Curitiba, 28 de Abril de 2020.
À Vossa Excelência Deputada Gustavo Fruet
Assunto: Solicitação de interlocução
Pauta: Liberações de linhas de crédito e auxilio emergencial a Cirurgiões-Dentistas autônomos.
O Governo Federal para compensar os impactos e efeitos econômicos causados pela pandemia
de COVID-19, tem adotado e implementado medidas através do sistema bancário (v.g. CEF – Caixa
Econômica Federal), liberando linhas de crédito para MEI’s, empreendedor individual, pequenas e
médias empresas e também para algumas categorias de autônomos.
Ocorre que os Cirurgiões-dentistas autônomos NÃO SE ENQUADRAM em nenhuma das
prescrições legais e administrativas das referidas medidas de apoio financeiro econômico.
Os Cirurgiões-dentistas, profissionais de suma importância na promoção da saúde dos
brasileiros, são em sua maioria esmagadora AUTÔNOMOS, que geram milhares de empregos em todo o
país de Auxiliares de Saúde Bucal, Técnicos de Saúde Bucal, laboratórios e indústria odontológica e que
movimentam uma importante cadeia produtiva que contribuem para o crescimento do PIB do País.
Estamos passando por sérias dificuldades em consequência das resoluções do Ministério da
Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde. Seguindo as orientações dos órgãos regulatórios, a categoria
está realizando apenas atendimentos emergenciais, tendo importante redução de suas atividades, o qual
lhe provê renda, com risco máximo de possibilidade de contaminação pelo COVID-19, apesar de uso dos
equipamentos de proteção individual – EPI o risco de infecção cruzada é alto, não havendo estudos sobre
o tema, gerando maior insegurança entre pacientes e equipe.
Isto posto, representando as 78.000 assinaturas colhidas, solicitamos URGENTEMENTE atenção
especial do Governo Federal para a inclusão da categoria dos Cirurgiões-dentistas autônomos nas
medidas governamentais, de natureza econômica e financeira, amenizadoras dos impactos e efeitos
econômicos da pandemia do COVID-19, que entendemos ser legal, justa e integralmente tutelada por
princípios constitucionais, especialmente o de isonomia.
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