
São Paulo, 30 de Abril de 2020.
OF.APCD/DIR/206/2017-2020.

Excelentíssimos Senhores,

A Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas - APCD como uma entidade de defesa da classe, existente 
há mais de 109 (cento e nove) anos, com expressividade nacional e internacional, sempre esteve presente 
em inúmeros desafios enfrentados pelos cirurgiões-dentistas durante mais de um século. Atualmente, 
é incontroversa a gravidade da situação enfrentada por esses profissionais desde a entrada em vigor da 
Lei 13.979 que dispôs sobre as medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública, dias antes 
declarada pela Portaria 188, de 03/02/2020 do Ministério da Saúde, decorrente da pandemia do novo 
coronavírus (SARS-CoV-2) assim reconhecida pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11/03/2020.

Muitos profissionais da Odontologia estão com seus consultórios e clínicas fechadas ou apenas 
realizando atendimentos de urgência, seguindo primordialmente as recomendações das autoridades 
sanitárias, Organização Mundial da Saúde e do próprio Conselho Federal de Odontologia e das 
Autarquias regionais. Sem falar nos profissionais que estão sendo contaminados por ocuparem a linha 
de frente no combate ao coronavírus, colocando sua vida em risco para cuidar da vida de seus pacientes.

Diante do exposto, faz-se urgente, como medida de manter a saúde financeira dessa importante área 
da saúde, a criação de um plano de apoio econômico a clínicas e profissionais liberais autônomos com 
o intuito de evitar o comprometimento da sua subsistência e da sua atividade econômica.

Na certeza de sua colaboração, em especial nesse momento tão delicado, colocamo-nos à inteira 
disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário, bem como para juntos construirmos 
as alternativas necessárias para salvamento da classe.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos nossos votos de consideração e estima.

Certo que posso contar com suas atenções, antecipo meus agradecimentos,

Exmo. Sr. Jair Messias Bolsonaro
DD. Presidente da República do Brasil

Exmo. Sr. João Dória
DD. Governador do Estado de São Paulo

Exmo. Sr. Bruno Covas
DD. Prefeito da Cidade de São Paulo

Exmo. Sr. Nelson Teich
DD. Ministro da Saúde

Exmo. Sr. José Henrique Germann Ferreira
DD. Secretário Estadual de Saúde

Exmo. Sr. Edson Aparecido dos Santos
DD. Secretário Municipal de Saúde

c.c.:

Wilson Chediek
Presidente da APCD
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