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DISPOSITIVO DE BARREIRA DE PROTEÇÃO FÍSICA E SEU MÉTODO DE 

MONTAGEM  

CAMPO DE APLICAÇÃO 

[0001] A presente invenção aplica-se aos campos medicinal 

e odontológico, mais especificamente ao campo de 

dispositivos de biossegurança médico-odontológico. A 

presente invenção revela um dispositivo de barreira de 

proteção física limitadora da dispersão de aerossóis gerados 

durante o procedimento odontológico e seu método de montagem.  

FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO 

[0002] No final de 2019, identificou-se na China um novo 

corona vírus, o Sars-CoV-2, que é o agente etiológico da 

COVID-19, doença altamente transmissível, para a qual até o 

momento, não existe vacina ou consenso terapêutico.  

[0003] Segundo pesquisas recentes, apesar de possuir 

letalidade inferior em relação a outros vírus, o Sars-CoV-2 

se diferencia dos demais microrganismos pela rapidez de sua 

transmissão. O Sars-CoV-2 se encontra tanto no trato 

respiratório superior e inferior, propagando-se facilmente. 

Sabe-se que a disseminação ocorre de pessoa para pessoa e 

que o vírus pode ser transmitido pelo contato com secreções, 

superfícies ou objetos contaminados seguidos de toque na 

boca, nariz ou olhos, pelo ar, espirro, tosse e, também por 

gotículas de saliva, secreção com a qual o cirurgião dentista 

está rotineiramente em contato no seu processo de trabalho. 

[0004] Assim, o profissional da odontologia torna-se 

altamente susceptível ao contágio por esta doença e por 

outras doenças transmissíveis através de aerossóis 

propagados no ar, haja vista que vários procedimentos 

realizados pelo cirurgião dentista produzem aerossóis que 
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dispersam saliva e outros materiais orgânicos, que são 

lançados no ambiente e no próprio profissional, 

potencializando o risco de contágio. 

[0005] É, portanto, altamente recomendado aos cirurgiões-

dentistas que não negligenciem medidas de precaução durante 

os procedimentos, como o uso de máscaras cirúrgicas, luvas, 

avental e óculos de proteção. Na atualidade existem 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) médico-

odontológicos para prevenção e/ou redução de contágio por 

doenças infectocontagiosas, cujo uso protege tanto o 

profissional quanto o paciente. O adequado uso desses EPIs 

está normatizado por protocolos e é preconizado em consensos 

e diretrizes. 

[0006]  Contudo, apenas esses EPI podem não ser 

suficientes para prevenir a disseminação do Sars-CoV-2, 

expondo o cirurgião-dentista e sua equipe a um risco de 

contaminação. Devido a tais fatores, faz-se necessária a 

adoção de medidas de proteção adicionais capazes de reduzir 

ou impedir a contaminação pela COVID-19, protegendo os 

profissionais da odontologia.  

[0007] A presente invenção revela um dispositivo de 

barreira de proteção física limitadora da dispersão de 

aerossóis gerados durante o procedimento odontológico e seu 

método de montagem, sendo capaz de limitar o lançamento e a 

dispersão de aerossóis gerados durante os procedimentos 

odontológicos evitando que saliva e aerossóis gerados sejam 

lançados no profissional dentista e no ambiente.  

[0008] Assim, uma das vantagens trazidas pelo dispositivo 

da presente invenção é sua capacidade de promover uma redução 

da contaminação de superfícies do consultório dentário e da 
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equipe de saúde bucal durante o procedimento odontológico 

por criar uma barreira física entre o profissional e o 

paciente, constituindo-se em uma proteção adicional ao uso 

tradicional dos EPIs contra o lançamento de gotículas e 

aerossóis gerados. 

[0009] O dispositivo da presente invenção possui 

vantagens em relação aos similares já existentes, visto que 

apresenta maior facilidade de utilização pelo profissional 

dentista, devido à praticidade do seu posicionamento, uma 

vez que é fixado diretamente na cabeça do paciente já 

acomodado à cadeira odontológica e dispensa, assim, a 

necessidade de suportes adicionais. Sendo um dispositivo com 

a armação e fixação impressa em impressora 3D, uso de placa 

de acetato e material de tecido, tal como TNT, nas laterais, 

possui alta disponibilidade quanto à matéria prima e um baixo 

custo de produção.  

[00010] Adicionalmente, o dito dispositivo apresenta 

conforto aos pacientes que o utilizam fixado à cabeça, devido 

ao seu formato anatômico, o que permite um encaixe mais 

confortável para o paciente e uma fixação segura para a 

proteção do profissional dentista. Por ser de tamanho 

reduzido, pode ser facilmente desinfetado e também evitam 

que haja retenção do material orgânico expelido. Devido às 

barreiras promovidas pelo tecido, há um isolamento do 

profissional dentista em relação ao paciente e, portanto, do 

procedimento realizado. O tecido de material impermeável e 

descartável é fixado no dispositivo, tornando possível o 

isolamento eficaz do profissional dentista em relação ao 

paciente e do procedimento gerador de aerossóis. Essa 

disposição trás consigo ergonomia que facilita o manuseio 
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dos equipamentos pelo profissional cirurgião-dentista. Além 

disso, o fato do tecido ser encaixado permite que sua troca 

seja possível, tornando seguro o reuso do dispositivo em 

diversos pacientes sem colocar sua segurança em risco. 

ESTADO DA TÉCNICA 

[00011]  O documento US 7,490,359 descreve um dispositivo 

de proteção facial composto por um termoplástico que é 

desenhado para se encaixar na cabeça com o uso da pressão e 

que permite ao usuário maior ventilação devido aos braços-

suporte. Este dispositivo descumpre a proteção efetiva à 

dispersão de aerossóis por conta do seu design vazado que 

permite circulação de ar dentro da máscara, além de não 

proteger a porção superior e as laterais do rosto do usuário. 

[00012] O dispositivo de barreira de proteção física da 

presente invenção possui finalidade diferente do dispositivo 

do documento supramencionado, pois objetiva proteger o 

profissional dentista dos aerossóis produzidos durante os 

procedimentos odontológicos através de um dispositivo de 

barreira com encaixe na cabeça do paciente. Para isso, 

utiliza uma barreira física associada a tecido do tipo TNT 

descartável nas extremidades retangulares, de modo a conter 

os aerossóis produzidos em todas as direções. Além disso, no 

dispositivo de barreira de proteção física contra a dispersão 

de aerossóis da presente invenção possui um extensor, no 

qual a barreira frontal transparente é encaixada com a 

possibilidade de posicionamento em qualquer direção, 

promovendo acesso das mãos do dentista ao rosto do paciente 

e possibilitando a visualização do procedimento com a 

proteção do profissional contra os aerossóis dispersados.  
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[00013] O documento US 7,725,949 descreve um dispositivo 

do tipo face shield, sendo ventilado e possuindo proteção 

facial através de uma folha flexível e transparente que cobre 

a frente e as laterais da face, a testa e abaixo do queixo 

do usuário. Seu uso prevê uma proteção conjunta com uma 

máscara filtro separada. 

[00014] A diferença entre o dispositivo deste documento e 

o dispositivo da presente invenção, é que apesar de ser um 

modelo de face shield ventilado, ainda que a folha 

transparente e flexível cubra boa parte da face, o espaço 

deixado entre a máscara e o rosto do usuário ainda 

possibilita a contaminação por aerossóis que podem adentrar 

entre esse espaço e ficar retidos no mesmo. Sendo assim, o 

usuário fica em risco, ainda que este use a máscara facial 

associada ao produto, pois aerossóis produzidos por 

procedimentos odontológicos são amplamente dispersados pelo 

ambiente. O dispositivo de barreira de proteção física 

limitadora da dispersão de aerossóis d apresente invenção 

distingue-se, pois é aplicado para a retenção da dispersão 

de aerossóis através da proteção de barreira no paciente. 

Através de um extensor que conecta a barreira física 

transparente ao arco suporte, o dentista consegue visualizar 

e ter espaço para executar o procedimento. Para a retenção 

dos aerossóis utiliza-se tecido do tipo TNT descartável em 

toda a extremidade da barreira física, que atua barrando a 

dispersão destes aerossóis e, portanto, protegendo o 

profissional da saúde. 

[00015] O documento US 4,859,184 descreve um dispositivo 

de escudo facial e ocular sustentado no peito do usuário com 

um painel de proteção que cobre a face do mesmo. O 
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dispositivo visa uma proteção facial para proteção de raios 

ultra-violeta ou outras formas de radiação que prejudiquem 

a face e os olhos. 

[00016] A função do dispositivo revelado por este 

documento difere-se do dispositivo de barreira de proteção 

física contra a dispersão de aerossóis da presente invenção, 

pois tal dispositivo não protege o usuário contra tais 

partículas e aerossóis, uma vez que é completamente aberto 

e não oferece uma barreira de restrição à chegada de 

aerossóis ao rosto do usuário, podendo levá-lo a uma 

contaminação se usada em procedimentos odontológicos. 

[00017] O documento US 5,647,060 descreve um dispositivo 

para proteção facial do tipo face shield que compreende um 

membro de estrutura de retenção superior 12, possuindo uma 

seção arqueada central 14 que se estende para trás para 

apoiar os braços 16. O material dos membros da estrutura 12 

compreende preferencialmente um material termoplástico que 

pode ser utilizado com processos de moldagem convencionais. 

Cada braço de suporte 16 que se estende da seção arqueada 14 

tem uma seção proximal 18. Uma região com furos 20 é mostrada 

perto da extremidade distal 22. Este dispositivo contém 

partículas aerossóis através de um escudo que é fixado na 

cabeça do usuário através de um suporte que permite que o 

visor seja levantado para cima e para baixo com a faixa 

suporte presa na cabeça do usuário. 

[00018] O revelado por tal documento diferencia-se da 

presente invenção, que revela um dispositivo de barreira de 

proteção física , pois apesar de oferecer alguma proteção 

contra aerossóis a serem produzidos num procedimento 

odontológico, o dispositivo deste documento permite que uma 
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parcela dele penetre pelas aberturas laterais, superior e 

inferior, se acumulando por entre a máscara e o rosto do 

usuário, logo expondo-o a contaminações pelo contato com as 

mucosas nasais, orais e oculares. Já o dispositivo de 

barreira de proteção física da presente invenção impede que 

estes sejam aerossóis sejam liberados no ambiente, pois junto 

a barreira afixada na face do paciente há tecido do tipo TNT 

descartável afixado, que impede que o aerossol seja 

dispersado pelo ambiente e protege o profissional dentista. 

Além disso, o dispositivo da presente invenção apresenta um 

extensor que permite a formação de um espaço entre a barreira 

transparente e o rosto do paciente, o que permite que o 

procedimento seja visível e acessível ao profissional 

dentista. 

SÚMARIO DA INVENÇÃO 

[00019] A presente invenção descreve um dispositivo de 

barreira de proteção física fixado à cabeça de um usuário 

que confere proteção física limitadora da dispersão de 

aerossóis gerados durante o procedimento odontológico. O 

dispositivo compreende os seguintes componentes: arco-

suporte (1); extensor (2); parafuso fixador (3); estrutura 

da barreira (4) e barreira frontal (5). Também é descrito um 

método de montagem do dito dispositivo de barreira física. 

[00020] Tal dispositivo, consequentemente, leva a uma 

redução da contaminação da equipe de saúde bucal e das 

superfícies do consultório dentário. 

BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS 

[00021] A presente invenção pode ser mais bem compreendida 

com referência aos desenhos e descrição a seguir. Os 

componentes nas figuras não estão necessariamente em escala. 
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Além disso, nas figuras, os mesmos numerais de referência 

designam componentes correspondentes ao longo das diferentes 

vistas. 

[00022] A Figura 1 apresenta o dispositivo de barreira de 

proteção física com todos os seus principais componentes.  

[00023] A Figura 2A ilustra o componente arco-suporte. 

[00024] A Figura 2B destaca os detalhes A, B e C do 

componente arco-suporte. 

[00025] A Figura 2C mostra o componente extensor. 

[00026] A Figura 3 evidencia o parafuso fixador. 

[00027] A Figura 4 mostra a componente estrutura da 

barreira e seus detalhes G e H. 

[00028] A Figura 5 ilustra a barreira frontal e seu detalhe 

I. 

[00029] A Figura 6 mostra o componente acetato. 

[00030] A Figura 7 evidencia a colocação do componente 

acetato no dispositivo de barreira de proteção física. 

[00031] A Figura 8 ilustra o componente TNT. 

[00032] A Figura 9 mostra a montagem do dispositivo de 

barreira de proteção física. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO 

[00033] A presente invenção descreve um dispositivo de 

barreira de proteção física fixado à cabeça de um usuário 

que confere proteção física limitadora da dispersão de 

aerossóis gerados durante o procedimento odontológico. O 

dispositivo compreende os seguintes componentes: arco-

suporte (1); extensor (2); parafuso fixador (3); estrutura 

da barreira (4) e barreira frontal (5). Também é descrito um 

método de montagem do dito dispositivo de barreira física. 

Tal dispositivo, consequentemente, leva a uma redução da 
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contaminação da equipe de saúde bucal e das superfícies do 

consultório dentário. 

[00034] Em uma modalidade preferencial, os elementos arco-

suporte (1), extensor (2), parafuso fixador (3), estrutura 

da barreira (4) e barreira frontal (5) são de material 

polimérico. Em uma modalidade alternativa, o material 

polimérico é polipropileno de alta densidade e materiais 

similares. 

[00035] O referido dispositivo de barreira de proteção 

física pode ser ajustado para diferentes posicionamentos que 

podem variar de acordo com o procedimento e/ou a posição do 

usuário. A presente invenção se aplica aos pacientes 

odontológicos para uma maior proteção da equipe de 

profissionais de saúde, especialmente para médicos dentistas 

e seus auxiliares, principalmente no que se refere à pandemia 

da covid-19.  

[00036] O componente acetato (6), feito de acetato de 

celulose, e o componente TNT (7), tecido a base de 

polipropileno e viscose, são utilizados para descrição do 

método de montagem do dispositivo de barreira de proteção 

física, não sendo pleiteados na presente invenção. 

[00037] O dispositivo de barreira de proteção física 

montado com todos os seus componentes, é mostrado na Figura 

1. 

[00038] A Figura 2A mostra o componente arco-suporte (1). 

Seu formato em arco permite o encaixe com uso de pressão à 

cabeça do usuário, possuindo dois pontos arredondados no 

final de suas extremidades que são utilização como pontos de 

apoio para o dispositivo.  
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[00039] Preferencialmente, os dois pontos arredondados são 

utilizados para encaixar um extensor elástico, de modo a 

reforçar a fixação do dispositivo na cabeça do usuário.   

[00040] A Figura 2B mostra os detalhes A, B e C do 

componente arco-suporte (1). Este componente possui uma área 

retangular aberta embaixo do mesmo para sucção do ar, 

conforme mostrado no Detalhe C e um engate para tubo de 8 mm 

em sua parte superior, que permite a sucção do ar utilizando 

o tubo e bomba à vácuo, conforme mostrado no detalhe B. 

[00041] Na parte frontal do arco-suporte (1) há quatro 

hastes dispostas de modo a formar uma garra, conforme 

mostrado no detalhe A, com espaço central para receber a 

parte esférica do componente extensor (3) entre estas hastes. 

As hastes estão configuradas e dispostas de forma a formar 

um espaço esférico para encaixe do componente extensor (3). 

As diferenças nas dimensões entre as hastes e o extensor (3) 

são responsáveis por gerar uma pressão que manterá o 

componente extensor (3) posicionado onde o usuário o 

posicionar.  

[00042] A Figura 2C ilustra o componente extensor (2), que 

possui formato triangular e possui em uma de suas 

extremidades um encaixe em formato de esfera, conforme 

mostrado no detalhe F, e na outra extremidade, possui dois 

apoios em formato de “U”, detalhe D, que permitem o encaixe 

do componente estrutura da barreira (4). O componente 

extensor (2) possui um furo com rosca interna, conforme 

mostrado no detalhe E, que serve como direcionador do encaixe 

do componente parafuso fixador (3), que irá pressionar o 

encaixe da estrutura da barreira (4), fixando-a no apoio.  
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[00043] A Figura 3 mostra o parafuso fixador (3), que 

preferencialmente possui diâmetro aproximado de 1,5cm, sendo 

rosqueado no detalhe E do componente extensor (2), de modo 

a fixar a componente estrutura da barreira (4) para que este 

não se movimente durante os procedimentos. 

[00044] A Figura 4 mostra o componente estrutura da 

barreira (4), que possui corpo retangular com 16 cm de 

comprimento, 22 cm de altura e 5 mm de largura, com parte 

central vazada retangular, de forma que a diferença forma 

uma parede de 1 cm de espessura. A estrutura da barreira (4) 

possui uma haste cilíndrica em sua parte superior conectada 

à estrutura retangular conforme demonstrado no detalhe H, 

que servirá para conectá-la ao suporte no componente extensor 

(2), em seu detalhe D. A componente estrutura da barreira 

(4) possui vincos ao redor de sua estrutura retangular, 

conforme mostrados no detalhe G, de forma a acomodar os pinos 

conectores, do detalhe I, da barreira frontal (5). 

[00045] A Figura 5 demonstra-se a componente barreira 

frontal (5), que possui forma retangular com 16 cm de 

comprimento, 22 cm de altura e 5mm de largura com parte 

central vazada retangular, de forma que a diferença forma 

uma parede de 1 cm de espessura. A componente barreira 

frontal (5) possui pinos conectores, conforme mostrados no 

detalhe I, que servem para fixar sua estrutura no componente 

estrutura da barreira (4) e posteriormente para auxiliar na 

sua remoção. 

[00046] A componente barreira frontal (5) possui um 

rebaixo de 0,2 mm ao redor de toda sua estrutura em sua parte 

interna, conforme mostrado no detalhe K, para encaixe do 

componente acetato (6) que é posicionado no rebaixo, que ao 
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ser conectado ao componente estrutura da barreira (4) fixa-

se por pressão entre os componentes.  

[00047] A Figura 6 mostra o componente acetato (6), que 

consiste em uma placa de acetato com dimensões de 

aproximadamente 15 cm de comprimento, 21,5 cm de altura e 

0,2 mm de largura, utilizado para descrição da utilização do 

dispositivo. 

[00048] A Figura 7 mostra a colocação do componente acetato 

(6) no rebaixo da componente barreira frontal (5) do 

dispositivo de barreira de proteção física. O método de 

montagem do dispositivo de barreira de proteção física 

compreende as seguintes etapas: 

a) fixar o encaixe em formato de esfera do componente 

extensor (2) na garra formada pelas hastes do componente 

arco-suporte (1);  

b) encaixar os apoios em formato de “U” do componente 

extensor (2) na haste cilíndrica em sua parte superior da 

estrutura da barreira (4); 

c)rosquear o parafuso fixador (3) é rosqueado no furo 

com rosca interna do componente extensor (2), fixando a 

componente estrutura da barreira (4); 

d) posicionar o componente acetato (6) no rebaixo do 

componente barreira frontal (5); 

e) colocar o componente TNT (7) entre os componentes 

barreira frontal (5) e suporte da barreira (4), prendendo-o 

sob pressão juntamente com o componente acetato (6) através 

do encaixe dos pinos conetores da barreira frontal (5) nos 

vincos ao redor da estrutura retangular do componente 

estrutura da barreira (4); 
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f) fixar o conjunto à cabeça do usuário, com o usuário 

posicionado na cadeira com a cabeça inclinada para trás. 

[00049] A seguir, o referido método é descrito 

detalhadamente. A Figura 8 mostra o componente TNT (7) que 

faz parte da utilização do dispositivo, que é colocado entre 

a componente barreira frontal (5) e o suporte da barreira 

(4), sendo preso sob pressão juntamente com o componente 

acetato (6).  

[00050] Preferencialmente, o componente TNT (7) consiste 

em tecido do tipo TNT de 60 cm de comprimento por 80 cm de 

altura, com recorte central retangular de aproximadamente 15 

cm de comprimento por 21 cm de altura.  

[00051] A Figura 9 mostra o método de montagem do 

dispositivo de barreira de proteção física e sua colocação 

na cabeça do usuário. 

[00052] Primeiramente, deve-se fixar o encaixe em formato 

de esfera do componente extensor (2) na garra formada pelas 

hastes do componente arco-suporte (1). Em seguida, encaixar 

os apoios em formato de “U” do componente extensor (2) na 

haste cilíndrica na parte superior da estrutura da barreira 

(4). O parafuso fixador (3) é rosqueado no furo com rosca 

interna do componente extensor (2), de modo a fixar a 

componente estrutura da barreira (4). 

[00053] Em seguida, o componente acetato (6) é posicionado 

no rebaixo do componente barreira frontal (5) e o componente 

TNT (7) é colocado entre os componentes barreira frontal (5) 

e suporte da barreira (4), sendo preso sob pressão juntamente 

com o componente acetato (6) através do encaixe dos pinos 

conetores da barreira frontal (5) nos vincos ao redor da 

estrutura retangular do componente estrutura da barreira 
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(4). Por último, com o usuário posicionado na cadeira com a 

cabeça inclinada para trás, o conjunto completo é fixado à 

cabeça do mesmo. 

[00054] A presente invenção foi revelada neste relatório 

descritivo em termos de sua modalidade preferida. 

Entretanto, outras modificações e variações são possíveis a 

partir da presente descrição, estando ainda inseridas no 

escopo da invenção aqui revelada. 

SINAIS DE REFERÊNCIA 

1- arco-suporte; 

2- extensor; 

3- parafuso fixador; 

4- estrutura da barreira; 

5- barreira frontal; 

6- acetato; 

7- TNT. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Dispositivo de barreira de proteção física 

CARACTERIZADO pelo fato de compreender:  

um arco-suporte (1) que é encaixado à cabeça do usuário 

através de pressão, que possui dois pontos arredondados no 

final de suas extremidades, uma área retangular aberta 

embaixo do mesmo para sucção do ar, um engate para tubo de 

8 mm em sua parte superior na qual encaixa-se um tubo de 

sucção do ar e em sua parte frontal há quatro hastes 

dispostas de modo a formar uma garra, com espaço central 

para receber a parte esférica do componente extensor (3) 

entre estas hastes;  

um extensor (2) com formato triangular, que possui em 

uma de suas extremidades um encaixe em formato de esfera que 

se encaixa na garra formada pelas hastes do arco-suporte (1) 

e na outra extremidade, possui dois apoios em formato de “U” 

que se encaixam no componente estrutura da barreira (4), e possui 

um furo com rosca interna na qual o componente parafuso 

fixador (3) é rosqueado;  

um parafuso fixador (3);  

uma estrutura da barreira (4) que possui corpo 

retangular com parte central vazada, também retangular, 

possuindo uma haste cilíndrica em sua parte superior 

conectada à estrutura retangular que se conecta com o 

componente extensor (2), possuindo vincos ao redor de sua 

estrutura retangular de forma a acomodar os pinos conetores 

da barreira frontal (5); e  

uma barreira frontal (5) com forma retangular com parte 

central vazada, também retangular, possuindo pinos 

conectores para fixar a mesma ao componente estrutura da 
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barreira (4), possuindo um rebaixo de 0,2 mm ao redor de 

toda sua estrutura em sua parte interna para encaixe do 

componente acetato (6) que ao ser conectado ao componente 

estrutura da barreira (4) fixa-se por pressão entre os 

componentes; 

um componente acetato (6); 

um componente TNT (7), colocado entre a componente 

barreira frontal (5) e o suporte da barreira (4), sendo preso 

sob pressão juntamente com o componente acetato (6).  

2. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 1, 

CARACTERIZADO pelo fato de que os dois pontos arredondados 

são utilizados para encaixar um extensor elástico. 

3. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 1, 

CARACTERIZADO pelo fato de que o parafuso fixador (3) possui 

diâmetro de 1,5cm. 

4. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 1, 

CARACTERIZADO pelo fato de que a estrutura da barreira (4) 

possui corpo retangular com 16 cm de comprimento, 22 cm de 

altura e 5 mm de largura, com parte central vazada 

retangular, de forma que a diferença forma uma parede de 1 

cm de espessura. 

5. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 1, 

CARACTERIZADO pelo fato de que a barreira frontal (5) possui 

corpo retangular com 16 cm de comprimento, 22 cm de altura 

e 5 mm de largura, com parte central vazada retangular, de 

forma que a diferença forma uma parede de 1 cm de espessura. 

6. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 1, 

CARACTERIZADO pelo fato de que o componente acetato (6) é 

uma placa de acetato com dimensões de aproximadamente 15 cm 

de comprimento, 21,5 cm de altura e 0,2 mm de largura. 
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7. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 1, 

CARACTERIZADO pelo fato de que o componente TNT (7) é tecido 

do tipo TNT de 60 cm de comprimento por 80 cm de altura, com 

recorte central retangular de aproximadamente 15 cm de 

comprimento por 21 cm de altura. 

8. Dispositivo, de acordo com qualquer uma das 

reivindicações de 1 a 7, CARACTERIZADO pelo fato de que o 

arco-suporte (1), o extensor (2), o parafuso fixador (3), a 

estrutura da barreira (4) e a barreira frontal (5) são de 

material polimérico. 

9. Dispositivo, de acordo com a reivindicação 8, 

CARACTERIZADO pelo fato de que o material polimérico é 

polipropileno de alta densidade e materiais similares. 

10. Método de montagem do dispositivo de barreira de 

proteção física, conforme definido em qualquer uma das 

reivindicações de 1 a 8, CARACTERIZADO por compreender as 

seguintes etapas: 

a) fixar o encaixe em formato de esfera do componente 

extensor (2) na garra formada pelas hastes do componente 

arco-suporte (1);  

b) encaixar os apoios em formato de “U” do componente 

extensor (2) na haste cilíndrica em sua parte superior da 

estrutura da barreira (4); 

c)rosquear o parafuso fixador (3) é rosqueado no furo 

com rosca interna do componente extensor (2), fixando a 

componente estrutura da barreira (4); 

d) posicionar o componente acetato (6) no rebaixo do 

componente barreira frontal (5); 

e) colocar o componente TNT (7) entre os componentes 

barreira frontal (5) e suporte da barreira (4), prendendo-o 
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sob pressão juntamente com o componente acetato (6) através 

do encaixe dos pinos conetores da barreira frontal (5) nos 

vincos ao redor da estrutura retangular do componente 

estrutura da barreira (4); 

f) fixar o conjunto à cabeça do usuário, com o usuário 

posicionado na cadeira com a cabeça inclinada para trás. 
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Figura 1 
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Figura 2A 
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Figura 3 
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Figura 7 

 

 

 

 

Figura 8 
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Figura 9 
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RESUMO 

DISPOSITIVO DE BARREIRA DE PROTEÇÃO FÍSICA E SEU MÉTODO DE 

MONTAGEM  

A presente invenção revela um dispositivo de barreira 

de proteção física limitadora da dispersão de aerossóis 

gerados durante o procedimento odontológico e seu método de 

montagem, sendo capaz de limitar o lançamento e a dispersão 

de aerossóis gerados durante os procedimentos odontológicos 

evitando que saliva e aerossóis gerados sejam lançados no 

profissional dentista e no ambiente. O dispositivo 

compreende os seguintes componentes: arco-suporte (1); 

extensor (2); parafuso fixador (3); estrutura da barreira 

(4) e barreira frontal (5). Também é descrito um método de 

montagem do dito dispositivo de barreira física. Tal 

dispositivo, consequentemente, leva a uma redução da 

contaminação da equipe de saúde bucal e das superfícies do 

consultório dentário. 
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