Rio de Janeiro, 17 de Novembro de 2020
Ao: Exmo. Sr. Secretário Estadual de Saúde do Rio de Janeiro
Dr. Carlos Alberto Chaves
Do: Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro
Dr. Altair Andrade
Ofício nº 101/2020
Excelentíssimo Senhor Secretário,
Reiterando seu compromisso com a saúde da população fluminense, o Conselho Regional de Odontologia
do Rio de Janeiro traz ao seu conhecimento, a fim de auferir providências, a pauta de reivindicações desta
autarquia e dos profissionais por ela representados, junto ao Governo do Estado do Rio de Janeiro.
1. Consolidar estratégias de cooperação em rede junto às coordenações de saúde bucal dos municípios,
principalmente os do interior fluminense.
2. Fortalecer e qualificar as estruturas de atenção odontológica da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar, a partir das necessidades identificadas pelas próprias corporações.
3. Criar instrumentos para ampliar a visibilidade pública dos indicadores de produção e de qualidade da
atenção em saúde bucal no Estado.
4. Estruturar o quadro de profissionais de Odontologia de urgência das UPAS estaduais e assegurar a
atuação de cirurgiões-dentistas nas Unidades de Terapia Intensiva dos hospitais da rede estadual.
5. Estimular o desenvolvimento de programas de formação em modalidade de residência multiprofissional
em Saúde da Família e uniprofissional em Odontologia, com vistas à interiorização e à qualificação da
atenção nos diversos municípios do Estado.
6. Incentivar a construção de um protocolo de classificação de risco odontológico unificado para o Estado,
pactuado com os municípios, para reorganização da atenção à saúde bucal, a exemplo de experiências bem
sucedidas em estados como São Paulo e Mato Grosso do Sul.
O Conselho Regional de Odontologia do Estado do Rio de Janeiro, convicto da relevância e dos bons
resultados derivados da atuação participativa e diligente, permanece à disposição para contribuir com a
Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro naquilo que for necessário para o melhor desenvolvimento
do atendimento a essas demandas.
Atenciosamente.
Altair Dantas de Andrade
Presidente
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