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São Paulo, 10 de dezembro de 2020. 
 
 
 
OFÍCIO PRES.0535/2020 
 
 
Assunto: 1º fase do plano de imunização – Inclusão dos Cirurgiões-Dentistas, 
técnicos e auxiliares de saúde bucal do Estado de São Paulo 
 
 
Exmo. Sr. Secretário de Saúde do Estado, 
 
 

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, autarquia 
federal instituída pela Lei nº 4.324/1964, responsável por fiscalizar o exercício das 
profissões odontológicas e por zelar pelas normas éticas, neste ato representado 
pelo seu Presidente e Secretário que ao final subscrevem, vem respeitosamente 
a presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue: 

 
Conforme informação veiculada pelo Governo do Estado de São 

Paulo, foi anunciado o Plano Estadual de Imunização de São Paulo, tendo dentre 
o público alvo da 1ª fase da vacinação contra COVID-19 os trabalhadores da saúde. 

 
É importante destacar que há profissionais da Odontologia que 

prestam assistência direta aos infectados pelo SARS-COV-2 em consultórios, 
serviços especializados, hospitais públicos ou particulares, bem como, na rede 
pública de saúde na triagem e coleta de materiais para realização de exames. 

 
Não podemos deixar de lembrar que os profissionais da 

Odontologia da rede pública ou particular têm contato direto com os fluidos da 
cavidade bucal do paciente, além do risco promovido pelos aerossóis decorrentes 
da caneta de alta rotação utilizadas nos consultórios e clínicas odontológicas. Os 
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profissionais da odontologia estão entre os profissionais com maior risco de 
contágio pelo SARS-COV-2. 

 
Diante do exposto, informamos que existem no Estado de São 

Paulo mais de 154.000 profissionais de saúde bucal ativos (profissionais da saúde) 
a serem contemplados na 1ª fase do Plano Estadual de Imunização de São Paulo. 

 
O CROSP se coloca à vossa disposição para informar a nossa 

categoria sobre o processo de imunização, o que poderá ser realizado em todos 
os meios de comunicação desta autarquia. 

 
Reiteramos a Vossa Excelência que estes 154 mil profissionais 

vêm sendo incluídos como grupos prioritários na imunização contra a gripe, 
anualmente, pelas razões expostas acima. 

 
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 - 
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