
 AÇÕES DO CRO-MT NO COMBATE À COVID-19 

   

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou, no dia 11 de março de 2020, 

como pandemia a contaminação do novo coronavírus (COVID-19) em todo o mundo. A 

palavra pandemia acendeu um alerta vermelho nos membros da diretoria do Conselho 

Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT), que definiram desde o princípio por 

medidas de segurança a todos os profissionais do setor. 

Desde então, o CRO-MT está ativo na execução de ações frente ao contexto de 

pandemia. Em 13 de março de 2020, o Conselho Federal de Odontologia (CFO) orientou 

os profissionais de Odontologia sobre o novo coronavírus 

(https://cromt.org.br/noticias/detalhes/noticia-459 e 

https://cromt.org.br/noticias/detalhes/noticia-460).  

O órgão recomendou cautela e cuidado nas atividades desempenhadas pelos 

profissionais. Em 20 de março do mesmo ano, o CRO-MT realizou a primeira web aula 

gratuita sobre coronavírus e Odontologia 

(https://cromt.org.br/noticias/detalhes/noticia-463). Conforme o número de casos foi 

aumentando, o CRO-MT tomou medidas mais efetivas, e também no dia 20 de março, 

suspendeu as atividades presenciais (https://cromt.org.br/noticias/detalhes/noticia-

461). 

Nos meses seguintes foram realizadas diversas ações para que a classe fosse 

afetada o mínimo possível, tanto no campo profissional como financeiro.  

Todas as ações estão disponíveis no site do CRO-MT (www.cromt.org.br) 

Na esfera econômica, o Conselho Federal de Odontologia (CFO) anunciou no dia 

20 de março, a prorrogação do pagamento parcelado da Anuidade 2020 para o segundo 

semestre (https://cromt.org.br/noticias/detalhes/noticia-464). 

Também em 20 de março, a pedido do CFO, a Coordenação-Geral de Saúde Bucal, 

do Ministério da Saúde, publicou Nota técnica nº 9/2020-CGSB/DESF/SAPS/MS, que 

regulamentou o atendimento odontológico no Sistema Único de Saúde (SUS) frente ao 

cenário do coronavírus (https://cromt.org.br/noticias/detalhes/noticia-462). 

No dia 2 de abril, o Ministério da Saúde determinou que todos os profissionais da 

Odontologia do país fizessem cadastro para participarem da ação estratégica “O Brasil 

Conta Comigo – Profissionais da Saúde” (https://cromt.org.br/noticias/detalhes/noticia-

471). 

Em 7 de abril, o CRO-MT inseriu os profissionais inscritos no programa “Heróis 

Abastecidos”, criado pela rede de postos Ipiranga, que ofereceu 10% de desconto para 

os profissionais de saúde abastecerem seus veículos 

(https://cromt.org.br/noticias/detalhes/noticia-475). 
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 No dia 9 de abril, o Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso lançou uma 

cartilha voltada aos profissionais da área com cuidados a serem tomados diante da 

pandemia do novo coronavírus (https://cromt.org.br/noticias/detalhes/noticia-477). 

Em 23 de abril, o Conselho de Mato Grosso, em parceria com a Coordenadoria de 

Saúde Bucal/DAB/SMS da Prefeitura de Cuiabá, vacinou 150 profissionais da Odontologia 

contra H1N1 (https://cromt.org.br/noticias/detalhes/noticia-482). 

Seguindo, em 29 de abril, o CRO-MT firmou parcerias com o SICOOB e UNICRED 

linhas de créditos diferenciadas (https://cromt.org.br/noticias/detalhes/noticia-487).  

Ao fim, o Itaú também disponibilizou benefícios aos profissionais odontológicos. 

O Banco também abriu linha de crédito especial para atender aos profissionais de 

saúde em todo Brasil. Intitulada de “Heróis da Saúde”, a iniciativa contemplou diversas 

carreiras, dentre elas, a Odontologia (https://cromt.org.br/noticias/detalhes/noticia-

488). 

Em junho, o CRO-MT atuou com sua frente de fiscalização. Duas clínicas tiveram 

que se adequar às normas contra a pandemia. As fiscalizações permaneceram e eram 

realizadas após denúncias feitas na Ouvidoria 

(https://cromt.org.br/noticias/detalhes/noticia-496). 

Em 12 de maio, o CRO-MT encaminhou um ofício ao PROCON-MT solicitando 

providências relacionadas ao aumento abusivo de equipamentos de EPIs. O documento 

também foi encaminhado ao Ministério da Economia, em 23 de julho.   

O CRO-MT não parou, e, em junho, juntamente com a Assembleia Legislativa do 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do Deputado Estadual Silvio Favero, desenvolveu dois 

projetos de Lei em favor dos inscritos, o projeto de lei que dispõe sobre o salário mínimo 

do cirurgião-dentista empregado privado no Estado de Mato Grosso e o projeto de lei 

que dispõe sobre a concessão de linha especial de crédito para profissionais liberais, que 

atuem como pessoa física, durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo 

Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

Da mesma parceria, CRO-MT e Deputado Silvio Favero, surgiu o Programa 

“Valorize Odonto”, que visa reconhecimento dos profissionais da área por meio de 

projeto de lei./ (https://cromt.org.br/noticias/detalhes/cro-mt-lanca-campanha-de-

valorizacao-com-apoio-de-deputado-230620202247) 

Já em 1º de julho, o Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT) 

divulgou uma nota sobre prescrições de medicamentos por cirurgiões-dentistas, que 

devem ter indicações odontológicas. A nota foi realizada após reunião por plataforma on-

line no dia 29 de junho entre representantes do CRO-MT, do Conselho Regional de 

Medicina de Mato Grosso (CRM-MT), Conselho Regional de Farmácia (CRF-MT) e 

Vigilância Sanitária (https://cromt.org.br/noticias/detalhes/cro-mt-informa-sobre-a-

prescricao-de-medicamentos-300620201950). 

 



A nona edição do “Chame o CRO” reuniu 117 participantes, no dia 1º de 

setembro. A palestra, intitulada “Novas recomendações para atendimentos 

odontológicos em tempos de COVID-19”, foi conduzida pela cirurgiã-dentista Samara 

Valêncio, que é especialista em Saúde Pública, Odontologia do Trabalho, Odontologia 

Legal (https://cromt.org.br/noticias/detalhes/9-chame-o-cro-foca-em-atendimento-

durante-pandemia-040920201936). 

A partir do dia 02 de setembro, pensando no melhor para todos seus inscritos, 

o CRO-MT tornou seus serviços ofertados de forma on-line, as audiências e os 

agendamentos para atendimentos, inclusive on-line 

(https://cromt.org.br/noticias/detalhes/conselho-regional-de-odontologia-de-mt-

lanca-aplicativo-270820201835).   

O Conselho Federal de Odontologia lançou no dia 5 de outubro, a campanha 

emergencial “Odontologia – Sempre bem protegida, para bem proteger”. A iniciativa foi 

em favor da valorização da categoria, pelo fortalecimento da biossegurança na 

Odontologia e contra a desinformação neste momento de retomada do atendimento 

odontológico pós-pandemia (https://cromt.org.br/noticias/detalhes/cfo-lanca-

campanha-emergencial-covid-19-051020202010). 

A convite do Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Odontologia (CFO) 
contribuiu, no dia 15 de outubro, na sede do CFO, em Brasília/DF, com a elaboração do 
Guia de Orientações para Atenção Odontológica no Contexto da COVID-19 
(https://cromt.org.br/noticias/detalhes/ministerio-da-saude-lanca-guia-sobre-covid-19-
e-atendimento-181120202006). 

O atendimento odontológico à população em Cuiabá durante a pandemia do 
novo coronavírus (COVID-19) foi tema de palestra realizada no dia 29 de outubro, no 
CRO-MT. O evento foi promovido pela Coordenação de Saúde Bucal da SMS, em 
parceria com a autarquia, com o Sindicato dos Cirurgiões-Dentistas de Mato Grosso 
(Sinodonto-MT), com a Comissão Formada pela SMS Cuiabá, e com o Sindicato dos 
Trabalhadores Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal do Estado de Mato Grosso 
(Sintaustesb-MT) (https://cromt.org.br/noticias/detalhes/atendimento-odontologico-
na-pandemia-e-tema-de-palestra-031120202007).  

No dia 30 de outubro, o CFO solicitou à Secretaria Nacional de Defesa do 

Consumidor (Senacon) e ao Ministério Público Federal (MPF) providências efetivas para 

coibir o aumento abusivo de preços de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 

durante a pandemia (https://website.cfo.org.br/cfo-busca-coibir-aumento-abusivo-de-

precos-de-epis-junto-aos-orgaos-responsaveis/ e 

https://cromt.org.br/noticias/detalhes/mpf-investiga-aumentos-abusivos-de-precos-de-

epis-130120211857).  

A manifestação do CFO junto aos órgãos responsáveis pela fiscalização foi 

motivada pelas reclamações recorrentes dos profissionais de Odontologia em todo o país, 

incluindo o CRO-MT. Esta prática abusiva compromete e dificulta a aquisição de itens 
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essenciais para o bom exercício profissional, como luvas, máscaras cirúrgicas e aventais 

descartáveis. 

Por intermédio do presidente, Dr. Sandro Stefanini, o CRO-MT foi um dos 

primeiros conselhos a requerer ao Ministério da Saúde, a inclusão dos profissionais da 

área odontológica como prioridade para receber a vacina no combate ao COVID-MT, 

como pode ser verificado em ofício nº 610/2020/PRES/CROMT datado de 29/07/2020.  

O Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso solicitou, por meio de 

ofício ao governador Mauro Mendes, no dia 17 de dezembro de 2020, a inclusão dos 

profissionais da área na primeira fase da vacinação contra a COVID-19. Foi 

encaminhado, também, ofício de mesmo teor ao prefeito de Cuiabá, Sr. Emanuel 

Pinheiro (https://cromt.org.br/noticias/detalhes/cro-mt-pede-inclusao-de-

profissionais-em-vacinacao-120120212052).  

Em atenção à manifestação do CFO, o Ministério da Saúde incluiu dia 18 de 

janeiro, os profissionais de Odontologia no grupo prioritário da Campanha Nacional de 

Vacinação contra a COVID-19. O CFO formalizou a solicitação em dezembro para 

cadastramento desses profissionais no Sistema de Informação do Programa Nacional de 

Imunizações do Ministério da Saúde 

(https://cromt.org.br/noticias/detalhes/profissionais-de-odontologia-entram-como-

grupo-prioritario-180120212122). 

Em 15 de janeiro de 2021 o Ministério Público Federal (MPF) abriu inquérito para 

apuração de aumentos abusivos de preços de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 

durante a pandemia (https://cromt.org.br/noticias/detalhes/mpf-investiga-aumentos-

abusivos-de-precos-de-epis-130120211857). O procedimento PR-DF-00091985/2020 

está disponível para consulta pública no portal da transparência do Ministério Público 

Federal. 

O Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT) esteve e continua 

incansavelmente buscando ações que minimizem os impactos de uma pandemia nunca 

antes vista no mundo. O impacto do coronavírus não afetou unicamente a saúde do 

mundo, mas trouxe juntamente reflexos econômicos e sociais. Exatamente por saber 

disso, é que ao lado do CFO, o CRO-MT continuará trabalhando em prol da classe.  
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