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São Paulo, 22 de abril de 2020. 

 

 

 

OFÍCIO PRES. 144/2020 

Assunto: Benefícios aos Profissionais da Saúde e Abertura de Linha de Crédito 

 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

 

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e o Conselho Federal de 

Odontologia, autarquias federais instituída pela Lei nº 4.324/1964, responsáveis por fiscalizar o 

exercício das profissões odontológicas e por zelar pelas normas éticas, neste ato representados 

pelos seus Presidentes que ao final subscrevem, vem respeitosamente à presença de Vossa 

Senhoria, expor e requerer o quanto segue: 

 

O Banco Itaú iniciou uma campanha de benefícios aos profissionais de 

saúde, porém, ao acessar o formulário para cadastro, verificamos que não constam no referido 

os profissionais da odontologia. 

 

Assim como as demais profissões da saúde, os profissionais da odontologia 

estão na linha de frente no combate ao COVID-19, sendo elas as profissões de maior risco de 

contágio pelo respectivo vírus, pois: 

 

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

odontológico, em decorrência dos aerossóis produzidos pela 

caneta de alta rotação e pela proximidade do profissional com 

as vias áreas do paciente; e 

 
b) O risco de contaminação cruzada dentro do ambiente 

odontológico. 

 

Não podemos compactuar com tal falha dessa Nobre Instituição Bancária, 

pois tal medida desprestigia os profissionais da odontologia. 

 

Cirurgiões-dentistas, técnicos em saúde bucal, auxiliar em saúde bucal, 

técnico em prótese dentária e auxiliar em prótese dentária, atuam para o reestabelecimento 

da saúde bucal dos pacientes. 
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Diante do acima exposto, requer a Vossa Senhoria que seja sanado o 

equívoco cometido por essa instituição bancária, para que sejam estendidos os benefícios aos 

profissionais da odontologia, pois os respectivos também são profissionais da saúde. 

 

Por fim, reiteramos a solicitação Ofício Nº 522/2020/CFO (anexo), enviado 

pelo Conselho Federal de Odontologia, que requer a Vossa Senhoria a realização de reunião 

para estudos referentes à abertura de linha de crédito específica aos cirurgiões-dentistas, 

clínicas odontológicas e laboratórios de prótese. 

 

No ensejo, reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta 

consideração. 

 

Atenciosamente 

 

  

Juliano do Valle – CD 

- PRESIDENTE DO CFO - 

 

Marcos Jenay Capez – CD 

- PRESIDENTE DO CROSP - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AO SENHOR, 

CANDIDO BOTELHO BRACHER 

PRESIDENTE DO BANCO ITAÚ UNIBANCO 

PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 - PARQUE JABAQUARA 

04344-902 - SÃO PAULO - SP 


