
 

 
 

São Paulo, 24 de fevereiro de 2021. 

 

 

OFÍCIO PRES. – /2021 

Assunto: Urgente - Vacinação – Profissionais da Odontologia 

 

 

Ilmo. Sr. Secretário, 

  

  

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, autarquia federal          

instituída pela Lei nº 4.324/1964, responsáveis por fiscalizar o exercício das profissões            

odontológicas e por zelar pelas normas éticas, nos termos do artigo 11, alínea “i” da Lei                

Federal 4324/1964, a Associação Paulista de Cirurgiões Dentista – APCD, a Associação            

Brasileira de Cirurgiões Dentistas – ABCD e a Associação Brasileira de Odontologia – Seção São               

Paulo – ABO/SP, todas entidades representativas da classe odontológica, neste ato           

representado pelos seus Presidentes que ao final subscrevem, vem respeitosamente a           

presença de Vossa Senhoria, expor e informar o quanto segue: 

 

Nos dias atuais é sabido que diversos Conselhos Profissionais solicitam          

à essa municipalidade a vacinação dos seus respectivos profissionais da saúde.  

 

É importante destacar que o pedido formulado por essa autarquia não           

visa qualquer vantagem aos profissionais da odontologia, não queremos “furar fila”, apenas            

clamamos pela imunização imediata de todas as faixas etárias com argumentos palpáveis,            

tendo em vista que é o grupo de profissionais da saúde com maior risco de contágio, senão                 

vejamos: 

 

a) É notório o alto risco de transmissão do COVID-19 no ambiente           

odontológico em decorrência: 

 

● Do contato com as vias áreas e fluidos orais dos          

pacientes; 

● Dos aerossóis produzidos pelas canetas de alta rotação; 

● Utilização de seringa tríplice; 

● Jatos de bicarbonato;  
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● Contato com instrumentais utilizados nos     

procedimentos realizados no sistema estomatognático     

dos pacientes. 

 

b) O risco de contaminação cruzada dentro do ambiente        

odontológico e alto, ou seja, traz risco à saúde dos profissionais           

e pacientes; 

 

c) Os profissionais que laboram nos consultórios e clínicas        

odontológicas acabam sendo vetores da doença. 

 

É importante salientar que a saliva é uma secreção do corpo humano            

com um potencial viral enorme. Reforçamos novamente que não há como o cirurgião-dentista             

e as profissões auxiliares exercerem seus ofícios sem o contato com a saliva e, em muitos                

casos, com o sangue do paciente. 

 

Apesar da utilização dos EPI´s e da adoção de todos os protocolos de             

biossegurança, conforme diversas pesquisas realizadas, reiteramos que os profissionais da          

odontologia se encontram dentre o grupo de maior risco de contágio pelo COVID-19. 

 

Vale lembrar que a prestação de serviço de saúde é uma atividade            

essencial, ou seja, a prestação de serviços odontológicos é uma atividade essencial, que não              

sofre ou sofreu restrições durante a pandemia. Ademais, não podemos deixar de lembrar que              

diversos tratamentos odontológicos não podem ser interrompidos, como por exemplo o           

tratamento ortodôntico, pois poderão trazer inúmeros prejuízos à saúde bucal do paciente 

 

Mesmo após diversas solicitações à essa Secretaria de Saúde,         

apresentando os argumentos e a importância de imunizar todos os profissionais da            

odontologia independentemente da faixa etária, não tivemos qualquer retorno. 

 

Os profissionais da odontologia que residem ou exercem seus ofícios          

no Município de São Paulo estão extremamente descontentes com a política de imunização             

adotada pelo executivo municipal, pois diversas categorias profissionais que não apresentam           

um grande risco de contrair o vírus estão sendo imunizadas. 
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Em razão das informações aqui apresentadas, tendo em vista o alto           

risco de contágio no ambiente odontológico é de suma importância que todos os profissionais              

da odontologia sejam vacinados contra a COVID-19, independentemente da faixa etária. 

 

Como é sabido, a Prefeitura de São Paulo receberá novas doses dos            

imunizantes. 

 

Diante do acima exposto, reiteramos o pedido de imunização imediata          

de todos os profissionais da odontologia, sejam eles cirurgiões-dentistas, técnicos e auxiliares            

em saúde bucal, técnicos e auxiliares em prótese dentária inscritos neste Conselho que             

residem ou laborem nesse Município, independentemente da idade do respectivo          

profissional.  

 

Por fim, informamos Vossa Senhoria que dezenas de municípios já          

vacinaram ou estão vacinando os profissionais e que tal medida vem sendo divulgada no site               

do CROSP. 

  

No ensejo, apresentamos nossos protestos de elevada estima e         

distinta consideração. 

  

Atenciosamente 

 

 

 

 

 

 

 
Avenida Paulista, 688, Térreo – CEP 01310-909 – São Paulo 

Tel.: (11) 3549-5500 e Fax: (11) 3549-5547 

 

 
 

Marcos Jenay Capez – CD 

PRESIDENTE DO CROSP 

 

Wilson Chediek – CD 

PRESIDENTE DA APCD 

SILVIO CECCHETTO – CD 

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE  

CIRURGIÕES DENTISTAS – ABCD 

MARIO CAPPELLETTE JUNIOR – CD 

PRESIDENTE DO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA – 

SEÇÃO SÃO PAULO – ABO/SP 


