
 

Ofício n. 02/2021                                                       

   

Fortaleza/CE, 18 de janeiro de 2021. 

 

À  

Secretaria de Saúde do Estado do Ceará 

Att. Ilmo. Sr. Dr. Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho 

 

 

Ref.: Solicitação da inclusão dos profissionais de Odontologia no primeiro grupo 

prioritário do Plano Estadual de vacinação contra a COVID-19.   

 

Prezado Senhor, 

 

Considerando que a Associação Brasileira de Odontologia Seção Ceará é uma 

associação de utilidade pública, representante da Odontologia cearense, não possuindo 

fins lucrativos nem suprapartidários, tendo como uma de suas principais finalidades 

trabalhar junto ao Poder Público para promover melhores condições técnico-profissionais 

à categoria; 

 

Considerando que um grande número dos profissionais associados, Cirurgiões 

Dentistas - CD, Técnicos  Saúde Bucal – TSB, Auxiliares de Saúde Bucal - ASB e em 

menor quantidade Técnicos em Prótese Dentária - TPD e Auxiliares de Prótese Dentária 

– APD, é formado por servidores públicos municipais, estaduais e federais; 

Considerando o fato de que as atividades realizadas nas clínicas e nos 

laboratórios odontológicos estão permitidas ao funcionamento desde a primeira fase do 

processo de abertura responsável das atividades econômicas e comportamentais no 

município de Fortaleza; 



 

 

Considerando que tais ambientes possuem um nível de criticidade em 

elevado grau quanto ao risco de contaminação do coronavírus, haja vista os 

procedimentos técnicos inerentes à Odontologia ali praticados, uma vez que todos 

os profissionais da área têm contato direto e próximo com o principal meio condutor de 

contaminação do referido vírus, que é a boca; 

 

Considerando a necessidade dos profissionais da área da Odontologia em dar 

continuidade ao atendimento clínico-odontológico à população e, principalmente, à 

comunidade carente de todos os 184 municípios do estado do Ceará;     

 

Servimo-nos do presente para SOLICITAR  a esta Secretaria a inclusão 

dos Cirurgiões Dentistas - CD, Técnicos  Saúde Bucal – TSB e Auxiliares de 

Saúde Bucal - ASB no grupo prioritário a ser vacinado na fase 1 do Plano Estadual 

de vacinação contra a COVID-19    

  

Sendo assim, certos de vossa atenção e presteza, renovamos nossos votos de 

estima e consideração pelas quais desde já agradecemos.  

  

Atenciosamente, 

 

 

José Bonifácio de Sousa Neto    
Presidente ABO-CE 
 
 
 
 
 


