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São Paulo, 03 de fevereiro de 2021. 

 

 

OFÍCIO CIRCULAR 0033/2021 

Assunto: Vacinação – Profissionais da Odontologia 

 

 

Exmo(a). Sr(a). Prefeito(a), 

  

  

O Conselho Regional de Odontologia Do Estado 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, neste ato representado pelo seu Presidente e Secretário que ao final subscrevem, 

vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, expor e informar o quanto segue: 

  

Preliminarmente é importante informar: 

  

a) Independentemente da adoção de todas as medidas de 

biossegurança, dentro do ambiente odontológico, as profissões 

odontológicas estão entre as de maior risco de contágio do 

COVID-19; 

 

b) É notória a facilidade de transmissão do COVID-19 no ambiente 

odontológico em decorrência dos aerossóis produzidos pelas 

canetas de alta rotação, utilização de seringa tríplice, jatos de 

bicarbonato, contato próximo das vias aéreas e fluidos orais do 

paciente; e 

 

c) O risco de contaminação cruzada dentro do ambiente 

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

e pacientes. 

  

Em razão das informações preliminares, tendo em vista a facilidade de 

contágio no ambiente odontológico é de suma importância que os profissionais da odontologia 

sejam vacinados contra a COVID-19. 
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O CROSP visando assegurar o direito dos profissionais da odontologia, 

bem como, auxiliar essa Nobre Municipalidade na imunização dos respectivos profissionais, nos 

colocamos a disposição para fornecer uma lista com a quantidade e o endereço dos cirurgiões-

dentistas, técnicos e auxiliares em saúde bucal, técnicos e auxiliares em prótese dentária 

inscritos neste Conselho que residem nesse Município.   

  

Por outro lado, informamos Vossa Excelência que dezenas de 

municípios já estão imunizando os profissionais e que tal medida vem sendo divulgada no site 

do CROSP, citando os municípios. 

  

No ensejo, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta 

consideração. 

  

Atenciosamente 

 

 

 

Rogério Adib Kairalla – CD 

- SECRETÁRIO DO CROSP - 

 

Marcos Jenay Capez – CD 

- PRESIDENTE DO CROSP - 

 


