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1- Informações gerais e propriedades. 

 
Parabéns pela aquisição do dispositivo Prevent Chamber (PC). Sua atitude certamente 
reflete uma postura como profissional de saúde preocupado em aprimorar a biossegurança 
de sua equipe e a segurança de sua população assistida.  
 
O spray emitido por uma caneta de alta rotação atinge até um raio de 2 metros, por isso 
esses locais expostos a tais aerossóis devem ser sempre desinfectados, lembrando que há 
evidencias que o corona vírus pode permanecer infeccioso em superfícies inanimadas em 
temperatura ambiente por até 9 dias. O objetivo do Prevent Chamber é impedir que os 
aerossóis se distanciem de sua fonte, evitando a contaminação geral do ambiente, incluindo 
o ar e as superfícies.  (ref 9.1 a 9.9) 
 
O dispositivo Prevent Chamber (PC) foi desenvolvido no Brasil no contexto da 
pandemia mundial de COVID-1 e promove significativa redução da contaminação 
ambiental através da contenção, em seu interior, de gases, secreções e 
aerossóis advindos do paciente e dos instrumentos de trabalho dos profissionais.  
Constitui,  assim, um meio adicional muito eficiente pelo fato de que os aerossóis 
não mais alcançam o ambiente externo a ele e os gases internos serão  
removidos, filtrados e liberados para fora da sala de atendimento. 
 
Para agilizar os atendimentos sequenciais recomenda-se que estejam disponíveis 
pelo menos dois kits completos, para que o intervalo de preparação da sala de 
atendimento seja o menor possível seguindo as recomendações de 
biossegurança. 
 
Abaixo estão listadas as propriedades do PREVENT CHAMBER:  
 
- tem amplo visor transparente, evitando sensação de claustrofobia; 
- permite trabalho a duas ou a quatro mãos (um ou dois profissionais); 
- permite posições de trabalho que vão de 9h até 15h; 
- tem espaço interno  adequado a todos os procedimentos odontológicos/médicos na face; 
- permite trabalho de destros e canhotos; 
- tem peso reduzido e não incomoda o paciente; 
- é muito simples de instalar na cadeira/cama de atendimento, sem requerer nenhuma 
ferramenta; 



- é feito com materiais flexíveis e por isso tem ótima ergonomia mesmo utilizando 
equipamentos volumosos em seu interior; 
- tem sistema integrado de exaustão com filtragem / renovação do ar interno; 
- é feito com materiais impermeáveis e por isso possui alta performance no isolamento 
de microorganismos. 
  

2 -      Conteúdo da embalagem de um kit  PC completo. 

 
2.1- mangueira “M” corrugada de diâmetro de 1 polegada  e comprimento de 2,5m; 
2.2- exaustor “E” e transformador de eletricidade 12V “T” ; 
2.3- filtro HEPA  (High Efficiency Particulate Air), “F” -   
2.4-  estrutura metálica de suporte “S” da câmara; 
2.5-  conjunto de visor transparente e campo operatório “V-C”. 
2.6- um par de mangas de avental. 
 
 
3- Pré-requisitos para uso. 
 
 
3.1- Os dentistas e médicos, assim como o pessoal auxiliar deverão ler com atenção esse 
manual, considerando que se trata de uma inovação que se adicionará ao arsenal de 
biossegurança e não substituirá as recomendações gerais aplicáveis na prática profissional; 
 
3.2-  Deverá haver um travesseiro avulso para o paciente. Isso será necessário para a 
instalação do PC na cadeira/cama de atendimento uma vez que o peso da cabeça do 
paciente é que mantém o dispositivo. No caso de a cadeira/cama não o possuir, solicita-se 
que ao adquirir o PC seja feito pedido de travesseiro(s) adicional(is); 
       
3.3-  Deverá haver uma janela que possa estar aberta ou qualquer outra abertura ao 
ambiente externo da sala de atendimento. Caso a mesma esteja mais de 2m distante  da 
cadeira/cama de atendimento, solicita-se que seja feito pedido de mangueira mais longa  que 
a padrão no PC que tem 2,5m. 
 
3.4- A aparamentação dos profissionais e a desinfecção do ambiente antes e depois do 
atendimento deverão ser completas e seguir as recomendações preconizadas. 
 
3.5- Antes do primeiro uso e considerando que haverá uma curva de aprendizagem, 
recomenda-se iniciar com atendimento de pacientes em procedimentos simples, como 
exame clínico e profilaxia oral, a fim de familiarizarem-se com o dispositivo. 
 
3.6- À medida em que houver mais experiência e as mudanças de conduta forem sendo 
incorporados na prática cotidiana, procedimentos cada vez mais complexos poderão ser 
executados, sempre tendo em conta que o tempo de realização sempre será maior do que 
antes. 
 

4- Montagem e recomendações para realização de procedimentos semi-
críticos.  



 

 

Os passos seguintes deverão ser sempre realizados com o auxílio de uma pessoa 
trabalhando externamente ao PC. 

4.1- Desdobre ao meio o conjunto visor/campo operatório “V-C”,  colocando a parte menor, 
que será a parte frontal, para anterior. 
 
4.2- Encaixe a estrutura metálica “S” de suporte em uma das duas formas abaixo: 
- 1- não havendo presilhas sobre o visor: passe 5cm das duas hastes longas de fora para 
dentro pelos dois furos na parte superior posterior do visor, em seguida introduza as hastes 
até passarem pelos dois furos de 5mm de diâmetro na parte superior frontal do visor. 
Observe que o suporte ficará todo interno ao PC. 
- 2- havendo quatro presilhas externas da parte superior do visor passe as duas hastes de 
posterior para anterior nas 4 presilhas, sendo duas do lado direito e duas do lado esquerdo 
do visor em sua parte superior. Observe que o suporte ficará todo externo ao PC. 
 
4.3- Antes do uso, aplique spray de álcool etílico a 70% em todas as partes e deixe secar 
naturalmente (por cerca de 10 a 15 minutos); 
 
4.4- Encaixe a parte quadrada negra do exaustor “E” na abertura A1, segundo o desenho e 
prenda-o com fita adesiva para não se soltar. A outra extremidade da mangueira “M” deverá 
estar posicionada fora da sala de atendimento, preferencialmente para fora da janela;  
 
4.5- Posicione a cadeira/cama de forma a ficar horizontal e peça ao paciente para deitar-se 
sem retirar a máscara que o mesmo vem portando desde que chegou à clínica/consultório; 
 



4.6- Estando aparamentado(a), calce as luvas de procedimentos e as mangas avulsas  
incluídas na embalagem e a partir desse momento mantenha as mão no interior do PC. Uma 
terceira pessoa, devidamente aparamentada, entregará os equipamentos e instrumentos a 
serem utilizados no atendimento. Primeiro ajuste a posição do PC sobre o paciente, 
passando por sua cabeça, além das orelhas e expondo toda a face pela fenestração do 
campo (A5). Tendo em vista o procedimento a ser realizado e em qual arcada, peça ao 
paciente para elevar ou abaixar o queixo. Certifique-se de que o exaustor “E”  esteja 
corretamente posicionado e livre no fundo da “manga” do lado esquerdo do paciente; 
 
4.7- Uma vez instalado no PC, retire ou peça ao próprio paciente que remova sua máscara e 
a deixe no pescoço ou a retire totalmente; 
 
4.8- pela abertura A2 introduzam a mangueira do sugador clínico e/ou cirúrgico também 
devidamente protegido por barreira física descartável. 
 
 4.9- Pela abertura A3,  introduzam os motores, seringa tríplice, ultrassom e outros 
equipamentos, certificando-se que seus cabos/mangueiras estejam fisicamente bem 
protegidos por barreira descartável. 
 
4.10- Introduzam por uma das quatro aberturas A4 (aberturas para mãos/braços) um pano 
de campo fenestrado ou não, dobrado, para ser aberto e colocado sobre o assoalho do PC, 
que corresponde ao tronco do paciente e será o local onde os instrumentos estarão 
dispostos. 
 
4.11- Por uma abertura A4 qualquer, após planejar bem o procedimento a ser executado, 
introduzam os instrumentais a serem utilizados, rolos de algodão, brocas, enfim, tudo o que 
poderá  ser necessário, tendo em vista que se deverá minimizar o número de entradas e 
saídas de mãos e instrumentos de trabalho para reduzir ao máximo o risco de contaminação 
da sala de atendimento. 
 
 
5- Uso em procedimentos críticos. 
 
 
5.1- Antes da chegada do paciente o PC deverá ser alterado. Com uma tesoura, em um local  
em torno da abertura “A3” de um dos lados, uma entrada adicional “A6” , com forma de “U” 
invertido, isto é, um quadrado com a base não cortada, com amplitude de pelo menos 12cm 
em cada um dos três cortes, para permitir a entrada dos instrumentos e equipamentos 
estéreis. Após a abertura, introduzam uma manga estéril na abertura para funcionar como 
um túnel através do qual possam passar todos os itens sem tocar nas bordas do campo do 
PC. 
 
5.2- Para procedimentos invasivos, as luvas estéreis, assim como as mangas de avental, 
também estéreis, deverão ser calçadas já no interior do PC, antes da colocação do campo 
operatório fenestrado estéril. O mesmo se dará para a pessoa que auxiliará o procedimento.  
 
5.3- Em caso de haver pessoa auxiliando a cirurgia, uma terceira pessoa, circulante, 
devidamente aparamentada deverá ser responsável por auxiliar, desde fora, a entrada e 
saída de instrumentos do PC e tudo o que for introduzido no PC deverá estar estéril. 
 



5.4- Após introduzir todos os itens a entrada “A6” deverá ser mantida fechada, pelo lado 
externo por fita adesiva, que poderá ser removida e recolocada em caso de que nova 
passagem de objetos seja necessária.  
 

6- Desmontagem 

 

6.1 – Para exaustão do ar interno potencialmente contaminado, recomenda-se aguardar, 
após o término do uso de  equipamentos produtores de aerossóis, como motores rotatórios, 
ultrassom ou jato de bicarbonato de sódio pelo menos 3 minutos, mantendo o exaustor 
funcionando. Decorrido esse tempo, peça que a pessoa auxiliar remova a fita adesiva e retire 
o exaustor; 

6.2- Para retirar todos os instrumentos e equipamentos, procedam da mesma forma em que 
foram introduzidos, com auxílio de uma pessoa trabalhando na parte externa, estando ambos 
aparamentados; 

6.3- Recoloque a máscara no paciente ou peça que ele próprio o faça; 

6.4- Eleve e remova o PC e autorize a saída do paciente da sala de atendimento. 

 

 

 

7- Limpeza e desinfecção. 

 

7.1- Deverão ser limpos e desinfetados os componentes não descartáveis do PC, a saber: o 
suporte “S”  metálico e o exaustor “E” 

7.2- A limpeza das superfícies deve ser realizada com água e sabão neutro e sua 
desinfecção com álcool a 70% ou hipoclorito de sódio a 1%  

7.3- A técnica inclui a pré-limpeza seguida da desinfecção. Consiste em aplicar o 
desinfetante na superfície com auxílio de um borrifador. A seguir, limpar a área com toalha 
de papel e realizar nova aplicação do desinfetante. Para que os desinfetantes sejam 
eficazes, é necessário que sejam aplicados de forma correta, utilizando sempre a 
concentração e tempo de exposição indicados conforme as recomendações de seus 
fabricantes. (ref. 8.1, ref 8.2, ref. 8.3). 

 

8- Descarte. 

 



O conjunto visor/campo operatório “V-C” deverão ser descartados, após o uso,  como 
material contaminante. 
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10- Diagramas. 

 

10.1- Diagrama 1- Aberturas. 

10.2- Diagrama 2- Suporte + visor + Campo. 

10.3- Diagrama 3- Posição na cadeira. 

10.4- Diagrama 4- Exaustor. 

 



 

 



 

 
 
 
 


