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PORTARIA SMSA/SUS-BH N° 008/2006 
DE 06 DE MARÇO DE 2006* 
 
Estabelece condições para instalação e funcionamento de estabelecimentos de Assistência 
Odontológica, sediados no Município de Belo Horizonte. 
 
O Secretário Municipal de Saúde e Gestor do Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte - SUS-BH, no 
uso de suas atribuições legais e regulamentares, e considerando: 
- A análise conclusiva apresentada pelo Grupo Técnico constituído pelo Conselho Regional de 
Odontologia do Estado de Minas Gerais, Associação Brasileira de Odontologia/Seção Minas Gerais, 
Sindicato dos Odontólogos do Estado de Minas Gerais sob a Coordenação da Gerência de Vigilância 
Sanitária e COMCIRA/SMSA. 
- A necessária observância dos procedimentos técnicos objetivando a diminuição dos riscos a que os 
pacientes possam estar expostos. 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1.º - Aprovar a Norma Técnica Especial nº 001/2006, que estabelece condições para instalação e 
funcionamento de estabelecimentos de assistência odontológica sediados no Município de Belo 
Horizonte, passando a vigorar o disposto no anexo desta Portaria. 
 
Art. 2.º - As diretrizes estatuídas na Norma Técnica Especial, a que se refere o artigo anterior, aplicar-se 
á a pessoas físicas e jurídicas, de direito público e privado. 
 
Art. 3.º - Determinar que o descumprimento das exigências constantes desta Portaria, e em seus 
anexos , caracterizará em infração sanitária, capitulada pela Lei Municipal nº 7.031, de 12 de janeiro de 
1996, observados os demais instrumentos legais sanitários pertinentes. 
 
Art. 4.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, em especial a Portaria SMSA/SUS-BH nº 026/2000.  
 
Belo Horizonte, 06 de março de 2006 
Helvécio Miranda Magalhães Júnior 
Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS/BH 
 
(*) Republicação da Portaria SMSA/SUS-BH 008/2006 por ter sido publicada no DOM de 11/03/06 com 
incorreções. 
 
ANEXO - I (*) 
NORMA TÉCNICA ESPECIAL 001/2006 
 
Dispõe sobre as condições para instalação e funcionamento de estabelecimentos de Assistência 
Odontológica sediados no município de Belo Horizonte. 
 
CAPÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
 
Art. 1º - As ações de Fiscalização e Vigilância Sanitária em estabelecimentos de assistência 
odontológica são caracterizadas como ações de saúde, e devem buscar a eficiência no controle dos 
riscos à saúde dos pacientes, profissionais e circundantes.  
 
Art. 2º - Os estabelecimentos de assistência odontológica deverão ter instalações, equipamentos 
adequados e recursos humanos habilitados e capacitados para a realização dos procedimentos 
odontológicos.  
 



Art. 3º - Os estabelecimentos serão classificados de acordo com a complexidade e riscos dos 
procedimentos que realizam, de forma a estabelecer exigências de condições estruturais mínimas para 
funcionamento. 
 
Art. 4º- Os profissionais das equipes de saúde bucal devem estar devidamente informados e atentos 
aos riscos ocupacionais inerentes às atividades desenvolvidas. 
 
CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS E DEFINIÇÕES 
 
Art. 5º - Esta Norma Técnica Especial objetiva: 
 
I) Definir o perfil dos estabelecimentos de assistência odontológica, de acordo com suas características 
físicas e de funcionamento; 
II) Contribuir para a melhoria das condições de atendimento nos estabelecimentos de assistência 
odontológica. 
 
Art. 6º - Para os efeitos desta Norma Técnica Especial , definir-se-á como: 
 
I) Procedimento em odontologia: é qualquer atividade fornecida ao indivíduo ou a grupos de indivíduos 
diretamente por profissional Cirurgião Dentista, legalmente habilitado, bem como outras atividades 
exercidas por outros profissionais da área de odontologia sob prescrição, indicação, orientação, 
coordenação e supervisão do Cirurgião Dentista; 
II) Atos pertinentes à Odontologia: são aqueles relativos à Clínica Geral e demais especialidades 
reconhecidas pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO);  
III) Anestesia odontológica: são todos os procedimentos relativos à aplicação de anestesia local ou 
troncular executados por profissional Cirurgião Dentista;  
IV) Medicamento: produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, 
curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico em odontologia;  
V) Droga: substância ou matéria-prima que tenha a finalidade medicamentosa;  
VI) Droga sob controle especial: substância ou especialidade farmacêutica capaz de produzir 
modificações nas funções nervosas superiores ou que exige efetiva orientação profissional continuada 
devido à possibilidade de induzir efeitos colaterais indesejáveis;  
VII) Correlato: substância, produto, aparelho ou acessório não enquadrado nos conceitos anteriores, 
cujo uso ou aplicação esteja ligado à defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, ou a fins 
diagnósticos e analíticos agrupados em: 
a) equipamentos de diagnóstico; 
b) equipamentos de terapia;  
c) equipamentos de apoio odontológico; 
d) materiais e artigos descartáveis; 
e) materiais e artigos implantáveis;  
f) materiais e artigos de apoio odontológico;  
g) equipamentos;  
h) artigos odontológicos.  
VIII) Paciente: cliente ou usuário de estabelecimento de assistência odontológica, privado ou público, 
que, a seu juízo, ou, quando for o caso, mediante autorização de seu representante legal, aceita a 
indicação, proposição e/ou à ponderação odontológica e se submete a tratamento, acompanhamento 
e/ou realiza as atividades e acata as orientações indicadas ou propostas por profissional Cirurgião 
Dentista, ou sob a supervisão deste, que envolvam os procedimentos em odontologia; 
IX) Laboratório de prótese odontológica: local onde são confeccionadas peças protéticas de uso 
odontológico;  
X) Limpeza: consiste na remoção de toda matéria orgânica e sujidade presente nos artigos e 
superfícies, podendo ser manual ou mecânica (automatizada) e ser realizada anteriormente à 
desinfecção e/ou esterilização;  
XI) Desinfecção: processo de destruição de microrganismos em forma vegetativa, mediante a aplicação 
de agentes químicos e/ou físicos; 
XII) Esterilização: processo de destruição de todas as formas de vida microbiana, mediante aplicação 
de agentes físicos e/ou químicos; 
XIII) Artigos críticos: são aqueles que penetram através da pele e mucosas, atingindo tecidos sub-
epiteliais; 



XIV) Artigos semi críticos: são aqueles que entram em contato com a pele não íntegra ou com mucosas 
íntegras; 
XV) Artigos não-críticos: são aqueles que entram em contato apenas com a pele íntegra do paciente; 
XVI) Anti-sepsia: procedimento que visa o controle de infecção a partir do uso de substâncias 
microbicidas ou microbiostáticas de uso na pele ou mucosa; 
XVII) Analgesia Inalatória: É a sedação consciente realizada com óxido nitroso e oxigênio. 
 
CAPÍTULO III 
DA CLASSIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA 
ODONTOLÓGICA 
 
Art. 7º - Os Estabelecimentos de assistência odontológica são caracterizados como estabelecimentos 
que se destinam à realização de procedimentos de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças 
bucais e do sistema estomatognático, de caráter público ou privado, com ou sem fins lucrativos, 
instalados em áreas autônomas, e/ou no interior de escolas, estabelecimentos de assistência à saúde 
ou outros espaços sociais. 
 
Art. 8º - Os estabelecimentos de assistência odontológica classificam-se em: 
 
I) Consultório Odontológico tipo I: é o estabelecimento de assistência odontológica caracterizado por 
possuir somente um conjunto de equipamento odontológico, sem RX;  
II) Consultório Odontológico tipo II: é o estabelecimento de assistência odontológica caracterizado por 
possuir um conjunto de equipamento odontológico com RX ou dois conjuntos de equipamentos 
odontológicos, com ou sem RX.  
III) Clínica Odontológica tipo I: é o estabelecimento de assistência odontológica caracterizado por 
possuir de 03 a 05 conjuntos de equipamentos odontológicos, independentes entre si, com uma área de 
espera em comum, sem RX.  
IV) Clínica Odontológica tipo II: é o estabelecimento de assistência odontológica caracterizado por 
possuir de 03 a 05 conjuntos de equipamentos odontológicos, independentes entre si, com uma área de 
espera em comum, e que mantém em anexo equipamento de RX odontológico. 
V) Clínica Modular: é o estabelecimento de assistência odontológica caracterizado por possuir acima de 
02 consultórios odontológicos dispostos em um único espaço, podendo fazer uso ou não de 
equipamento de Raios X odontológico; 
VI) Instituto de Radiologia Odontológica: é o estabelecimento de assistência odontológica caracterizado 
por realizar apenas tomadas radiográficas intra e/ou extra orais, independente do número de aparelhos 
de radiação ionizante; 
VII) Instituto de Documentação Odontológica: é o estabelecimento de assistência odontológica 
caracterizado por realizar tomadas radiográficas intra e/ou extra orais, independente do número de 
aparelhos de radiação ionizante e outros exames complementares (fotografias, slides intra e/ou extra 
orais, moldagens para confecção de modelos, traçados cefalométricos, etc); 
VIII) Policlínica Odontológica: é o estabelecimento de assistência odontológica caracterizado por um 
conjunto de mais de 05 consultórios odontológicos, independentes entre si, podendo manter no seu 
interior clínicas modulares, laboratórios de prótese odontológica, instituto de radiologia ou 
documentação odontológica; 
IX) Policlínica de Ensino Odontológico: é a policlínica caracterizada por desenvolver atividades voltadas 
ao ensino odontológico ou pesquisa. 
 
CAPÍTULO IV 
DAS MODALIDADES DE ATENDIMENTO 
 
Art.9º- Os procedimentos odontológicos poderão ser executados nas seguintes modalidades: 
 
I) Intra estabelecimento: são aqueles realizados dentro da área física do estabelecimento; 
II) Extra estabelecimento: são aqueles realizados fora da área física do estabelecimento com o uso das 
seguintes unidades: 
a) Unidade transportável: instalada em locais previamente estruturados e com permanência provisória, 
devendo, para tanto, apresentar equipamento adaptado e adequado ao atendimento odontológico; 
b) Unidade móvel: caracterizada por ser instalada sobre um veículo automotor, ou por ele tracionado; 
c) Unidade de atendimento portátil: caracterizada pelo atendimento de pacientes com equipamentos 
portáteis, voltadas principalmente para os casos de impossibilidade de locomoção do paciente, inclusive 
nos casos de pacientes hospitalizados. 



Parágrafo Único - Para realizar procedimentos odontológicos na modalidade "extra estabelecimento", 
conforme disposto no caput, é necessário cadastro dos procedimentos junto à Vigilância Sanitária 
Municipal. 
 
CAPÍTULO V 
DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 
 
Art. 10 - Os estabelecimentos de assistência odontológica somente poderão funcionar depois de 
autorizados pela Vigilância Sanitária Municipal através da expedição do Alvará de Autorização Sanitária.  
 
Art. 11 - O Alvará de Autorização Sanitária deverá ser requerido a cada ano, na data definida na 
legislação pertinente, junto à Vigilância Sanitária Municipal, que uma vez cumpridas todas as exigências 
previstas neste documento legal e demais legislações sanitárias vigentes, procederá a sua expedição, 
que terá a validade de 12(doze) meses a contar da data de sua expedição.  
 
§ 1º - Para requerer o Alvará de Autorização Sanitária referido neste artigo, o requerente deverá 
apresentar, além dos documentos exigidos na Legislação Municipal em vigor: 
 
I) Cópia da Carteira de Identidade Profissional, expedida pelo Conselho Regional de Odontologia;  
II) Relação dos equipamentos odontológicos existentes;  
III) Cópia do PGRSS ou protocolo de entrega na Vigilância Sanitária Municipal.  
 
§ 2º - Os Estabelecimentos de Assistência Odontológica regulamentados nesta Norma Técnica Especial 
deverão ser instalados em locais adequados, de forma que a sua localização não traga risco de 
contaminação aos produtos, equipamentos, pacientes e pessoal, e deverão possuir o Alvará de 
Localização e Funcionamento expedido pela Secretaria Municipal de Atividades Urbanas.  
 
Art. 12 - O Responsável Técnico pelo estabelecimento de assistência odontológica deverá ser um 
Cirurgião Dentista, devidamente inscrito/registrado no Conselho Regional de Odontologia do Estado de 
Minas Gerais.  
 
§ 1º - Este Responsável Técnico deverá possuir Termo de Responsabilidade Técnica assinado em 
documento próprio junto à Vigilância Sanitária Municipal. 
§ 2º- O Responsável Técnico deverá indicar Responsável Técnico Substituto, caso não esteja presente 
durante o período de atendimento, sob pena de multa e demais penalidades previstas na Legislação em 
vigor.  
§ 3º - Poderão ser indicados tantos responsáveis substitutos quanto o necessário para atenderem nos 
horários e dias de atendimento do estabelecimento.  
§ 4º - O Responsável Técnico Substituto, que necessariamente deverá ser um Cirurgião Dentista 
devidamente inscrito/registrado no Conselho Regional de Odontologia do Estado de Minas Gerais, 
deverá também ter Termo de Responsabilidade Técnica assinado junto à Vigilância Sanitária Municipal.  
 
CAPÍTULO VI 
DOS RECURSOS HUMANOS E PESSOAL AUXILIAR 
 
Art. 13 - Os estabelecimentos de assistência odontológica poderão contar com recursos humanos para 
trabalho em recepção, limpeza, administração, manutenção e gerência, além de pessoal auxiliar. 
 
Art. 14 - O pessoal auxiliar está configurado pelo Auxiliar de Consultório Odontológico (ACD), Técnico 
em Higiene Dental (THD) , Técnico em Prótese Dental (TPD) e Auxiliar de Prótese Dental (APD) , que 
devem estar devidamente inscritos/registrados no Conselho Regional de Odontologia do Estado de 
Minas Gerais, compondo a equipe de saúde bucal.  
 
CAPÍTULO VII 
DAS ÁREAS FÍSICAS DOS ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 
 
Art. 15 - Os estabelecimentos de assistência odontológica deverão apresentar, além das demais 
obrigatoriedades determinadas por esta Norma Técnica Especial e pela legislação federal vigente, as 
seguintes condições referentes à área na qual serão realizados procedimentos odontológicos: 
 
I) Iluminação que possibilite boa visibilidade, atendendo disposições das normas específicas da ABNT; 



II) Ventilação que possibilite circulação e renovação de ar; 
III) Revestimentos de pisos com material lavável e impermeável, que possibilite os processos de 
limpeza e desinfecção, sem a presença de trincas ou descontinuidades;  
IV) Paredes de alvenaria ou divisórias de cor clara, revestidas de material lavável e impermeável, que 
possibilite os processos de limpeza e desinfecção sem a presença de mofo ou descontinuidades;  
V) Tetos de cor clara, sem presença de infiltrações, rachaduras ou mofo;  
VI) Instalações hidráulicas e elétricas embutidas ou protegidas por calhas ou canaletas externas;  
VII) Pia e Bancada de material lavável e impermeável, que possibilite os processos de limpeza e 
desinfecção, sem a presença de trincas ou descontinuidades, para processamento dos artigos;  
 
Art. 16 - Todo estabelecimento de assistência odontológica deverá ter lavatório com água corrente na 
área de atendimento, de uso exclusivo para lavagem de mãos dos membros da equipe de saúde bucal.  
§ 1º - A lavagem de mãos é obrigatória para todos os componentes da equipe de saúde bucal, de 
acordo com a rotina técnica do estabelecimento;  
 
§ 2º - O lavatório deverá contar com: 
a) dispositivo que dispense o contato das mãos com o registro da torneira quando do fechamento da 
água; 
b) toalhas de papel descartável;  
c) sabonete líquido. 
 
§ 3º - Nos estabelecimentos onde se executam procedimentos cirúrgicos, além das exigências citadas 
acima, é obrigatório a utilização de : 
a) degermante;  
b) compressas estéreis.  
 
§ 4º - A limpeza dos artigos não deve ser realizada no mesmo lavatório para lavagem de mãos.  
 
Artigo 17 - Nos estabelecimentos de assistência odontológica, independente do número de cadeiras, é 
recomendável que o processamento dos artigos seja feito em sala separada.  
 
§ 1º - Nos consultórios odontológicos Tipo I e II, não havendo esta possibilidade, não poderá ocorrer o 
processamento dos instrumentais simultâneo com o atendimento clínico. 
§ 2º - As Clínicas e as Clínicas Modulares, devem contar com sala para esterilização, que devem estar 
obrigatoriamente fora da área de atendimento, seguindo as dimensões da RDC nº 50 de 21 de fevereiro 
de 2002 da ANVISA ou a que vier substituí-la.  
§ 3º - As policlínicas deverão possuir CME simplificada, com no mínimo duas áreas distintas, seguindo 
as dimensões da RDC nº 50 de 21 de fevereiro de 2002 da ANVISA ou a que vier substituí-la, com 
ventilação independente, direta ao exterior e separadas até o teto, com guichê de passagem, sem 
cruzamento de fluxo, sendo uma área dotada de ponto de água, cuba e bancada para recepção de 
material contaminado, expurgo e lavagem, e outra para preparo, esterilização, guarda e distribuição do 
material.  
§ 4º - Nas clínicas e policlínicas, onde os consultórios estão instalados de forma isolada, possuindo RT 
próprio e processamento de artigos independente, será permitido o funcionamento das mesmas sem as 
respectivas salas de esterilização e CME simplificada, desde que atenda os critérios da legislação 
vigente.  
 
Art. 18 - As modalidades de "unidades transportáveis e unidades móveis" deverão apresentar: 
 
I) abastecimento de água potável em quantidade suficiente ao fim a que se destina, com reservatório de 
água potável construído em material que : 
a) não contamine a água; 
b) com superfície lisa, resistente e impermeável;  
c) permita fácil acesso, inspeção e limpeza;  
d) possibilite seu esgotamento total. 
 
II) reservatório para coleta dos fluidos provenientes do processo de trabalho na unidade, com as 
seguintes características:  
a) construído em material resistente; 
b) com superfície lisa e impermeável; 
c) que permita fácil acesso inspeção e limpeza; 



d) que possibilite seu esgotamento total na rede pública de esgoto ou outro dispositivo aprovado pelas 
normas técnicas da ABNT, sendo obrigatória sua limpeza e desinfecção periódicas. 
 
Art. 19 - Os estabelecimentos de assistência odontológica deverão possuir área de espera para os 
pacientes, seguindo as dimensões da RDC nº 50 de 21 de fevereiro de 2002 da ANVISA ou a que vier 
substituí-la, com as seguintes características : 
I) Que proporcione condições de comodidade para os pacientes que aguardam o atendimento;  
II) Que possua ventilação natural e/ou artificial de modo a possibilitar circulação e renovação do ar.  
 
Art. 20 - Os ambientes dos estabelecimentos de assistência odontológica deverão estar em 
conformidade com as normas estabelecidas pelo órgão regulador federal para projetos físicos de 
estabelecimentos de assistência de saúde, de acordo com a RDC nº 50 de 21 de fevereiro de 2002 da 
ANVISA ou a que vier substituí-la.  
 
Art. 21 - Todos os estabelecimentos de assistência odontológica devem ser providos, além das áreas 
para os procedimentos odontológicos e para espera de pacientes, de locais distintos e suficientes para: 
I) Arquivo;  
II) Área para armazenamento de medicamentos e material de consumo;  
III) Área para acondicionamento dos instrumentais;  
IV) Área para compressor.  
 
Art. 22 - Na modalidade de "atendimento extra estabelecimento" do tipo Unidade Transportável ou 
Móvel deverá haver área física suficiente para instalação dos seus equipamentos proporcionando 
condições favoráveis de trabalho à equipe de saúde bucal.  
 
Art. 23 - Na modalidade de "atendimento extra estabelecimento" não há necessidade de área específica 
para espera de pacientes, entretanto, recomenda-se que a eleição do espaço para a realização desta 
modalidade observe a proximidade com espaço abrigado para espera, devendo possuir instalações 
sanitárias.  
 
Art. 24 - Os estabelecimentos deverão possuir instalações sanitárias que deverão seguir os seguintes 
critérios :  
 
I ) Os estabelecimentos de assistência odontológica do tipo consultório odontológico Tipo I e II, deverão 
dispor de compartimento sanitário, não necessariamente na área física delimitada pelo estabelecimento, 
mas respeitando uma proximidade desta.  
II ) As Clínicas Odontológicas, Clínicas Modulares, Policlínicas Odontológicas, Institutos de Radiologia e 
Institutos de Documentação Odontológica deverão prever compartimento sanitário para: 
a) Funcionários da equipe de saúde bucal; 
b) Público do estabelecimento.  
 
Art. 25 - As instalações sanitárias deverão possuir no mínimo, lavatório com água corrente, sabão 
líquido e toalha descartável, vaso sanitário com tampa, ralo com sistema de fechamento, lixeira com 
tampa acionada por pedal e saco plástico, devendo atender às normas da ABNT e legislações 
pertinentes. 
 
Art.26 - Os estabelecimentos de assistência odontológica que executam procedimentos de analgesia 
inalatória (sedação consciente) deverão seguir orientações específicas para esta prática conforme 
legislação vigente.  
 
CAPÍTULO VIII 
DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS NECESSÁRIOS 
 
Art. 27 - Os estabelecimentos de assistência odontológica devem obrigatoriamente contar com 
aparelhos para esterilização de artigos, em local reservado para este fim. 
 
Art. 28 - No caso da esterilização ser realizada fora do estabelecimento, deverá ser apresentado 
contrato ou outro documento comprobatório da prestação de serviços e deverá possuir sala de 
utilidades ou área adequada para limpeza e armazenamento do material a ser esterilizado e área para 
armazenamento do material estéril. Nesse caso, cabe ao RT do estabelecimento certificar-se que o 
transporte dos artigos atende à legislação vigente.  



 
Art. 29 - As Unidades móveis e as unidades transportáveis, na impossibilidade de realização da 
esterilização em local previamente estabelecido, poderão realizar este procedimento no local onde 
estiverem instaladas desde que atendam as normas técnicas vigentes.  
Parágrafo único - As Unidades de atendimento portátil devem ter o instrumental previamente 
esterilizado, não podendo apresentar equipamento de esterilização na área de atendimento.  
 
Art. 30 - Os estabelecimentos de assistência odontológica devem possuir os seguintes equipamentos 
básicos, em bom estado de conservação e funcionamento, de acordo com as características dos 
procedimentos executados: 
 
I ) Cadeira odontológica que proporcione à equipe de saúde bucal e ao paciente um posicionamento 
correto;  
II ) Unidade auxiliar ou cuspideira;  
III) Equipo odontológico provido de seringa tríplice e sistema de alta e baixa rotação, acompanhados 
das suas respectivas pontas, regulados de forma a evitar nível de ruído elevado;  
IV) Refletor odontológico que permita um campo visual satisfatório ao trabalho da equipe de saúde 
bucal, de acordo normas da ABNT;  
V) Sistema de sucção de fluidos provido de ponta descartável, podendo o seu resíduo final ser disposto 
diretamente no esgoto ou em reservatório próprio devidamente higienizado;  
VI) Mocho odontológico que proporcione à equipe de saúde bucal condições para o desenvolvimento do 
trabalho de forma ergonômica e correta;  
VII) Compressor de ar com proteção acústica, instalado em lugar arejado, de preferência fora da área 
de atendimento, em local que ofereça condições de salubridade, não sendo recomendada a sua 
instalação no banheiro. Deve contar obrigatoriamente com filtro regulador de ar.  
 
Art. 31 - Os estabelecimentos de assistência odontológica podem ainda ser providos de equipamentos 
complementares que a tecnologia venha a introduzir, desde que tenha registro no Ministério da Saúde e 
que respeite a legislação vigente.  
 
Art. 32 - Os equipamentos, utensílios e móveis não podem estar aglomerados ou impedindo de alguma 
forma o desenvolvimento do trabalho.  
 
Art. 33 - Quando não estiverem em condições de uso, os equipamentos, utensílios e móveis deverão 
obrigatoriamente estar fora da área reservada aos procedimentos odontológicos.  
 
Art. 34- Os estabelecimentos de assistência odontológica devem possuir e utilizar rotineiramente os 
seguintes equipamentos de proteção individual - EPI's: 
 
a) Luvas para atendimento clínico e quando a situação exigir sobreluvas que devem ser descartadas a 
cada paciente;  
Luvas estéreis e descartáveis para procedimentos cirúrgicos;  
c) Avental para proteção, de preferência comprido, de mangas longas e descartável;  
d) Máscaras descartáveis com filtração mínima de 95% de partículas de 1 a 5 µm e quando a situação 
exigir, máscara com filtração mínima de 99%; 
e) Óculos de proteção, e quando a situação exigir, protetor facial;  
f) Gorro que proteja todo o couro cabeludo, de preferência descartável;  
g) Luvas de borracha para lavagem de instrumental;  
h) Luvas para manuseio de artigos quentes;  
i) Sapato fechado;  
j) Avental imperméavel para lavagem de artigos odontológicos.  
 
Art. 35 - Os equipamentos de proteção individual devem ser em quantidades suficientes para toda a 
equipe de saúde bucal. 
 
CAPÍTULO IX 
DOS ARTIGOS ODONTOLÓGICOS 
 
Art. 36 - Os artigos necessários para o funcionamento de qualquer estabelecimento de assistência 
odontológica devem ser compatíveis com:  
 



I) o processo de esterilização adotado;  
II) o número de pacientes a serem atendidos;  
III) o tipo de procedimento realizado. 
 
Art. 37 - Os artigos esterilizados devem ser estocados em local ou recipiente fechado, limpo e seco, de 
material resistente e passível de desinfecção, em condições que garanta a integridade das embalagens.  
 
CAPÍTULO X 
DAS ROTINAS E DO PROCESSAMENTO DOS ARTIGOS E APARELHOS 
 
Art. 38 - Todos os artigos odontológicos deverão ser submetidos ao processo de limpeza com 
detergente enzimático ou outra substância comprovadamente eficaz, recomendada pela literatura atual, 
antes de serem submetidos à desinfecção e/ou esterilização.  
 
Art. 39 - O processo de esterilização deve ser utilizado para todos os artigos críticos ou semi críticos em 
uso na assistência odontológica.  
 
Art. 40 - A esterilização dos artigos odontológicos deverá ser feita através de vapor saturado sob 
pressão (autoclave horizontal), devendo ser observadas as especificações do fabricante.  
 
I) - Os artigos a serem esterilizados em autoclave deverão estar acondicionados em Kits individuais 
envolvidos em embalagens de gramatura, porosidade e resistência compatíveis com o processo, 
possibilitando barreira microbiana e que atendam as normas vigentes;  
II) - As embalagens devem estar posicionadas na autoclave de modo que o vapor possa fluir por todos 
os artigos sendo que o volume do material não deve exceder a 80% (oitenta por cento) da capacidade 
do aparelho.  
 
Art. 41 - Não será permitida a utilização de calor seco (Forno de Pasteur / estufa) na esterilização dos 
artigos odontológicos em estabelecimentos de assistência odontológica. 0s serviços terão um prazo de 
24 meses, a partir da data de publicação desta Portaria, para se adequarem a esta exigência.  
Parágrafo único - Durante o prazo de 24 meses estabelecido no caput deste artigo a esterilização dos 
artigos odontológicos através de calor seco (Forno de Pasteur/ estufa) será aceitável desde que 
obedecidas as rotinas específicas para utilização desse equipamento, devidamente descritas no Manual 
de normas e rotinas do consultório.  
 
Art. 42 - O equipamento e o processo de esterilização deverão ser validados através de testes 
específicos (registros dos parâmetros, testes químicos e biológicos) devendo os respectivos resultados 
serem apresentados à autoridade sanitária competente, quando solicitado.  
 
Art. 43 - A garantia da validade da esterilização será estabelecida de acordo com os critérios técnicos 
relativos ao processo de esterilização, invólucros utilizados, condições de manuseio e estocagem do 
material estéril.  
 
Art. 44 - Os equipamentos e seus acessórios passíveis de contato com matéria orgânica, deverão ser 
submetidos após cada atendimento aos processos de limpeza e desinfecção. As pontas (do equipo, do 
equipamento de profilaxia, do fotopolimerizador ou de outros equipamentos) e a alça do refletor deverão 
ser recobertas por barreira de proteção de uso único e descartável. Quando possível as referidas 
pontas deverão ser submetidas ao processo de esterilização.  
 
Art. 45 - Para os artigos odontológicos não esterilizáveis, são recomendados processos de limpeza e 
desinfecção por imersão, com produtos ou soluções de alto nível ou de acordo literatura atual.  
 
Art. 46 - É proibido o uso de equipamento a base de radiação ultravioleta, ebulidores de água e/ou 
outros sem registros no órgão competente como métodos de esterilização de artigos odontológicos .  
 
 
CAPÍTULO XI 
DOS EQUIPAMENTOS EMISSORES DE RADIAÇÃO IONIZANTE 
 



Art. 47 - Os estabelecimentos de assistência odontológica somente poderão utilizar equipamentos 
emissores de radiação ionizante após cumprimento de exigências previstas na legislação federal, 
estadual e/ou municipal vigente.  
 
 
CAPÍTULO XII 
DA ORGANIZAÇÃO 
 
Art. 48 - Todos os pacientes atendidos devem ser registrados, com seu respectivo nome, endereço, 
anamnese e tratamento realizado, através de fichas clínicas.  
 
Art. 49 - As Unidades odontológicas transportáveis, as unidades móveis odontológicas e as unidades de 
atendimento odontológico portátil deverão ter um endereço de referência fixa para informação à 
Vigilância Sanitária Municipal sobre os atendimentos realizados diariamente.  
 
Art. 50 - O Alvará de Autorização Sanitária deverá ser afixado em local visível, e as documentações 
emitidas e exigidas pela Legislação Sanitária Municipal e demais legislações vigentes, em local de fácil 
acesso para consulta durante o ato das inspeções fiscais sanitárias e conhecimento da comunidade.  
 
CAPÍTULO XIII 
DAS RESPONSABILIDADES 
 
Art. 51 - A indicação do procedimento odontológico é de inteira responsabilidade do Cirurgião Dentista 
executante.  
 
Art. 52 - Toda a investigação para diagnóstico do paciente, é de responsabilidade do Cirurgião Dentista 
ou da Equipe odontológica executante e deverá ficar arquivada no prontuário do paciente.  
 
Art. 53 - O Cirurgião Dentista é responsável pelos materiais odontológicos empregados nos 
procedimentos realizados em relação à(ao):  
I) prazo de validade; 
II) Origem do produto; 
III) Estocagem e conservação dos materiais dentro do estabelecimento.  
 
CAPÍTULO XIV 
DO MANUAL DE NORMAS E ROTINAS 
 
Art. 54 - Os estabelecimentos de assistência odontológica deverão possuir Manual de Normas e Rotinas 
que discipline o seu funcionamento.  
 
Art. 55 - O Manual de Normas e Rotinas deverá conter no mínimo:  
I) Descrição das rotinas técnicas e dos procedimentos relativos à Biossegurança;  
II) Orientações relativas aos procedimentos de notificação compulsória e acidentes de trabalho.  
 
Art. 56 - As instituições públicas ou privadas que mantiverem uma rede de estabelecimentos de 
assistência odontológica, poderão redigir um Manual de Normas e Rotinas único, desde que 
respeitadas as características e peculiaridades de cada estabelecimento.  
 
Art. 57 - O Manual de Normas e Rotinas deverá ser revisado anualmente, ser mantido no 
estabelecimento e apresentado à Vigilância Sanitária Municipal, quando solicitado.  
 
CAPÍTULO XV 
DOS RESÍDUOS 
 
Art. 58 - Os estabelecimentos de assistência odontológica deverão elaborar e implementar o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde-PGRSS, conforme a legislação vigente, devidamente 
protocolado junto à Vigilância Sanitária Municipal.  
 
 
CAPÍTULO XVI 
DAS POLICLÍNICAS DE ENSINO ODONTOLÓGICO 



 
Artigo 59 - Os estabelecimentos destinados as atividades de ensino odontológico, deverão observar, 
além das demais exigências desta Norma Técnica Especial: 
 
I) Possuir instalações condizentes com as atividades propostas; 
II) Atendimento clínico voltado primordialmente para fins de ensino; 
III) Apresentar relação dos profissionais responsáveis pela graduação e pós - graduação;  
IV) Contar, sempre que as características do estabelecimento permitirem, com membros representantes 
dos alunos e dos usuários na Comissão de Controle de Infecção.  
 
 
CAPÍTULO XVII 
DAS INSPEÇÕES SANITÁRIAS EM ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 
 
Art. 60 - As inspeções fiscais sanitárias em estabelecimentos de assistência odontológica devem ser 
feitas sempre com o uso do Roteiro de Vistoria Fiscal em Estabelecimentos de Assistência 
Odontológica. 
 
Art. 61 - O preenchimento do Roteiro de Vistoria Fiscal Sanitária é de responsabilidade do Fiscal 
Sanitário Municipal designado para a tarefa, conforme legislação vigente.  
 
Art. 62 - Os Roteiros de Vistoria Fiscal deverão ser preenchidos com a marcação de respostas SIM, 
NÃO, NA (não aplicável).  
Parágrafo único - As letras "I", "N", "R" e "INF" significam respectivamente, Imprescindível, Necessário, 
Recomendável e Informativo e irão orientar as ações fiscais.  
 
CAPÍTULO XVIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 63 - Para que seja liberado o Alvará de Autorização Sanitária, os estabelecimentos de Assistência 
Odontológica deverão cumprir todos os itens imprescindíveis do Roteiro de Vistoria Fiscal Sanitária.  
 
Art. 64 - A presente Norma Técnica Especial poderá ser revista a qualquer tempo, e será atualizada de 
acordo com a necessidade e outras determinações legais.  
 
 
 


