços públicos e/ou privados, além de divulgar e motivar os profissionais de saúde a 

participarem da pesquisa através do formulário on-line.  

METODOLOGIA 

 Foram realizados 3 Lives, uma pela plataforma Google Meet e as outras duas na 

plataforma do Youtube®, na modalidade Teleconferência, com duração média de 2 horas cada. 
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O link para acesso foi amplamente divulgado através de e-mails e pelas redes sociais, os 

participantes tiveram a oportunidade de enviar comentários e perguntas por meio do chat. O 

moderador do encontro on-line fez a abertura e problematização e em seguida, cada palestrante 

teve um tempo destinado para sua apresentação. Ao final, o moderador direcionou as dúvidas 

e comentários aos palestrantes para que fossem respondidas. 

Os eventos realizados contaram com as seguintes temáticas:  

1) 08 de julho de 2020: Lançamento da Rede Colaborativa de Odontologia da 

Região Sul; 

2) 11 de agosto de 2020: Biossegurança e COVID 19 Desafios na organização da 

saúde bucal nos municípios do Paraná; 

3) 02 de setembro de 2020: O papel dos Auxiliares e Técnicos de Saúde Bucal na 

pandemia. 

RESULTADOS 

Foram realizadas 3 encontros on-line, sendo em média 1h20min de duração entre os 

participantes convidados, e 40min de debate e dúvidas apresentadas.  

A primeira live streaming aconteceu pela plataforma Google Meet com presença de 191 

pessoas, e depois a gravação foi postada no site YouTube®, recebeu o presente momento atingiu 

um alcance de 96 pessoas.  

O segundo encontro, destinado a todos os profissionais de saúde bucal do estado do 

Paraná teve um alcance de 1551 visualizações e de 401 inscritos no dia da divulgação. A terceira 

que foi realizada no dia 02/09/2020 com foco nos auxiliares de saúde bucal e técnicos de saúde 

bucal teve um alcance de 2001 visualizações e 940 inscritos durante a realização da mesma. 

Ambas foram transmitidas pelo site YouTube® e gerado um certificado de participação aos 

inscritos que estavam presentes no dia. Até o momento houve 2.815 respostas. 

Existiu um aumento expressivo na participação, inscrição e visualização das 

conferências ao longo do projeto. Levanto o evento para uma plataforma maior, mais conhecida 

e com melhores recursos de comunicação, aumentando a divulgação nas redes sociais e 
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melhorando o entendimento do formato entre os participantes da forma como se dava os 

encontros on-line, auxiliou na melhora de visualizações.  

Além disso o formato com que foi desenvolvido e conduzido todos esses encontros, 

facilitou a participação dos espectadores, gerando momentos de discussão, formação de debates 

sobre pontos importantes e oportunidade para sanar dúvidas existentes entre os participantes.  

Na live streaming que aconteceu no dia 02 de setembro, chamou a atenção o número de 

participações tanto de técnicos como de auxiliares em saúde bucal do sistema público e/ou 

privado, não só tendo a participação limitada dos que estão vinculados ao estado do Paraná ou 

da Região Sul, mas também de todo o território nacional. 

Tabela 1: Números de Participações nas Lives. 

Tema da Live Inscritos  Visualizações  

após 

Lançamento da Rede Colaborativa de 

Odontologia na Região Sul 

191 96 

Biossegurança e COVID-19: Desafios na 

Organização da Saúde Bucal nos Municípios 

do Paraná 

401 1551  

O papel dos Auxiliares e Técnicos em Saúde 

Bucal na pandemia 

940  2001 

FOTO 

Figura 1 – Live: O Papel dos Auxiliares e Técnicos de Saúde Bucal 
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Live do dia 02/09/2020, tendo como publico alvo os auxiliares de saúde bucal e técnicos de saúde bucal, 

realizada pela plataforma de compartilhamento de vídeos YouTube
®

.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A transmissão das lives para com informações sobre o enfrentamento dos serviços de 

saúde frente à COVID-19, conseguiram trazer as experiência de profissionais de saúde, 

gestores, e docentes,  além do compartilhamento das estratégias que cada município e/ou estado 

tem adotado para esse momento. Além disto, fomentou ricos debates e discussões a cerca do 

tema. Ainda, as Lives oportunizaram divulgar a pesquisa ao atingir o público-alvo e aumentar 

a participação dos profissionais na resposta do questionário on-line. Sendo assim, uma 

estratégia fundamental na coleta dos dados.  
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