
 

 
 
 
 

Exma. Senhora 
Prof. Doutora Sofia Nogueira da Silva 
Presidente do Conselho de Administração 
Entidade Reguladora da Saúde 
4100-455 Porto 
 

Porto, 30 de abril de 2020 

 

Assunto: Equipamentos de Proteção Individual - Cobrança do respetivo 
custo / Modo de Faturação - carestia de intervenção regulatória  

  

 

É conhecido o quadro da pandemia por SARS-Cov-2 e da doença COVID-19, no 
contexto do qual foi publicado o Despacho n.º 3301-A/2020 de 15 de Março, que 
determinou a suspensão de toda a atividade de medicina dentaria, de estomatologia 
e odontologia, com exceção das situações comprovadamente urgentes e inadiáveis. 

O Despacho n.º 3903-E/2020 de 30 de Março prorrogou a suspensão, vigorando 
enquanto perdurar o estado de emergência. 

Nas situações urgentes e inadiáveis, mas também na fase de reabertura, os médicos 
dentistas, por razão de saúde pública premente – prevenir o contágio pelo vírus em 
apreço – estão obrigados a utilizar equipamentos de proteção individual. 

Sucede que, tendo surgido dúvidas quanto à possibilidade de os médicos dentistas 
cobrarem ao doente o custo dos EPIs utilizados, tomámos conhecimento que a 
instituição a que V.ª Ex.ª preside não se opõe à cobrança ao doente do custo dos 
equipamentos de proteção individual, tal constituindo um ato de revenda.  

Neste sentido, a OMD questiona V.ª Ex.ª sobre a base legal para o entendimento 
sufragado, bem como sobre qual considera ser o modo de faturação adequado, no 
que concerne àqueles equipamentos. 

Indagamos ainda qual o entendimento sufragado e sua compaginação com o Alerta 
de Supervisão n.º3/2020 - Informação aos utentes sobre preços praticados em 
contexto de epidemia SARS-CoV-2 e de infeção epidemiológica por COVID-19, 
emitido pela Entidade Reguladora da Saúde a 01/04/2020?  
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Este Alerta de Supervisão denota preocupação da ERS perante uma hipotética 
especulação de preços relacionada com a utilização de equipamentos de proteção 
individual, preocupação essa em aparente colisão com o entendimento de que é 
permitida a cobrança ao doente dos custos com a utilização de equipamentos de 
proteção individual casos estes não mereçam de V. Exas. a devida regulação na raiz. 

Ora:  

Os preços dos EPI devem ser regulados no fornecedor sob pena de inelutável 
reflexo no custo para o utilizador final. 
 

Assim, solicitamos: 
 

- o ato inequívoco de regulação económica do fornecimento de EPI’s por fornecedores 
aos médicos dentistas;  

- o descritivo das regras de faturação a adotar na discriminação dos EPI’s vendidos 
aos utentes pelos prestadores.  

 

Aguardamos as V/s breves notícias, 

 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
O Bastonário  
 
 
 
 
 
 
Orlando Monteiro da Silva 
 
 


