
 

Nós profissionais de Odontologia do  ____ vimos por meio desta, informar que a  partir de 

hoje, dia _.03.2020 realizaremos apenas atendimentos de urgência e emergência em 

conformidade com orientação de diversos órgãos competentes (CRO-PE, CFO, MS, SES, ANS e 

ANVISA). Lembramos que nossa MISSÃO enquanto profissionais de saúde é zelar pela Saúde 

Coletiva no exercício de nossas funções. Além disso, em 18.03.2020 foi notificado no nosso 

Estado o primeiro caso de transmissão comunitária, o que requer maiores cuidados no 

controle da transmissão. Levando-se em consideração os riscos envolvidos no atendimento 

Odontológico estarem no topo da pirâmide de contaminação para profissionais e pacientes, 

devido as diversas particularidades deste tipo de atendimento. 

Diante do exposto e embasado pelo CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO (Aprovado pela 

Resolução CFO-118/2012) no seu CAPÍTULO I de DISPOSIÇÕES PRELIMINARES , cita: Art. 2°. A 

Odontologia é uma profissão que se exerce em beneficio da saúde do ser humano, da 

coletividade e do meio ambiente, sem discriminação de qualquer forma ou pretexto.   

CAPÍTULO II DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS  

Art. 5°. Constituem direitos fundamentais dos profissionais inscritos, segundo suas atribuições 

específicas:  

IV - recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as condições de 

trabalho não sejam dignas, seguras e salubres;  

VII - decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e 

capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente ou periciado, evitando que o 

acúmulo de encargos, consultas, perícias ou outras avaliações venham prejudicar o exercício 

pleno da Odontologia.  

Pedimos a compreensão do momento de medidas urgentes na área da Saúde em que estamos 

passando e solicitamos a compreensão para a realização de atendimentos apenas em caráter 

de urgência e/ou emergência, respeitados os critérios de Biossegurança adequados aos 

tempos da Pandemia que vivemos de acordo com os órgãos sanitários competentes, suprindo 

as equipes de EPIs adequados. 

Atenciosamente, 

Equipe de Saúde Bucal da _____. 

Subscrevem este documento os seguintes profissionais. 
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