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São Paulo, 18 de dezembro de 2020. 

 

 

 
OFÍCIO PRES. 0556 /2020 

Assunto: Superfaturamento de Equipamento de Proteção Individual – Luvas e Máscaras 

 

 

 

Ilmo. Sr. Diretor, 

 

 

 

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo – CROSP, Autarquia Federal, 

instituída pela Lei 4.324/64, representativa de mais de 140 mil profissionais da Odontologia no Estado 

de São Paulo, responsável por fiscalizar o exercício das profissões odontológicas e por zelar pelas normas 

éticas, neste ato representado por seu Presidente e Secretário que ao final subscrevem, vem, 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, expor e requer o quanto segue: 

 

Atualmente, por conta da pandemia que se instalou no mundo inteiro, é 

indispensável o uso de Equipamento de Proteção Individual para prevenção e segurança de todos os 

cidadãos. 

 

Para os profissionais da saúde, dentre eles os profissionais da odontologia, os 

equipamentos de proteção individual são itens obrigatórios para o exercício profissional. Sem eles há 

um maior risco de contágio e propagação da doença. 

 

Observamos reclamações e denúncias constantes dos profissionais da odontológica, 

que apontam um superfaturamento dos equipamentos de proteção individual. 

 

Apenas para exemplificar, seguem abaixo as médias de preços das caixas de luvas e 

máscaras antes pandemia e nos dias atuais, onde perdura a pandemia: 

 

EPI Antes da Pandemia Dias atuais 

Luva R$ 20,00 R$ 99,00 

Máscara R$ 16,00 R$ 45,00 

 

Cabe destacar que durante a pandemia, o preço da máscara chegou a custar R$ 

120,00 (cento e vinte reais). 
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Ocorre que há um abuso por parte dos fornecedores e revendedores, onde, até a 

presente data, não apresentaram um motivo plausível que justificasse esse superfaturamento dos 

equipamentos de proteção individual. 

 

Os preços praticados pelos fornecedores e revendedores de EPI´s vai de encontro à 

preservação da saúde de toda a sociedade, pois para que seja ofertado um atendimento seguro e salubre 

ao cidadão é necessário o uso de EPI´s. 

 

É inviável no presente momento os profissionais da odontologia repassarem o valor 

do superfaturamento aos seus pacientes ao equacionar o valor dos seus honorários, tendo em vista que 

muitos dos pacientes se encontram em dificuldade financeira por conta da pandemia. 

 

O superfaturamento dos EPI´s afeta o serviço de saúde público e privado. 

 

Não podemos mais aceitar essa situação, tendo em vista que os preços praticados 

colocam em risco à saúde da população e o exercício profissional dos profissionais da odontologia. 

 

Diante do exposto, vimos requerer a Vossa Senhoria que seja apurado o motivo do 

superfaturamento dos equipamentos de proteção individual, bem como, sejam aplicadas as sanções 

cabíveis às empresas que estejam agindo na ilegalidade. 

 

No ensejo, reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. 

 

 

Atenciosamente 

 

 

 

Rogério Adib Kairalla – CD 

- SECRETÁRIO DO CROSP – 

 

Marcos Jenay Capez – CD 

- PRESIDENTE DO CROSP - 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmo. Sr. Dr. Diretor Executivo da Fundação PROCON-SP 

Dr. Fernando Capez 

R. Barra Funda, 930 – Barra Funda 

São Paulo – SP 

CEP: 01152-000 


