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NOVOS MOMENTOS

Queridos clientes e representantes,

Vivemos momentos complexos tanto pra saúde global quanto pra 
saúde da nossa empresa. Nosso DNA traz além de agilidade,
capacidade de adaptação, e por esse mo�vo e pensando que

devemos cumprir com nossas responsabilidades financeiras junto aos 
nossos funcionários e fornecedores, desenvolvemos a

máscara de malha reu�lizável. A seguir você receberá informações 
deste produto.
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Material
100% algodão

Material elástico

18cm x 18cm aprox.

Costura simples
(sem acabamento triplo)
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Embalagem
com 3 Peças
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Não é o mais forte que sobrevive,
nem o mais inteligente,

mas o que melhor
se adapta às mudanças.

Charles Darwin
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Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Primária à Saúde

Departamento de Saúde da Família
Coordenação-Geral de Garantia dos Atributos da Atenção Primária

NOTA INFORMATIVA Nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS

A Lei nº 13.969, de 06 de fevereiro de 2020 e a Portaria nº 327, de 24 de março 
de 2020, que estabelecem medidas de prevenção, cautela e redução de riscos de transmissão 
para o enfrentamento da COVID-19, fixam a utilização de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs).

O Ministério da Saúde tem realizado ações para adquirir esses produtos de 
diversos fornecedores, tanto nacionais quanto internacionais, bem como ações no sentido de  
descentralizar os recursos para apoiar os estados, municípios e Distrito Federal na compra 
desses EPIs conforme suas necessidades. Contudo, diante do cenário da pandemia pelo COVID-
19, há escassez de EPIs em diversos países, em especial das máscaras cirúrgicas e N95/PFF2, 
para o uso de profissionais nos serviços de saúde (Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 
356, de 23 de março de 2020). 

A partir desse cenário, o Ministério da Saúde recomenda que máscaras 
cirúrgicas e N95/PFF2 sejam priorizadas para os profissionais, considerando que os serviços de 
saúde são os locais com maior potencial de concentração de vírus, ao mesmo tempo em que a 
manutenção de suas atividades precisar ser garantida, mediante ações que visem a proteção 
de profissionais e pacientes.  

Pesquisas têm apontado que a utilização de máscaras caseiras impede a 
disseminação de gotículas expelidas do nariz ou da boca do usuário no ambiente, garantindo 
uma barreira física que vem auxiliando na mudança de comportamento da população e 
diminuição de casos.  

Nesse sentido, sugere-se que a população possa produzir as suas próprias 
máscaras caseiras, utilizando tecidos que podem assegurar uma boa efetividade se forem bem 
desenhadas e higienizadas corretamente. Os tecidos recomendados para utilização como 
máscara são, em ordem decrescente de capacidade de filtragem de partículas virais:

a) - Tecido de saco de aspirador

b) - Cotton (composto de poliéster 55% e algodão 45%)

c) - Tecido de algodão (como camisetas 100% algodão)

d) - Fronhas de tecido antimicrobiano

O importante é que a máscara seja feita nas medidas corretas cobrindo 
totalmente a boca e nariz e que esteja bem ajustada ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. 

Dado que, quanto maior a aglomeração de pessoas, maior a probabilidade de 
circulação do vírus, o uso das máscaras caseiras faz especial sentido quando houver 
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necessidade de deslocamento ou permanência para um espaço onde há maior circulação de 
pessoas.

Pessoas com quadro de síndrome gripal que estiver em isolamento domiciliar, 
deve continuar usando preferencialmente máscara cirúrgica. O mesmo vale para o cuidador 
mais próximo dessa pessoa, quando estiver no mesmo ambiente da casa.

Como fazer uma máscara caseira:

Existem diferentes formas para confeccionar as máscaras caseiras, podendo 
utilizar materiais encontrados no dia-a-dia, como camisetas ou outras roupas em bom estado 
de conservação, até tecidos específicos confeccionadas com máquinas de costuras e elásticos.

Algumas orientações de como confeccionar as máscaras caseiras estão sendo 
compartilhadas em diversos canais de comunicação, como cortar camisetas deixando em 
camada dupla e formas que possibilitem a fixação ao rosto, ou recortes de tecidos com 
metragem de 21 e 34 cm e com utilização de elásticos.

Modelo 1, usando uma camiseta:

e) Corte a camiseta e espessura dupla usando como base as marcações 
indicadas na figura;

f) Faça um ponto de segurança na parte inferior (para segurar ambas as 
toalha);

g) Insira um papel entre as camadas;

h) Amarre a alça superior ao redor do pescoço, passando por cima das 
orelhas;

i) Amarre a alça inferior na direção do topo da cabeça;

Modelo 2, usando costura e elástico:

j) Separe o tecido que tenha disponível (tecido de algodão, tricoline, cotton, 
TNT, outros têxteis).

k) Faça um molde em papel de forma no qual o tamanho da máscara permita 
cobrir a boca e nariz, 21 cm altura e 34 cm largura

l) Faça a máscara usando duplo tecido.

m) Prenda e costure na extremidade da máscara um elástico, ou amarras.

As medidas de utilização e higienização das máscaras caseiras fazem a diferença 
para a eficiência da iniciativa. Desta forma, os seguintes cuidados devem ser utilizados:

n) O uso da máscara caseira é individual, não devendo ser compartilhada 
entre familiares, amigos e outros. 

o) Coloque a  máscara com  cuidado para cobrir  a boca e nariz e amarre  com 
segurança para minimizar os espaços entre o rosto e a máscara.

p) Enquanto estiver utilizando a máscara, evite tocá-la na rua, não fique 
ajustando a máscara na rua.

q) Ao chegar em casa, lave as mãos com água e sabão, secando-as bem, 
antes de retirar a máscara.

r) Remova a máscara pegando pelo laço ou nó da parte traseira, evitando de 
tocar na parte da frente.
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s) Faça a imersão da máscara em recipiente com água potável e água 
sanitária (2,0 a 2,5%) por 30 minutos. A proporção de diluição a ser utilizada é 
de 1 parte de água sanitária para 50 partes de água (Por exemplo: 10 ml de 
água sanitária para 500ml de água potável). 

t) Após o tempo de imersão, realizar o enxágue em água corrente e lavar 
com água e sabão.

u) Após lavar a máscara, a pessoa deve higienizar as mãos com água e sabão.

v) A máscara deve estar seca para sua reutilização. 

w) Após secagem da máscara utilize o com ferro quente e acondicionar em 
saco plástico.

x) Trocar a máscara sempre que apresentar sujidades ou umidade.

y) Descartar a máscara sempre que apresentar sinais de deterioração ou 
funcionalidade comprometida.

z) Ao sinais de desgaste da máscara deve ser inutilizada e nova máscara deve 
ser feita.

O uso das máscaras caseiras é mais uma intervenção a ser implementada junto 
com as demais medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde como o distanciamento 
social, a etiqueta respiratória e higienização das mãos visando interromper o ciclo da COVID-
19.

Essas medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde, quando adotadas em 
conjunto, potencializam os efeitos da proteção contra o COVID-19 no país e por isso são tão 
importantes de serem adotadas por toda a população. A participação de todos é 
extremamente importante para a interrupção da cadeia de transmissão, independente da 
presença ou não de sintomas, uma vez que já existem evidências da ocorrência de transmissão 
pessoa a pessoa.

Nesse sentido, o Ministério da Saúde adere e reforça a iniciativa organizada pela 
sociedade, chamada “Máscara para Todos” (#Masks4All) e reforça o lema “Eu protejo você e 
você me protege”.

Documento assinado eletronicamente por Lucas Wollmann, Diretor(a) do Departamento 
de Saúde da Família, em 03/04/2020, às 18:24, conforme horário oficial de Brasília, com 
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da 
Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Fabiano do Carmo Said, Diretor do 
Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, Substituto(a), em 03/04/2020, 
às 19:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do 
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março 
de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 
0014293194 e o código CRC C70D7402.
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PANDEMIA DE CORONAVÍRUS

Falta de máscaras e respiradores traz tensão aos hospitais espanhóis
Em “estado de alarme”, Governo da Espanha busca fontes alternativas de suprimento, num momento de
desabastecimento mundial de material sanitário devido ao coronavírus

ELENA G. SEVILLANO

Madri - 13 MAR 2020 - 13:49BRT

MAIS INFORMAÇÕES

Coronavírus

provoca apagão

mundial no

esporte

Comportamento

Funcionária na entrada do centro de Saúde Estrecho de Corea, em Madri. VICTOR SAINZ

“Nos hospitais com um volume grande de pacientes, estamos perto do desabastecimento.” Quem diz isso,

pedindo anonimato, é o chefe de serviço num grande hospital de Madri, a região mais atingida da Espanha

pelo coronavírus (Covid-19). O Governo espanhol decretou “estado de alarme” nesta-sexta-feira por 15 dias

para conter a propagação da pandemia.

Centros de saúde já começam a racionar os equipamentos de proteção individual (EPI), dada a previsão de

que máscaras, luvas e batas podem se esgotar em questão de dias no país. “Os respiradores são um

problema também”, relata essa fonte. Os chefes de UTIs estão se preparando para ver suas instalações

sobrecarregadas, com a necessidade de ocupar outras áreas hospitalares onde houver leitos, mas não há
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respiradores para tratar os pacientes afetados por coronavírus, que não conseguem respirar por conta

própria quando seu quadro se agrava. “É um problema de Madri, da Espanha e do resto do mundo: há falta

de estoque”, acrescenta.

Num momento em que a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que a Europa se tornou o

epicentro da pandemia de Covid-19, com mais casos e mortes registrados do que o resto do mundo

combinado, não é uma questão de dinheiro nem de falta de vontade de resolver o problema de

abastecimento. É que não há de quem comprar. Já não são os hospitais nem os governos regionais tentando

se abastecer. A gestão está diretamente a cargo do Ministério da Saúde, através da Ingesa, órgão público

que administra o atendimento sanitário nos encraves de Ceuta e Melilla e que se encarrega também de

adquirir medicamentos e produtos sanitários de forma centralizada. Dada a pressão das comunidades

autônomas – o Governo regional de Madri escreveu uma carta ao ministro Salvador Illa alertando para uma

situação “muito grave” de falta de material – o Ministério da Saúde iniciou nesta quarta-feira a distribuição

de 410.000 máscaras, 310.000 delas para a Comunidade de Madri, a região mais afetada da Espanha, e anunciou que há

outras 500.000 a caminho. Fontes do Ministério da Saúde dizem que “não haverá desabastecimento porque todas as

compras necessárias serão feitas”.

Uma das maiores distribuidoras de material afirma estar há dias em contato com o ministério para buscar soluções.

“Pediram-nos para deixar a indústria de lado, e assim fizemos”, informa uma fonte da empresa. Ela se refere aos

equipamentos protetores usados em indústrias químicas ou automobilísticas, por exemplo. O Ministério da Saúde solicitou

que todo o estoque seja destinado a hospitais e postos de saúde. Para isso, os especialistas que estão coordenando a crise

analisam como transformar esses EPIs em produtos sanitários aprovados nos controles e aptos para uso profissional em

hospitais. Cogitou-se também, indicam as fontes consultadas, redistribuir EPIs das áreas mais poupadas para as mais

afetadas.

Fernando Simón, diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias, alertou na quarta-feira que “o risco

de desabastecimento poderia ser iminente nos próximos dois ou três dias”. Acrescentou que os envios às regiões “vão

solucionar o problema durante um período, alguns dias, uma semana ou 15 dias”, mas que é preciso continuar procurando

material. “Em nível global, a produção está limitada, e todos os países estão se aprovisionando”, disse.

Bruxelas teve que dar um toque de atenção a sócios europeus como a Alemanha e a França, que há alguns dias anunciaram a

proibição da exportação de material sanitário. Ali produz, por exemplo, a Dräger, um dos três principais fabricantes dos

respiradores usados nos hospitais espanhóis, junto com a Philips e a Hamilton, empresas que não quiseram se pronunciar

sobre a situação – uma delas sugeriu à reportagem que procurasse a entidade empresarial do setor de tecnologia sanitária, a

Fenin, que se recusou atender o EL PAÍS. Um porta-voz da Dräger afirmou que “a Espanha está vivendo uma situação de

emergência médica e a demanda por este tipo de equipamento por parte dos hospitais aumentou, como é lógico”. Ele

acrescentou que a empresa “está fazendo um esforço extra, tanto material como humano, para pôr sua tecnologia à

disposição dos pacientes no menor tempo possível”. A Dräger ampliou as linhas de produção para dar resposta à demanda,

acrescenta.

Como alertaram as próprias comunidades afetadas, as zonas de maior demanda são atualmente a Comunidade de Madri (no

centro do país), o País Basco e La Rioja (ambas no norte da Espanha), segundo o porta-voz da empresa, porque são as zonas

onde mais casos do coronavírus estão sendo diagnosticados. “A situação está sendo analisada diariamente para poder prover

nosso país de equipamentos no menor tempo possível”, afirmou Simón.

As autoridades alemãs disseram há uma semana que as exceções à ordem de não exportar só seriam possíveis sob condições

rigorosas e no contexto de “esforços internacionais de socorro coordenado”. Mas na terça-feira o ministro alemão da Saúde,

Jens Spahn, fez um relativo recuo e indicou que as restrições à exportação “não significam que as vendas ao exterior não

sejam possíveis”. Spahn explicou que se trata de evitar que o material sanitário acabe destinado simplesmente a quem pagar

mais. “Claro que queremos ajudar nossos vizinhos europeus e nossos sócios com suprimentos. Estamos preparados para

implementar um procedimento no fim de semana que nos permitirá tomar decisões para que os caminhões cheguem ao seu

destino”, informou o titular da pasta em uma entrevista coletiva ao lado da chanceler (primeira-ministra) Angela Merkel.
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Entre uma declaração e outra havia a irritação de Bruxelas e os atritos diplomáticos com a vizinha Suíça, um país que depende

em boa medida dos suprimentos alemães, conforme publicou o jornal Neuen Zürcher Zeitung. A cúpula do Conselho Europeu

na terça-feira encarregou à Comissão Europeia (Poder Executivo da UE) que vele especialmente pelo respeito às normas de

mercado interno. Uma forma de dar um toque à Alemanha e à França pelas restrições impostas à venda de máscaras e

respiradores.

A Itália, o país europeu em situação mais grave (mais de 15.000 positivos e 1.016 mortos), pediu a ativação do mecanismo de

proteção civil da União Europeia para conseguir suprimentos de EPIs. Seu Governo não esconde as críticas a Bruxelas.

“Infelizmente, nenhum país europeu respondeu ao apelo da Comissão”, queixa-se o representante italiano na UE, Maurizio

Massari, numa carta publicada no site Politico. “Só a China respondeu bilateralmente. Certamente não é um bom sinal de

solidariedade europeia”, acrescenta. “Hoje é a Itália, amanhã pode ser qualquer outro que necessite de ajuda.”

A China se ofereceu a vender à Itália 1.000 respiradores, dois milhões de máscaras, 20.000 trajes de proteção e 50.000

espátulas usadas na coleta dos exames do coronavírus. Também a Espanha poderia pedir ajuda à China, a julgar pelo que

disse Simón: “Sabemos que todo o aumento de produção dos equipamentos de proteção feito na China já não é necessário

por lá e estará disponível provavelmente nos próximos dias para o resto do mundo”. O porta-voz acrescentou que, com “a

demanda exagerada por parte de todos os países”, a Espanha terá que “administrar com cuidado a parte que nos cabe”.

Com informação de Bernardo de Miguel (Bruxelas) e Ana Carbajosa (Berlim)
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SEM INSUMOS

Médicos reclamam da falta de luvas e
máscaras nas unidades de saúde de Cuiabá
Prefeitura afirma que já fez aquisição de material e que situação deve ser normalizada em breve.

Da redação

(Foto: Assessoria/PMC)

 

Há algumas semanas, médicos e enfermeiros vêm

enfrentado problemas com falta de insumos em todas as

unidades básicas de saúde de Cuiabá. Com o aumento da

demanda, já faltam máscaras e luvas para o atendimento

dos pacientes, o que expõe os profissionais a riscos

maiores de contaminação pelo novo coronavírus.  A

denúncia é do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso

(Sindimed), que aponta que além de luvas e máscaras,

também há falta de capote de pano para a proteção dos

profissionais de saúde. Também já há denúncias de falta de

materiais de limpeza em policlínicas e postos de saúde.

 

A expectativa é que a situação melhore a partir desta sexta-

feira (20). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Prefeitura de Cuiabá já realizou a compra destes Equipamentos de

Proteção Individual (EPI) e os caminhões com as máscaras e as luvas já estão a caminho da capital. 

 

“Diante da situação atípica que, em cenário mundial, existe uma crescente demanda por Equipamento de Proteção Individual (EPI) e,

por isso, nas últimas semanas o consumo destes materiais foi maior do que o habitual. Entretanto, o município já realizou a aquisição

de novos EPIs. A Secretaria Municipal de Saúde irá criar um fluxo de entrega, para evitar desperdício”, afirmou a SMS em nota à
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COMENTAR

imprensa. 

 

Nas farmácias

 

O aumento da demanda por máscaras e álcool gel fez com os produtos desaparecessem das prateleiras das farmácias de Cuiabá. A

Rede Minas Farma, que possui três lojas na capital, está sem estoque há mais de uma semana. Assim como ela, quase todas as redes

e farmácias estão sem expectativa de quando terão os estoques destes produtos restabelecidos.      

 

Os clientes se queixam de que os lugares que ainda têm estoque estão comercializando os produtos a preços abusivos. Por esse

motivo, o Procon-MT está com equipes de fiscalização nas ruas (https://www.pnbonline.com.br/geral/procon-mt-notifica-

estabelecimentos-por-prea-os-abusivos-de-ma-scaras-e-a-lcool-gel/64321) e têm notificado estabelecimentos que aumentaram

significativamente os preços de máscaras e álcool gel.

COMENTÁRIOS

CONFIRA TAMBÉM

COVID-19

(https://www.pnbonline.com.br/geral/sobe-para-73-o-na-mero-de-casos-suspeitos-de-coronava-rus-em-mt/64435)

Sobe para 73 o número de casos suspeitos de coronavírus em MT
(https://www.pnbonline.com.br/geral/sobe-para-73-o-na-mero-de-casos-suspeitos-de-coronava-rus-em-mt/64435)

PANDEMIA

(https://www.pnbonline.com.br/geral/sistema-de-saa-de-pode-entrar-em-colapso-em-abril-diz-ministro/64430)

Sistema de saúde pode entrar em colapso em abril, diz ministro
(https://www.pnbonline.com.br/geral/sistema-de-saa-de-pode-entrar-em-colapso-em-abril-diz-ministro/64430)
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IMPOSTO

(https://www.pnbonline.com.br/geral/governo-suspende-pagamento-de-ipva-nos-meses-de-mara-o-e-abril/64428)

Governo suspende pagamento de IPVA nos meses de março e abril
(https://www.pnbonline.com.br/geral/governo-suspende-pagamento-de-ipva-nos-meses-de-mara-o-e-abril/64428)

CORONAVÍRUS

(https://www.pnbonline.com.br/geral/com-a-pandemia-saiba-o-que-fecha-e-o-que-abre-em-cuiaba/64425)

Com a pandemia, saiba o que fecha e o que abre em Cuiabá
(https://www.pnbonline.com.br/geral/com-a-pandemia-saiba-o-que-fecha-e-o-que-abre-em-cuiaba/64425)

PANDEMIA

(https://www.pnbonline.com.br/geral/hospital-santa-rosa-tem-38-casos-suspeitos-e-2-con�rmados-de-coronava-rus/64423)

Hospital Santa Rosa tem 38 casos suspeitos e 2 con�rmados de coronavírus
(https://www.pnbonline.com.br/geral/hospital-santa-rosa-tem-38-casos-suspeitos-e-2-con�rmados-de-coronava-rus/64423)

PANDEMIA

(https://www.pnbonline.com.br/geral/gol-oferece-passagens-gratuitas-para-pro�ssionais-de-saa-de/64419)

Gol oferece passagens gratuitas para pro�ssionais de saúde
(https://www.pnbonline.com.br/geral/gol-oferece-passagens-gratuitas-para-pro�ssionais-de-saa-de/64419)

NOVAS DETERMINAÇÕES
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(https://www.pnbonline.com.br/geral/governo-determina-que-coma-rcio-deve-controlar-acesso-de-clientes/64417)

Governo determina que comércio deve controlar acesso de clientes
(https://www.pnbonline.com.br/geral/governo-determina-que-coma-rcio-deve-controlar-acesso-de-clientes/64417)

PANDEMIA

(https://www.pnbonline.com.br/geral/contran-amplia-prazo-para-renovaa-a-o-da-cnh-por-causa-de-pandemia/64410)

Contran amplia prazo para renovação da CNH por causa de pandemia
(https://www.pnbonline.com.br/geral/contran-amplia-prazo-para-renovaa-a-o-da-cnh-por-causa-de-pandemia/64410)

SORTUDOS

(https://www.pnbonline.com.br/geral/nota-mt-sorteia-r-250-mil-em-pra-mios-con�ra-ganhadores/64407)

Nota MT sorteia R$ 250 mil em prêmios; con�ra ganhadores
(https://www.pnbonline.com.br/geral/nota-mt-sorteia-r-250-mil-em-pra-mios-con�ra-ganhadores/64407)

SAÚDE

(https://www.pnbonline.com.br/geral/campanha-nacional-de-vacinaa-a-o-contra-in�uenza-comea-a-segunda-feira/64405)

Campanha Nacional de Vacinação contra In�uenza começa segunda-feira
(https://www.pnbonline.com.br/geral/campanha-nacional-de-vacinaa-a-o-contra-in�uenza-comea-a-segunda-feira/64405)

EXCLUSIVO

(https://www.pnbonline.com.br/geral/presidente-da-�emt-cobra-responsabilidade-de-deputados/64404)

Presidente da Fiemt cobra responsabilidade de deputados
(https://www.pnbonline.com.br/geral/presidente-da-�emt-cobra-responsabilidade-de-deputados/64404)
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PREVENÇÂO COVID 19

(https://www.pnbonline.com.br/geral/decreto-da-prefeitura-de-vg-preva-prisa-o-em-caso-de-aglomeraa-a-o-de-pessoas/64403)

Decreto da prefeitura de VG prevê prisão em caso de aglomeração de pessoas
(https://www.pnbonline.com.br/geral/decreto-da-prefeitura-de-vg-preva-prisa-o-em-caso-de-aglomeraa-a-o-de-pessoas/64403)

Energisa Av TorresEnergisa Av Torres

()

Anexo Comprovante_de_falta_de_EPIs_no_mercado (13525777)         SEI 1510.01.0057862/2020-92 / pg. 19

https://www.pnbonline.com.br/geral/decreto-da-prefeitura-de-vg-preva-prisa-o-em-caso-de-aglomeraa-a-o-de-pessoas/64403
https://www.pnbonline.com.br/geral/decreto-da-prefeitura-de-vg-preva-prisa-o-em-caso-de-aglomeraa-a-o-de-pessoas/64403
https://www.pnbonline.com.br/geral/decreto-da-prefeitura-de-vg-preva-prisa-o-em-caso-de-aglomeraa-a-o-de-pessoas/64403
https://www.youtube.com/watch?v=GuAj-K_iqQQ
https://www.pnbonline.com.br/geral/ma-dicos-reclamam-da-falta-de-luvas-e-ma-scaras-nas-unidades-de-saa-de-de-cuiaba/64373


21/03/2020 Médicos reclamam da falta de luvas e máscaras nas unidades de saúde de Cuiabá | PNB Online

https://www.pnbonline.com.br/geral/ma-dicos-reclamam-da-falta-de-luvas-e-ma-scaras-nas-unidades-de-saa-de-de-cuiaba/64373 6/8

Artigos

(/artigos/)

O MP protege Emanuel? Até quando?
(/artigos/o-mp-protege-emanuel-ata-quando/64385)

Por: Antero Paes de Barros
(/artigos/o-mp-protege-emanuel-ata-quando/64385)
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VEJA MAIS (/artigos/)

Quando um país tem motivo para se orgulhar de seu presidente
(/artigos/quando-um-paa-s-tem-motivo-para-se-orgulhar-de-seu-presidente/64279)

Por: Amauri Teixeira
(/artigos/quando-um-paa-s-tem-motivo-para-se-orgulhar-de-seu-presidente/64279)

MAIS LIDAS

1. Cuiabá libera jogadores dos treinos em função do coronavírus

(https://www.pnbonline.com.br/esportes/cuiaba-libera-jogadores-dos-treinos-em-funa-a-o-do-coronava-rus/64379)

2. Neri Geller alerta para segurança alimentar no país

(https://www.pnbonline.com.br/politica/neri-geller-alerta-para-segurana-a-alimentar-no-paa-s/64431)

3. Com a pandemia, saiba o que fecha e o que abre em Cuiabá

(https://www.pnbonline.com.br/geral/com-a-pandemia-saiba-o-que-fecha-e-o-que-abre-em-cuiaba/64425)

4. Sistema de saúde pode entrar em colapso em abril, diz ministro

(https://www.pnbonline.com.br/geral/sistema-de-saa-de-pode-entrar-em-colapso-em-abril-diz-ministro/64430)

5. Sobe para 73 o número de casos suspeitos de coronavírus em MT

(https://www.pnbonline.com.br/geral/sobe-para-73-o-na-mero-de-casos-suspeitos-de-coronava-rus-em-mt/64435)

Blog do Antero (https://www.facebook.com/pnbonline/)

NEWSLETTER
Cadastre-se e �que por dentro dos últimos acontecimentos e relatos do pnbonline.
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PARTILHAR

Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal com falta de máscaras
e luvas

A Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (APDP) alertou hoje, dia 20 de março, para a sua necessidade
urgente de luvas e máscaras, de modo a continuar a garantir a sua atividade assistencial de forma segura para
utentes e pro�ssionais de saúde.
 

“Apesar de termos reduzido signi�cativamente o número de visitas presenciais, é necessário apoiar todos os dias pessoas que nos

chegam com situações de urgência. Não conseguimos adquirir máscaras e luvas. O nosso stock está a acabar! Para que estas

pessoas não tenham de ir para serviços de urgência, precisamos de ajuda!”, alerta o Dr. José Manuel Boavida, presidente da APDP.

A APDP tem disponibilidade para fazer a recolha deste material em qualquer local do país ou pode recebê-lo na sua sede (Rua

Rodrigo da Fonseca, 1, 1250-189 Lisboa), com hora marcada. Caso tenha a possibilidade de fazer uma doação deste tipo de

material, contacte a associação através do email gabinete.cidadao@apdp.pt (mailto:gabinete.cidadao@apdp.pt)

 

(https://pub3.motioncreator.net/www/delivery/ck.php?

oaparams=2__bannerid=1190__zoneid=12__cb=4e86a93288__oadest=http%3A%2F%2Fcursotecnologiasdesaude.newsmuseum.pt%2F)
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Covid-19: sem equipamentos, servidores
usam touca como máscaras em hospitais no
AC
Secretaria de Saúde do Acre diz que problema já foi sanado. Já o Coren-AC afirma
que os profissionais ainda seguem sem alguns EPIs para atender pacientes com
sintomas de Covid-19.

Por Lidson Almeida, Jornal do Acre 2ª Edição — Rio Branco

19/03/2020 11h12 · Atualizado 
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Para não �car sem máscaras, pro�ssionais estão improvisando equipamentos em unidades do Acre — Foto:
Reprodução/Rede Amazônica Acre

Falta de gorro, máscaras, aventais e até luvas adequadas para atender pacientes

com sintomas do novo coronavírus. Esses são alguns dos Equipamentos de

Proteção Individual (EPIs) que os profissionais de saúde do Acre estão sem acesso

em algumas unidades. O Jornal do Acre 2ª Edição mostrou imagens de profissionais

da saúde improvisando alguns dos equipamentos de proteção.

A denúncia foi feita aos Conselhos Regional e Federal de Enfermagem e conferida

pelos conselheiros. A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) diz que o problema já foi

sanado. Já o Coren-AC afirma que os profissionais ainda seguem sem alguns EPIs

para atender pacientes com sintomas de Covid-19.

A Sesacre explicou que houve uma necessidade de adquirir mais kits para coletas na

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, que é a referência para

o tratamento do novo coronavírus no estado, mas que o problema já foi sanado. A

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
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Sesacre garantiu também que não há falta de material e, para reforçar a aquisição

de mais insumos, o Ministério da Saúde liberou um R$ 1,7 milhão para o estado.

O mundo vive uma pandemia de Covid-19, declarada desde a quarta-feira (11) pela

Organização Mundial de Saúde (OMS). O Acre tem três casos confirmados da

doença e aguarda a contraprova dos exames, que foram enviados ao Instituto

Evandro Chagas, em Belém. Outros 55 casos suspeitos são investigados pelo

Laboratório de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco.

O Brasil contabiliza mais de 500 infectados pela doença, em 20 estados e o Distrito

Federal, e quatro mortes até esta quarta (18).

Por conta da situação, o governo do Acre decretou situação de emergência e

recomendou que as pessoas fiquem em casa para evitar a propagação do vírus no

estado. Vários serviços foram suspensos ou reduzidos obedecendo o decreto

governamental.

O G1 organizou uma lista com as alterações informadas pelas instituições. Ela

será atualizada sempre que uma nova mudança for divulgada

Sem equipamentos

O conselheiro federal Adailton Cruz lamentou a situação e exigiu providências do

Estado.

“O Estado demorou, era para ter essa estrutura com equipes, com equipamento

individual e setor físico em todas as unidades das regionais e agora que o estado

está correndo atrás. Estamos aqui cobrando e pedindo que os profissionais exijam

de seus gestores os equipamentos de proteção. Sem os equipamentos de proteção

não podemos dá assistência porque nossa vida está em jogo”, frisou.

Veja o que é #FATO ou #FAKE sobre o coronavírus·
OMS defende testes em massa e diz que Covid-19 já matou crianças·
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Nas fotos, é possível ver que em algumas unidades os profissionais tiveram que

improvisar usando touca descartável. Em outra foto, apesar de usar luvas, touca e

máscaras corretas, o avental teria que ser impermeável.

Cruz explicou que há informações de falta de EPIs na Maternidade Bárbara

Heliodora, Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) e hospitais do interior como de

Brasileia, Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Segundo ele, alguns profissionais estão usando

máscaras feitas de tecido, o que não é recomendável.

"O Estado precisa intervir imediatamente porque os profissionais precisam de

suporte. No pronto-socorro também porque lá o quantitativo de profissionais é

grande e o de equipamentos individuais é pequeno e não está dando para suprir. O

Estado tem que providenciar isso com urgência", exigiu.

Como evitar o contágio

Pro�ssionais de saúde denunciam falta de equipamentos de proteção individual em unidades

Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar;·
Utilizar lenço descartável para higiene nasal;·
Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;·
Não compartilhar objetos de uso pessoal;·
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CORONAVÍRUS

Últimas notícias sobre coronavírus

VÍDEOS: Coronavírus: perguntas e respostas

GUIA ILUSTRADO: sintomas, transmissão e letalidade

Veja o que é #FATO ou #FAKE sobre o coronavírus

Quanto tempo o novo coronavírus vive em uma superfície ou no ar?

Máscaras servem para proteção contra o novo coronavírus?

Como se prevenir do coronavírus?

Veja também

Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado;·
Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar

antisséptico de mãos à base de álcool;
·

Deslocamentos não devem ser realizados enquanto a pessoa estiver doente;·
Quem for viajar aos locais com circulação do vírus deve evitar contato com

pessoas doentes, animais (vivos ou mortos), e a circulação em mercados de

animais e seus produtos.

·
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Mais do G1

Jornal Hoje

Brasil fecha fronteiras para entrada de estrangeiros vindos de países vizinhos na
América

Medida não vale para cidadãos brasileiros que estejam nesses locais e queiram entrar no
Brasil. Governo tomou a decisão em decorrência da pandemia de coronavírus.

19 de mar de 2020 às 14:03

Próximo

Avanço da Covid-19

Brasil tem 978 casos e 11 mortes pelo novo coronavírus em 25 estados e
no DF

Há 1 hora — Em Coronavírus

Governo declara transmissão comunitária do vírus em todo o país

Há 1 hora
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Líderes religiosos falam sobre como buscar paz e conforto em
momentos de ansiedade
Eles dizem como manter atenção às medidas de segurança e preservar o espírito.

Em Coronavírus

Justiça obriga hospital onde comitiva de Bolsonaro fez testes de
coronavírus a fornecer lista de infectados
Decisão é resultado de um pedido do governo do DF. Executivo local alega que Hospital das
Forças Armadas se recusou a entregar nomes.
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Em Distrito Federal

Ritmo de contágio do coronavírus no Brasil está igual ao registrado na
Itália e acelerando, apontam universidades
Observatório com físicos da USP, Unicamp, Unesp, UnB, UFABC, Berkley (EUA) e Oldenburg
(Alemanha) mostra que número de infectados, considerando dados desta quinta-feira (19),
vem dobrando a cada 54 horas. Total deve passar de 3 mil já na terça-feira (24).

Em Coronavírus

Casal de médicos com Covid-19 faz alerta sobre dificuldade em fazer
teste: 'Mesmo estando com sintomas'
Ingrid e Roberto Rocha estão em isolamento total em Jundiaí (SP), junto com a filha, que não
conseguiu fazer o exame. Médicos são os dois casos confirmados de coronavírus na cidade.
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VEJA MAIS

Em Sorocaba e Jundiaí

3 min

Hospital privado de SP divulga sexta morte no estado de paciente com
coronavírus
A Secretaria Estadual da Saúde informou que não confirma o 6º óbito, verificado no Hospital
Santa Catarina. No Brasil, número de mortes já chega a 8.

Em São Paulo

9 min
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últimas notícias
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Funcionários relatam falta de álcool gel e luvas em
hospitais de São Paulo

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP seria um dos hospitais com escassez de insumos
básicos
Imagem: Rivaldo Gomes/Folhapress

R E S U M O  DA  N OT Í C I A

Arthur Sandes e Felipe Pereira
Do UOL, em São Paulo
19/03/2020 04h00

Funcionários de quatro hospitais públicos da capital paulista relatam escassez

de álcool gel, máscaras e luvas

CORONAVÍRUS

NOTÍCIAS

(http://www.voxus.com.br/opcoes-anuncio.html?utm_source=ads&utm_medium=choice&utm_campaign=276)
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Funcionários de quatro hospitais públicos da cidade de São Paulo relataram

escassez de materiais como álcool gel, máscaras e luvas no atendimento a

pacientes com suspeita de coronavírus (covid-19).

Enfermeiros e recepcionistas ouvidos pelo UOL denunciam falta de insumos no

Conjunto Hospitalar do Mandaqui, no Hospital Regional Ferraz de Vasconcelos,

no Hospital Geral de Taipas e até mesmo no Hospital das Clínicas da Faculdade

de Medicina da USP, considerado referência no atendimento aos casos

suspeitos de covid-19.

R E L A C I O N A D A S

"A diretoria alegou ser dispensável o uso das máscaras. Mas todos nós do

ambulatório gostaríamos de ter máscaras à disposição, para prevenção e

segurança", relata uma funcionária do Hospital do Mandaqui. "E nem todos os

A Organização Mundial da Saúde (OMS) trata o uso desses insumos como

fundamental para os profissionais dos hospitais no contato direto com pacientes

A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo diz que "a denúncia não procede.

Todos os hospitais citados pela reportagem possuem insumos"

O Hospital das Clínicas da FMUSP diz possuir "todos os insumos, incluindo

álcool gel, máscaras e luvas para os profissionais"

Hospital onde ocorreram mortes por covid-19 em SP viveu terça de tensão

O que se sabe sobre os quatro mortos por coronavírus em São Paulo

Ministério da Saúde anuncia exames em laboratórios públicos
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setores têm saboneteiras com álcool gel, uma necessidade primária nesta

situação", diz ela, que não quis se identificar.

"O que falta dentro do hospital são insumos e proteção para nós", reforça uma

funcionária do Hospital das Clínicas. "Só há luvas e máscaras para quem fica na

recepção e alguns da enfermagem. Não são todos os funcionários que usam,

por conta da falta de material. É o que tem para oferecer, porque os insumos

são poucos. Álcool gel, por exemplo, nem tem", afirma.
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) não trata o uso de álcool gel,

máscaras ou luvas como indispensável na prevenção do público em geral ao

coronavírus. Para os profissionais dos hospitais, no entanto, os insumos são

fundamentais no contato direto com pacientes com suspeita de contágio. Não à

toa o próprio Governo de São Paulo anunciou, na semana passada, a compra

de 5 milhões de máscaras descartáveis, 15 milhões de luvas e 48 mil litros de

higienizadores em gel.

A falta desses materiais aumenta ainda mais o risco de contaminação dos

profissionais que estão na linha de frente do atendimento a casos de

coronavírus. O Hospital das Clínicas, por exemplo, reserva uma ala inteira para

atender funcionários do próprio hospital que tenham suspeita de contágio. São

centenas de atendimentos diários que resultam em sobrecarga e "uma situação

precária", nas palavras de uma enfermeira.

Reunião com sindicato

"As queixas mais numerosas são de falta de máscaras", explica Janaína de

Luna, uma diretora regional do Sindsaúde-SP — o sindicato dos trabalhadores

públicos da categoria no estado de São Paulo. "Os funcionários da saúde

precisam de dois tipos de máscaras: a branca, simples, que todo o mundo

conhece; e uma máscara específica, extremamente necessária para quem lida

no atendimento direto ao paciente com problema respiratório, seja coronavírus,

H1N1 ou tuberculose. Trabalhar sem esse tipo de precaução é se expor, então é

certo que nós vamos nos contaminar", afirma.

No Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos houve uma reunião, na tarde de

ontem, motivada pela escassez de materiais básicos. Funcionários se reuniram

com representantes do sindicato para formalizar as reclamações sobre as
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condições de trabalho. "Os trabalhadores estão revoltados", resumiu uma

pessoa presente na reunião.

Questionada sobre os relatos de desabastecimento, a Secretaria Estadual de

Saúde de São Paulo diz que "a denúncia não procede. Todos os hospitais

citados pela reportagem possuem insumos". Em nota, afirma que "realiza

planejamento estratégico de compras, com base no consumo e mais uma

margem de segurança para garantir abastecimento".

Por meio de nota, o Hospital das Clínicas da FMUSP diz possuir "todos os

insumos, incluindo álcool gel, máscaras e luvas para os profissionais". O

hospital também afirma ter adotado protocolos para garantir a segurança de

profissionais e pacientes e um "protocolo de acolhimento e assistência a todos

os profissionais que necessitarem de atendimento", sem esclarecer se de fato

há sobrecarga na ala dedicada a esses atendimentos. "Neste protocolo, todos

os colaboradores com suspeita de Covid-19 são afastados", conclui o texto.
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Conselho de medicina pede suspensão de atendimentos ambulatoriais

Pelo menos 6 milhões de paulistanos devem ficar em casa, diz prefeito

Única província da Itália sem coronavírus registra 1º caso
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Coronavírus

Notícias  Saúde

Coronavírus desafia hábitos e é desafiado: "Não vou parar de jogar poker"
20/03/2020 19h47

Anvisa aprova novos procedimentos que liberam produção de álcool gel
20/03/2020 19h44

Usinas fecham parcerias para distribuição de álcool 70
20/03/2020 19h42

Ministério da Saúde declara estado de transmissão comunitária da covid-19
20/03/2020 19h42

Coronavírus: Bolsonaro e Mandetta criticam governadores e veem risco de
colapso na saúde em abril
20/03/2020 19h41

CBAt muda de ideia pela 2ª vez em 48h e decide fechar CT do atletismo
20/03/2020 19h28
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Saideira paulistana: sexta-feira tem clima de pré-quarentena em São Paulo
20/03/2020 19h28

Em plena pandemia de covid-19, 4 postos de saúde de Maceió estão sem água
20/03/2020 19h27

Zagueiro convocado para seleção olímpica defende cancelamento dos Jogos
20/03/2020 19h20

Funcionários da creche da SpaceX pedem medidas de segurança contra covid-19
20/03/2020 19h10

Santa Catarina declara calamidade pública; estado tem 40 casos de covid-19
20/03/2020 19h04

Coronavírus: Casos no Brasil ultrapassam número de Pokémon na 'PokéCorona'
20/03/2020 19h03

Funcionários pedem e Fox Sports reduz ainda mais programação ao vivo 
20/03/2020 19h02

TAP reduz voos para o Brasil após restrições do governo e da UE
20/03/2020 19h00

Copa Airlines suspende todas as operações até 21 de abril
20/03/2020 18h58
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Osasco suspende atendimento presencial no comércio até 5 de abril
20/03/2020 18h53

Ministério cria força-tarefa de 1 ano para controle de saúde de imigrantes
20/03/2020 18h46

Trump está colocando descendentes de asiáticos em perigo, diz Spike Lee
20/03/2020 18h36

Preso na Lava Jato, ex-deputado deixa prisão por risco de coronavírus
20/03/2020 18h33

Comitês da América Latina defendem flexibilizar classificação a Tóquio-2020
20/03/2020 18h32

Setor de hotelaria tem queda de 90% nos negócios, diz empresário
20/03/2020 18h31

Ministério Público analisa morte de doméstica no RJ após patroa contrair
coronavírus
20/03/2020 18h29

Damares diz que isolamento pode aumentar violência doméstica e pede
denúncias
20/03/2020 18h26

Quatro homens são presos por venda de álcool em gel falso em SP, diz jornal
20/03/2020 18h18
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Grow suspende serviços de compartilhamento de patinetes no Brasil
20/03/2020 18h17

Governo estuda redução do IOF sobre financiamentos por crise com coronavírus
20/03/2020 18h16

Fiat, Renault e Toyota engrossam paradas de produção de veículos no Brasil
20/03/2020 18h13

Em meio à pandemia de coronavírus, Napoli anuncia volta aos treinos
20/03/2020 18h09

Prevent Senior não fará mais relatório de pacientes após 'bronca' de Uip
20/03/2020 18h08

MP de Santa Catarina pede uso da PM para fechar lojas da Havan
20/03/2020 18h01

NBA lança campanha global para ajudar na resposta ao coronavírus
20/03/2020 18h00

Ministro da Saúde admite que Paraguai pode estender a quarentena no país
20/03/2020 17h58
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Porto Alegre, sábado, 21 de março de 2020. Assine | Login

PROTESTO 19/03/2020 - 11h36min. Alterada em 19/03 às 17h48min

Pro�ssionais da saúde protestam contra falta de máscaras e luvas em
hospitais de Porto Alegre

Sindicato da categoria já recebeu ao menos 50 denúncias relatando escassez de EPIs
nesta semana
LUIZA PRADO/JC

Thiago Copetti

Representantes dos pro�ssionais da área de saúde protestaram na manhã desta quinta-feira
(19) contra a falta de equipamentos de proteção individual (EPI) básico nos hospitais de Porto
Alegre, como máscaras e luvas. De acordo o Sindicato dos Pro�ssionais de Enfermagem,
Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde do Rio Grande
do Sul (Sindisaúde-RS), ao menos 50 denúncias relatando escassez de EPIs foram registras
apenas por telefone nesta semana.
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> Acesse tudo sobre o coronavírus, o que é, contágio, prevenção e situação pelo mundo e no
Brasil

Os principais hospitais da Capital em volume de queixas registradas nesta semana, de acordo
com o presidente do Sindisaúde-RS, Júlio César Jesien, são o Hospital de Clínicas, o Grupo
Hospital Conceição e o Mãe de Deus. Foi em frente a este último que o protesto foi realizado na
manhã desta quinta-feira (19), na Avenida José de Alencar.

“Apenas em uma manhã chegamos a contabilizar 15. Isso sem contar o que nos chega por
WhatsApp e e-mail”, alerta Jesien, que promete intensi�car as manifestações até que a
categoria se sinta segura para continuar trabalhando, a�rma.

Em frente ao Hospital Mãe de Deus, manifestantes alertavam para o problema e demonstravam
qual seria o equipamento ideal nas áreas de maior risco e de tratamento intensivo, por exemplo.
De acordo com Jesien, a proteção total demonstrada na rua sequer estaria disponível nos
hospitais da cidade atualmente.

“Não há sequer o básico. Não adiante ter apenas a máscara cirúrgica, mas sim o modelo N95. E
não estamos falando apenas de proteção adequada para médicos e enfermeiros, mas inclusive
para quem trabalha desde a recepção também”, alerta o presidente do Sindisaúde-RS.

A escolha do Hospital Mãe de Deus para iniciar os protestos, de acordo com o Jesien é devido a
demissões encaminhadas recentemente para assinatura de rescisão de contrato, mesmo com
a crise do coronavírus já tendo começado.

“Em 2018, já haviam demitido cerca de 350 pro�ssionais. Nos últimos dias, foram mais próximo
de 50, mesmo com toda a carência atual e que ainda vai aumentar”, critica Jesien.

O que dizem os hospitais

Diretor técnico do GHC, doutor Francisco Zancan Paz

“Os EPI estão sendo distribuídos com rigorosos critérios técnicos, dando prioridade a quem
efetivamente entra ou poderá entrem em contato com doentes de maior risco, como UTI, e
contato direto com os pacientes, como na emergência. Há muita ansiedade por parte do corpo
técnico, e todos estão solicitando esses EPIs. Se neste momento atendermos a todos, faltará no
período mais crítico e para quem mais precisa. O Ministério da Saúde está fazendo aquisições e
irá distribuir mais equipamentos de segurança em todo o Brasil, mas são produtos que estão
em falta no mercado mundial. Os equipamentos de proteção total só serão liberados em
situações muito especí�cas, que ainda não ocorreram”.

Hospital Mãe de Deus, por meio de nota

Hospital Mãe de Deus está seguindo o protocolo da Organização Mundial da Saúde (OMS) para
o fornecimento de EPIs aos seus funcionários. Reforçamos que o Hospital Mãe de Deus está
tomando, junto à área de Qualidade e Segurança da instituição, todas as medidas cabíveis para
a proteção de nossos funcionários e pacientes.  Sobre as demissões recentes, o hospital alega
que estão ligadas à Unidade de Pronto Atendimento de Saúde Mental do IAPI, que funciona por
meio de um contrato de gestão entre a Prefeitura de Porto Alegre e o Hospital Mãe de
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Deus/AESC, e depois de 11 anos e meio sob gestão da instituição, passará, a partir de 23 de
março, a ser administrada pelo Hospital Vila Nova. Segundo o Mãe de Deus, os funcionários
teriam sido convidados a continuar trabalhando no local.

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

O HCPA informou que conta com equipamentos e proteção individual (EPIs) adequados e
su�cientes para a atuação de suas equipes em estoque. As áreas onde os EPIs estão
disponibilizados seguem os critérios e recomendações técnicas em vigência. O Hospital atua
preventivamente na compra de mais equipamentos, e, como o mercado indica di�culdades no
fornecimento, o uso dos recursos é feito de maneira racional para garantir a devida proteção às
equipes e a qualidade da assistência.
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SAÚDE

Caixa de máscara sobe de R$ 4,50 para R$ 140,
denunciam hospitais
Profissionais da saúde enfrentam dificuldade para encontrar produtos; Procon-SP
notifica plataformas de vendas
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A Federação e o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo
enviaram ofício ao Ministério da Saúde denunciando aumento abusivo de preços de materiais e

medicamentos de uso dos serviços de saúde relacionados ao coronavírus. Produtos como a máscara

tripla com elástico tiveram o preço da caixa com 50 unidades aumentado de R$ 4,50 em janeiro para

R$ 35 no começo de março e R$ 140 na última terça-feira. Há ainda falta dos produtos. Diante do

cenário, o Procon-SP notificou nesta quarta-feira, 18, plataformas de vendas online para coibir valores

abusivos.
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Curva de contágio do coronavírus no Brasil repete a de países europeus, alertam especialistas da
Itália

Sobe para 428 o número de casos de coronavírus no Brasil

Contrariando recomendação, Malafaia não irá diminuir cultos

Droga usada para malária tem resultado contra coronavírus
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Governo recomenda higienização frequente das mãos para evitar avanço do vírus
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil / Estadão

As entidades somam 55 mil serviços privados de saúde no Estado, responsáveis por 60% da

assistência à saúde, como afirmam em nota. Segundo o levantamento, estão em falta crônica álcool

gel a 70%, máscaras e vários medicamentos, inclusive muitos não relacionados ao coronavírus. O

problema atinge principalmente serviços de saúde de pequeno e médio porte.

O sumiço levou o preço da luva descartável de procedimento (200 pares) a subir de R$ 14,70 em

fevereiro para R$ 22 agora. Já o álcool gel 800 ml passou de R$ 18,90 em janeiro para R$ 22,76, mas

não há previsão de entrega. Uma ampola de Omeprazol de 40 mg custava R$ 5,72 a unidade no

começo de março e passou para R$ 15,20, mas está em falta no mercado. O Berotec, medicamento

usado para inalação, custava R$ 2,45 há duas semanas e subiu para R$ 13,25. O cateter 22 usado para

aplicação de soro passou de R$ 0,65 para R$ 2,46, mas continua em falta.

Conforme o presidente da Federação, o médico Yussif Ali Mere Jr., é necessário evitar que esses

abusos prejudiquem o atendimento de qualidade à população. "Precisamos que as autoridades de

saúde fiscalizem o que está ocorrendo e deem solução emergencial", alertou. As duas entidades

encaminharam a denúncia ao Ministério Público de São Paulo ao Ministério da Economia.

Atraia mais clientes para o seu site!
Criou um site mas não recebe novos contatos? Confira os 7 pontos de
atenção para tornar o seu site mais atrativo. Baixei o infográfico
gratuitamente aqui!

Desde a última quinta-feira, a equipe de trabalho da recepcionista hospitalar, Priscila Oliveira, de 27

anos, foi orientada a usar máscara e usar o álcool em gel, justamente por ficarem em contato direto

com os pacientes que passam pelo pronto atendimento. "A unidade de saúde nos cedeu uma quantia

para que todos pudéssemos usar e se proteger de um eventual contágio, porém como trabalho em

uma terceirizada, quem deve prover o equipamento de segurança é esta empresa, mas está

praticamente impossível conseguir comprar mais unidades de máscara, pois as pessoas que não são

do grupo de risco compraram quase todo o estoque das farmácias".
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Coronavírus: o
que é uma
pandemia e por
que o atual surto
ainda não é uma

Priscila demonstra preocupação. "Nossa receio é de que a troca de máscaras deve ocorrer a cada 4

horas, mas por causa dessa alta demanda, as fábricas não estão dando conta de produzir mais".

"Desde a semana passada, não há máscaras no mercado dental, onde procuramos. Colegas me

relataram, que quando encontraram, nos últimos dias, os preços eram abusivos. A maioria não usa a

máscara N95, recomendada, usa a máscara cirúrgica normal, que também está em falta", afirmou

Gustavo Gomes de Oliveira, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Odontologia.

Segundo Oliveira, há relatos de dentistas que tentaram comprar o produto e encontraram preços

abusivos pela internet. Alguns locais, que antes vendiam por R$ 9,90 estavam vendendo por R$ 50 a

mesma caixa com 50 unidades. "Em algumas plataformas virtuais, a caixa com as mesmas 50

máscaras cirúrgicas passou a custar R$ 200. Isso sem contar, a maioria dos locais que estão com

produtos esgotados".

Mesmo antes da pandemia, a cirurgiã dentista Pâmela Cristina de Oliveira, de 29 anos, já tinha o

hábito de estocar máscaras para pelo menos um ano. Recentemente, ela pesquisou os preços e ficou

assustada. "A maioria dos meus fornecedores já não tem o produto disponível. Disseram ainda que as

últimas caixas (com 50 unidades), que custavam R$ 15, chegaram com aumento de preços. O preço

subiu para R$ 49", disse Pamela. Ela acrescenta que muitos estabelecimentos não dão previsão de

chegada de novos artigos. "Muitas redes estão sem máscaras e sem previsão de chegar, mas já

avisaram que o preço das últimas unidades já tinham subido".

O Procon-SP afirmou que irá notificar todas as plataformas de vendas online para que tirem de suas

ofertas preços que sejam desproporcionais e abusivos para máscaras, álcool em gel, entre outros

produtos utilizados como prevenção ao novo coronavírus.

"O preço médio será estabelecido por pesquisa efetuada pela Escola de Proteção e Defesa do

Consumidor do Procon-SP, que será informado às plataformas. Aquelas que mantiverem a oferta de

produtos muito acima do mercado serão multadas", afirmou, em nota, a entidade.

Como denunciar preços abusivos ao Procon

O consumidor que se deparar com algum valor de produto ou serviço relacionados ao coronavírus

que considere abusivo pode fazer sua denúncia pela internet, aplicativo ou via redes sociais,

marcando @proconsp, indicando o endereço ou site do estabelecimento.

Veja também:
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765007

ÓRGÃO UNIDADE DE AQUISIÇÃO QUANTIDADE
SES UNIDADE 4.644.333

HPM UNIDADE 1.500
SEJUSP UNIDADE 10.000
TOTAL 4.655.833

1672606

ÓRGÃO UNIDADE DE AQUISIÇÃO QUANTIDADE
SES CAIXA 30.888

CBM CAIXA 1.500
GMG CAIXA 50
HPM CAIXA 2.500

PCMG CAIXA 10.000
TOTAL 44.938

1672592

ÓRGÃO UNIDADE DE AQUISIÇÃO QUANTIDADE
SES CAIXA 48.162

HPM CAIXA 4.000
PCMG CAIXA 10.000
TOTAL 62.162

1672584

ÓRGÃO UNIDADE DE AQUISIÇÃO QUANTIDADE
CBMMG CAIXA 1.924

SES CAIXA 30.888
HPM CAIXA 2.700

PCMG CAIXA 5.000
TOTAL 40.512

200751

ÓRGÃO UNIDADE DE AQUISIÇÃO QUANTIDADE
SES UNIDADE 366.457

SEJUSP UNIDADE 4.260
CBMG UNIDADE 3.600
HPM UNIDADE 1.200
GMG UNIDADE 204

TOTAL 375.721

125628

ÓRGÃO UNIDADE DE AQUISIÇÃO QUANTIDADE
SES UNIDADE 2.243.700

SEJUSP UNIDADE 8.640
HPM UNIDADE 100.000
GMG UNIDADE 2.275
PCMG UNIDADE 45.000
TOTAL 2.399.615

1669370

ÓRGÃO UNIDADE DE AQUISIÇÃO QUANTIDADE
CBMMG FRASCO 10.000
SEJUSP FRASCO 169.280

UNIMONTES FRASCO 1.500
SEINFRA FRASCO 310

DEMANDAS CONSOLIDADAS CORONAVÍRUS

HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO + AGENTE HIDRATANTE; GRAU INPM: ENTRE 
62 E 74 GRAUS; GRAU
GL: ENTRE 70 E 84 GRAUS; APRESENTACAO: FRASCO COM VALVULA TIPO PUMP 500 ML;

AVENTAL PARA USO MEDICO/ODONTOLOGICO - TIPO: DESCARTAVEL, MANGA LONGA COM ELASTICO NO PUNHO; MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO;
GRAMATURA/COMPOSICAO: 40 G/M QUADRADO; COMPRIMENTO: 110CM COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE;

LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; ESTERIL: NAO; TAMANHO: G; PO: 
BIOABSORVIVEL; FORMATO:
AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;

LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; TAMANHO: M; PO: BIOABSORVIVEL; 
FORMATO: AMBIDESTRA;
TEXTURA: LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;

LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; TAMANHO: P; PO: BIOABSORVIVEL; 
FORMATO: AMBIDESTRA;
TEXTURA: LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;

OCULOS DE PROTECAO USO HOSPITALAR - LENTES: POLICARBONATO; APLICACAO: PROTECAO CONTRA RESPINGOS E PARTICULAS VOLANTES; COR: 
INCOLOR; ARMACAO:
POLICARBONATO;

MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: N 95; FORMATO: CONCHA OU DOBRAVEL; CAMADAS: 4 CAMADAS; MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA; 
GRAMATURA: NAO
APLICAVEL; FILTRO: FILTRO PFF2; TIPO FIXACAO: ELASTICO; AJUSTE NASAL: SIM; ESTERIL: NAO;
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DEMANDAS CONSOLIDADAS CORONAVÍRUS
GMG FRASCO 480

TVMINAS FRASCO 720
SEPLAG FRASCO 10.000
PCMG FRASCO 20.000
TOTAL 212.290

1696041

ÓRGÃO UNIDADE DE AQUISIÇÃO QUANTIDADE
GMG LITROS 250

1669397

ÓRGÃO UNIDADE DE AQUISIÇÃO QUANTIDADE
SES FRASCO 70.116

UNIMONTES FRASCO 1.000
SEJUSP FRASCO 1.080.000
TOTAL FRASCO 1.151.116

1672541

ÓRGÃO UNIDADE DE AQUISIÇÃO QUANTIDADE
CBMMG CAIXA 6.000
1682504
ÓRGÃO UNIDADE DE AQUISIÇÃO QUANTIDADE
CBMMG CAIXA 100 6.000
125245
ÓRGÃO UNIDADE DE AQUISIÇÃO QUANTIDADE

SES UNIDADE 5.496.855
SEJUSP UNIDADE 21.728
HPM UNIDADE 1.000.000

TOTAL 6.518.583
1669486
ÓRGÃO UNIDADE DE AQUISIÇÃO QUANTIDADE
SEJUSP FRASCO 42.920
IPSEMG FRASCO 180

SES FRASCO 213.131
PCMG FRASCO 16.000
TOTAL 272.231

1669664
ÓRGÃO UNIDADE DE AQUISIÇÃO QUANTIDADE

SES FRASCO 284.174
HPM FRASCO 10.000

TOTAL 294.174
1669460
ÓRGÃO UNIDADE DE AQUISIÇÃO QUANTIDADE

SES FRASCO 2.131.305
HPM FRASCO 10.000

TOTAL 2.141.305

1536184

ÓRGÃO UNIDADE DE AQUISIÇÃO QUANTIDADE
SES UNIDADE 1.121.850

238392
ÓRGÃO UNIDADE DE AQUISIÇÃO QUANTIDADE

SES UNIDADE 5.387.405

TOUCA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO; TIPO: DESCARTAVEL; GRAMATURA: 20 A 30 G; MODELO: SANFONADA, 

HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO + AGENTE HIDRATANTE; GRAU INPM: DE 62 
A 74 GRAUS; GRAU GL:
DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTACAO: FRASCO DE BOLSA ENTRE 50 A 70 ML;

HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO + AGENTE HIDRATANTE; GRAU INPM: DE 62 
A 74 GRAUS; GRAU GL:
DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTACAO: REFIL PARA DISPENSER 800 ML COM BICO DOSADOR;

ALCOOL ETILICO HIDRATADO ASPECTO FISICO: SOLUCAO AQUOSA; GRAU INPM: 70; GRAU GL: 77; APRESENTACAO: ALMOTOLIA 100 ML;

LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: 100% BORRACHA NITRILICA; ESTERIL: NAO; TAMANHO: G; PO: ISENTA
DE PO; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;

GORRO USO MEDICO HOSPITALAR - MATERIA PRIMA: POLIPROPILENO, TECIDO NAO TECIDO; TIPO: COM TIRAS; GRAMATURA: 20 G;

MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL - CAMADA: COM 03 CAMADAS; MATERIA-PRIMA: NAO TECIDO;

ALCOOL ETILICO HIDRATADO ASPECTO FISICO: SOLUCAO AQUOSA; GRAU INPM: 70; GRAU GL: 77; APRESENTACAO: FRASCO 1 L;

ALCOOL ETILICO HIDRATADO ASPECTO FISICO: SOLUCAO AQUOSA; GRAU INPM: 70; GRAU GL: 77; APRESENTACAO: ALMOTOLIA 250 ML;

PROTETOR FACIAL - TIPO: FIXAVEL NA CABECA POR MEIO DE CARNEIRA; AJUSTE: PINOPLASTICO; ABSORCAO: TIRA ABSORVENTE DE SUOR; LENTE: 
BOLHA INCOLOR EM POLICARBONATO; DIMENSOES: APROXIMADA 200MM(LARG)X190MM(ALT)X2MM(ESP);

COMPLEMENTAÇÃO: PROTETOR FACIAL COM VISOR FIXADO A COROA POR MEIO DE PINOS PLASTICOS; FORMATO ESFERICO TIPO GLOBO; DEVE 
ATENDER A NORMAS TECNICAS DE SEGURANCA VIGENTE.
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PROPOSIÇÃO: PL 1661 2020 - PROJETO DE LEI

INFORMAÇÕES REFERENCIAIS

Ementa:
Dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de máscaras cirúrgicas para consumo nos estabelecimentos comerciais do
Estado de Minas Gerais, durante o período de pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

Autor:
Deputado Alencar da Silveira Jr. PDT

Publicação:
DIÁRIO DO LEGISLATIVO EM 27/03/2020

Regime de Tramitação:
Deliberação em turno único no Plenário

Anexadas:
PL. 1794 2020
PL. 1826 2020
PL. 1827 2020
PL. 1832 2020

Observação:
Pandemia coronavírus 2020.

Indexação:
Obrigatoriedade, Estabelecimento Comercial, Utilização, Equipamento, Proteção, Prazo, Situação de Emergência,
Calamidade Pública, Medida Preventiva, Combate, Contaminação, Transmissão, Doença Transmissível, Epidemia, Vírus.

Assunto Geral:
Calamidade Pública
Indústria, Comércio e Serviços
Saúde Pública

Situação Atual:
Aguardando sanção

Local:
Governador do Estado

HISTÓRICO DE TRAMITAÇÃO

16/04/2020

Local: Secretaria-Geral da Mesa
Ação: Ofício 610 2020 SGM ao Governador do Estado, encaminhando a Proposição de Lei 24590 2020 para sanção. Data do
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envio: 16 4 2020. Data máxima para sanção: 12 5 2020. Proposição de lei publicada no DL em 17 4 2020, pág 1.

16/04/2020

Local: Plenário
Ação: Aprovado em redação final. À sanção.

16/04/2020

Local: Plenário
Ação: Designado Relator em Plenário para apresentação de parecer de redação final. Relator: Dep. Ulysses Gomes.
Parecer pela aprovação. Publicado no DL em 17 4 2020, pág 34.

16/04/2020

Local: Plenário
Ação: Turno Único. Aprovado em turno único na forma do Substitutivo 1.

16/04/2020

Local: Plenário
Ação: Turno Único. Relator: Dep. Ulysses Gomes. Parecer pela aprovação na forma do Substitutivo 1. Publicado no DL em
17 4 2020, pág 29.

15/04/2020

Local: Colégio de Líderes
Ação: Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, a Presidência designa relator o dep. Ulysses Gomes, o qual
disporá de 24 horas para emitir parecer, nos termos do item 2.3 do Acordo de Líderes acolhido pela decisão da Mesa
publicada no DL em 21 3 2020, pág 2. Publicado no DL em 16 4 2020, pág 25.

15/04/2020

Local: Plenário
Ação: DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PL 1794 2020, PL 1826 2020, PL 1827 2020 e PL 1832 2020 anexados ao projeto de lei, nos
termos do parágrafo segundo do artigo 173 do Regimento Interno. Decisão publicada no DL - Edição Extra em 15 4 2020,
pág 2.

26/03/2020

Local: Plenário
Ação: Proposição recebida. Publicado no DL em 27 3 2020, pág 84. Publicado, vai o projeto ao Colégio de Líderes para
análise do caráter de urgência, nos termos do Acordo de Líderes acolhido pela Decisão da Mesa publicada no DL em 21 3
2020, pág 2.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Parecer de Redação Final - Comissão de Redação
Proposição de Lei
Parecer de Turno Único - Plenário
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Enc: DEMANDA CORONAVÍRUS CONSOLIDADA.xlsx

Meu caro,

Por favor, o que vocês tiverem,  nós queremos. Não precisa ser de tudo. Quero saber quanto vocês tem e quando conseguem entregar.

Fico no aguardo.

Atenciosamente, 

Rafael

De: Rodrigo Ferreira Ma�as (CSC)
Enviado: quinta-feira, 19 de março de 2020 12:56:29
Para: Rafael Mayrink Ferreira (CSC)
Assunto: DEMANDA CORONAVÍRUS CONSOLIDADA.xlsx
 
Psc

Rafael Mayrink Ferreira (CSC)
sex 20/03/2020 10:10

Para:Licitacao.bh@dupatri.com <Licitacao.bh@dupatri.com>;

 1 anexos (19 KB)

DEMANDA CORONAVÍRUS CONSOLIDADA.xlsx;
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Enc: Solicitação de orçamento - urgente

De: Debora Moreira Costa <debora.costa@saude.mg.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 13 de março de 2020 12:22
Para: contato@biotecmed.com.br; atuante@gmail.com
Cc: rudah.gebara@saude.mg.gov.br; Débora Alessandra Kawahara Morelli; SES - GAB SVS
Assunto: Solicitação de orçamento - urgente
 
Prezados(as) senhores(as),

De forma a atender interesse do Governo do Estado de Minas Gerais, solicitamos de Vossa Senhoria a
apresentação de orçamento para os itens discriminados no documento anexo.
Conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020, a aquisição será realizada por dispensa de licitação, para
atender Situação de Emergência. A proposta comercial deverá ser condizente com as especificações detalhadas,
quantidades estabelecidas e deverá seguir o modelo que encontra-se em anexo.

As propostas comerciais devem ser encaminhadas até as 15:00 de hoje (13/03/2020) em resposta a este e-mail.

Estamos à disposição.

Contatos da equipe:
 
Débora Moreira: (31) 3916.0019  
Rudah Gebara: (31) 3916.0519
Débora Morelli: (31) 3916.0275
 
Atenciosamente
 
 

Débora Moreira Costa
Assessoria da Subsecretaria de Vigilância em Saúde
(31) 3916.0019  
www.saude.mg.gov.br
debora.costa@saude.mg.gov.br
 

 

Débora Alessandra Kawahara Morelli
dom 22/03/2020 11:48

Para:Rafael Mayrink Ferreira (CSC) <rafael.mayrink@planejamento.mg.gov.br>;

Prioridade: Alta
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Demanda Consolidada Corona

 Olá Roneyson, boa noite
 
Conforme conversamos, trata-se de demanda unificada de Minas Gerais. É o total de cada um dos itens e
quais órgãos solicitaram.
 
Atenciosamente,
 
Rafael

Rafael Mayrink Ferreira (CSC)
sex 20/03/2020 14:31

Para:roneyson.romagnoli13@hotmail.com <roneyson.romagnoli13@hotmail.com>;

 1 anexos (16 KB)

DEMANDA CORONAVÍRUS CONSOLIDADA (6).xlsx;
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Demanda Consolidada Corona

Prezado Sidnei, boa tarde,

Conforme conversa realizada, envio em anexo demanda de EPIs para combate ao covid-19. Dentre eles, há
máscaras 3 camadas, que seriam aqueles itens que o senhor poderia atender ao Estado.

Peço sua gen�leza para enviar um orçamento, contendo quan�dades e prazos de entregas para os itens dos
quais necessitamos.

Desde já agradeço.

Atenciosamente

Rafael Mayrink Ferreira

De: Rafael Mayrink Ferreira (CSC)
Enviado: sexta-feira, 20 de março de 2020 14:31
Para: roneyson.romagnoli13@hotmail.com
Assunto: Demanda Consolidada Corona
 
 Olá Roneyson, boa noite
 
Conforme conversamos, trata-se de demanda unificada de Minas Gerais. É o total de cada um dos itens e
quais órgãos solicitaram.
 
Atenciosamente,
 
Rafael

Rafael Mayrink Ferreira (CSC)
sáb 21/03/2020 16:18

Para:financeiro.toppaper@gmail.com <financeiro.toppaper@gmail.com>;

Cc:Rodrigo Ferreira Matias (CSC) <rodrigo.matias@planejamento.mg.gov.br>;

 1 anexos (16 KB)

DEMANDA CORONAVÍRUS CONSOLIDADA (6).xlsx;
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De: Debora Moreira Costa <debora.costa@saude.mg.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 13 de março de 2020 14:01:40
Para: SES - GAB SVS; rudah.gebara@saude.mg.gov.br; Débora Alessandra Kawahara Morelli
Assunto: ENC: Solicitação de orçamento - urgente
 
 
 
De: Atuante Representações [mailto:atuante@gmail.com] 
Enviada em: sexta-feira, 13 de março de 2020 13:56
Para: Debora Moreira Costa <debora.costa@saude.mg.gov.br>
Assunto: Re: Solicitação de orçamento - urgente
 
Boa tarde!
 
Agradecemos o envio da solicitação de orçamento, entretanto estamos em falta dos produtos
mencionados.

Atenciosamente, Guttemberg.
 
Em sex., 13 de mar. de 2020 às 12:28, Debora Moreira Costa <debora.costa@saude.mg.gov.br>
escreveu:

Prezados(as) senhores(as),

De forma a atender interesse do Governo do Estado de Minas Gerais, solicitamos de Vossa Senhoria a
apresentação de orçamento para os itens discriminados no documento anexo.
Conforme Decreto NE nº 113 de 12 de março de 2020, a aquisição será realizada por dispensa de
licitação, para atender Situação de Emergência. A proposta comercial deverá ser condizente com as
especificações detalhadas, quantidades estabelecidas e deverá seguir o modelo que encontra-se em
anexo.

As propostas comerciais devem ser encaminhadas até as 15:00 de hoje (13/03/2020) em resposta a este
e-mail.

Estamos à disposição.

Contatos da equipe:
 
Débora Moreira: (31) 3916.0019  
Rudah Gebara: (31) 3916.0519
Débora Morelli: (31) 3916.0275
 

Enc: Solicitação de orçamento - urgente

 Responder a todos |

Caixa de Entrada


Débora Alessandra Kawahara Morelli 
Hoje, 09:38
Rafael Mayrink Ferreira (CSC) 

Responder a todos  | Excluir Lixo eletrônico  |  
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Atenciosamente
 
 

Débora Moreira Costa
Assessoria da Subsecretaria de Vigilância em Saúde
(31) 3916.0019  
www.saude.mg.gov.br
debora.costa@saude.mg.gov.br
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ENC: Demanda Consolidada Corona

Rafael, boa tarde.
 
Segue nossa cotação de preço em anexo.
 
Observações:
 

1. Para os itens dos códigos 200751 e 125628, Óculos de Proteção e Máscara Descartável respec�vamente, não
conseguimos neste momento oferecer nenhuma proposta, visto que a 3M informou por e-mail não possuir a
disponibilidade dos quan�ta�vos solicitados. Porém a Biohosp solicitou uma previsão de disponibilidade dos
produtos, mesmo que em quan�ta�vos fracionados. Exemplo: 1000 caixas de Máscara daqui a 30 dias mais 1000
caixas daqui a 45 dias e assim sucessivamente.

 
2. Quanto aos itens abaixo não ofertamos proposta pois os fabricantes informaram a falta da matéria prima, a alta

do dólar e sem previsão de normalização:
 
Código: 765007 Avental 110cm
Código: 1672606 Luva Descartável, Tamanho G
Código: 1672592 Luva Descartável, Tamanho M
Código: 1672584 Luva Descartável, Tamanho P
Código: 1669370 Higienizador An�ssép�co 500ML
Código: 1696041 Higienizador An�ssép�co Bolsa 50 a 70ML
Código: 1672541 Luva Procedimento, Tamanho G
Código: 1682504 Gorro Descartável
Código: 125245   Máscara Descartável
Código: 1669664 Álcool 70º  250ML
Código: 1536184 Protetor Facial
Código: 238392   Touca Descartável 20 a 30 G
 
Gen�leza acusar o recebimento do mesmo.
 
Obrigada.
 

Vanessa Souza <vanessa.souza@biohosp.com.br>
sex 20/03/2020 12:47

Para:Rafael Mayrink Ferreira (CSC) <rafael.mayrink@planejamento.mg.gov.br>;

Cc:Leonardo Campos <leonardo.campos@biohosp.com.br>; Egidio Santo <egidio.santo@biohosp.com.br>;

Prioridade: Alta

 2 anexos (88 KB)

DEMANDA CORONAVÍRUS CONSOLIDADA (6).xlsx; PROPOSTA COMERCIAL.pdf;
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De: Leonardo Campos <leonardo.campos@biohosp.com.br> 
Enviada em: sexta-feira, 20 de março de 2020 09:15
Para: Rafael Carmo <rafael.carmo@biohosp.com.br>; Egidio Santo <egidio.santo@biohosp.com.br>
Assunto: Fwd: Demanda Consolidada Corona
 
 
Obter o Outlook para iOS

De: Rafael Mayrink Ferreira (CSC) <rafael.mayrink@planejamento.mg.gov.br>
Enviado: Thursday, March 19, 2020 7:14:50 PM
Para: Leonardo Campos <leonardo.campos@biohosp.com.br>; Egidio Santo <egidio.santo@biohosp.com.br>
Assunto: Demanda Consolidada Corona
 

 

 Olá Leonardo, boa noite

 

Conforme conversamos, trata-se de demanda unificada de Minas Gerais. É o total de cada um dos itens
e quais órgãos solicitaram.

 

Atenciosamente,

 

Rafael
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De: Licitação <licitacao@difarmig.com.br>
Enviado: sexta-feira, 20 de março de 2020 12:25:38
Para: Débora Alessandra Kawahara Morelli
Assunto: Re: Solicita Orçamento
 
Bom dia!

Não temos estoque disponível referente aos itens e quantidades solicitadas.

Atenciosamente,

Em sex., 20 de mar. de 2020 às 09:39, Débora Alessandra Kawahara Morelli
<debora.morelli@saude.mg.gov.br> escreveu:

Prezados,

 

Solicitamos em caráter de URGÊNCIA envio de orçamento dos itens descritos na Proposta
Comercial anexa, para aquisição por meio de Dispensa de Licitação conforme autorizado pelo
Decreto NE nº 113, de 12 de Março de 2020.

 

Atenciosamente,

 

Débora A. Kawahara Morelli
Assessoria

Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde

Secretaria de Estado de Saúde

Governo de Minas Gerais

+55 31 3916-0275

 

 

Responder a todos  | Excluir Lixo eletrônico  |  
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Sexta-feira, 17 de Abril de 2020      Ano:???ano.2020??? - Edição N.: 5998 

Poder Executivo 

AA-Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 17.332, DE 16 DE ABRIL DE 2020.

Torna obrigatório o uso de máscaras, restringe o acesso de clientes em estabelecimentos comerciais
durante a Situação de Emergência em Saúde Pública no Município e dá outras providências.

O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício da atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 108 da Lei
Orgânica, considerando a Situação de Emergência em Saúde Pública declarada por meio do Decreto nº 17.297, de
17 de março de 2020, e em observância ao Decreto nº 17.328, de 8 de abril de 2020,

DECRETA:

Art. 1º – A partir de 22 de abril de 2020, e por tempo indeterminado, torna-se obrigatório o uso de
máscaras ou cobertura sobre o nariz e a boca em todos os espaços públicos, equipamentos de transporte público
coletivo e estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços no Município.

§ 1º – Os estabelecimentos deverão impedir a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem
utilizando máscara ou cobertura sobre o nariz e a boca.

§ 2º – Os estabelecimentos deverão afixar cartazes informativos sobre a forma de uso correto de
máscaras e o número máximo de pessoas permitidas ao mesmo tempo dentro do estabelecimento, conforme
modelo de referência disponível no Portal da PBH.

Art. 2º – A partir de 22 de abril de 2020, e por tempo indeterminado, nos estabelecimentos autorizados a
funcionar nos termos do art. 6º do Decreto nº 17.328, de 8 de abril de 2020, será admitida no máximo uma pessoa a
cada treze metros quadrados de área de venda, sem prejuízo das demais medidas de prevenção ao contágio e
contenção da propagação de infecção viral relativa à COVID-19 já adotadas.

§ 1º – O disposto no caput não se aplica aos serviços de saúde, clínicas, laboratórios e hospitais, os
quais deverão assegurar um raio mínimo de dois metros entre as pessoas e atender às demais normas da
Vigilância Sanitária.

§ 2º – Somente será admitida uma pessoa adulta por carrinho ou cesta de compras.

§ 3º – A entrada de clientes deverá ser controlada por uma das seguintes formas:

I – método eletrônico;

II – entrega de cartão numerado na entrada devidamente higienizado com álcool em gel ou produto
similar;

III – procedimento equivalente que garanta o controle de circulação de pessoas.

§ 4º – Os estabelecimentos deverão alertar os clientes quanto ao atendimento das medidas de
distanciamento social estabelecidas neste decreto e manter a fiscalização das regras aplicáveis.

Art. 3º – A partir de 20 de abril de 2020, fica garantida a gratuidade no Serviço Público de Transporte
Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município para os usuários com mais de sessenta e cinco anos, exceto
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nos horários de alta demanda de passageiros, compreendidos entre 5h (cinco horas) e 8h59 (oito horas e
cinquenta e nove minutos) e entre 16h (dezesseis horas) e 19h59 (dezenove horas e cinquenta e nove minutos).

Art. 4º – O descumprimento do disposto neste decreto acarretará o recolhimento e a suspensão do
Alvará de Localização e Funcionamento – ALF –, além da responsabilização administrativa, civil e penal nos
termos da legislação vigente.

Parágrafo único – Enquanto perdurar a Situação de Emergência em Saúde Pública, a Guarda Civil
Municipal fica autorizada a recolher o ALF dos estabelecimentos comerciais que descumprirem o disposto neste
decreto.

Art. 5º – As atividades de caráter essencial definidas pelo Decreto federal nº 10.282, de 20 de março de
2020, poderão ter seus parâmetros de funcionamento alterados conforme monitoramento da Vigilância Sanitária,
com a consequente alteração de diretrizes de fiscalização.

Art. 6º – O disposto neste decreto aplica-se às atividades dispensadas de ALF nos termos do Decreto nº
17.245, de 19 de dezembro de 2019.

Art. 7º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 16 de abril de 2020.

Alexandre Kalil

Prefeito de Belo Horizonte
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KIT MÁSCARAS ADULTO EM TECIDO 100% ALGODÃO PERCAL 200 FIOS
LAVÁVEL COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO

LANÇAMENTO

20% OFF

0 OPINIÕES

 R$ 39,90
R$ 37,91 à vista com desconto Boleto - Yapay
Mais informações

Quantidade:

5 Unidades : R$ 39,90

1   COMPRAR

Calcular frete:

OK

De R$ 49,90

00000-000

o que procura hoje?

0

-20%
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cor: Branco

*Tecido de Dupla Camada*

Confira os Benefícios:

- Cobertura completa do nariz e boca, proteção máxima

- Extremamente leve: coloque e esqueça

- Lavável e reutilizável

Para uma melhor conservação e durabilidade da máscara recomendamos:

 - Lavar com água fria ou morna

 - Com sabão neutro ou de côco

 - Secar à sombra

 - Passar em temperatura algodão

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Código 23672

Categoria Máscara Antialérgica

Marca Central do Alérgico

191

MAIS VISTOS
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KIT MÁSCARAS ADULTO EM TECIDO 100%
ALGODÃO PERCAL 200 FIOS LAVÁVEL
COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO

R$75,91 à vista com desconto Boleto

R$ 79,90

CAPA IMPERMEÁVEL PARA COLCHÃO
CASAL NAPA HOSPITALAR - FECHAMENTO

C/ZÍPER

R$113,91 à vista com desconto Boleto

R$ 119,90

CA
TR

COMPRE JUNTO

KIT 5 MÁSCARAS KIDS EM TECIDO 100%
ALGODÃO PERCAL 200 FIOS LAVÁVEL
COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO

20%
OFF

FRONHA ADULTO ANTIÁCARO E
ANTIALÉRGICA ESTILO ENVELOPE 100%

ALGODÃO PERCAL 200 FIOS

20%
OFF

ANT

20%
OFF

Anexo Orcametno - Central do Alergico (13530497)         SEI 1510.01.0057862/2020-92 / pg. 76

https://www.lojacentraldoalergico.com.br/mascara-antialergica/kit-10-mascaras-em-tecido-100-algodao-percal-200-fios-lavavel-com-tratamento-antimicrobiano
https://www.lojacentraldoalergico.com.br/mascara-antialergica/kit-10-mascaras-em-tecido-100-algodao-percal-200-fios-lavavel-com-tratamento-antimicrobiano
https://www.lojacentraldoalergico.com.br/capas-impermeaveis/hospitalar/capa-de-colchao-casal/capa-para-colchao-casal-napa-hospitalar-cziper
https://www.lojacentraldoalergico.com.br/capas-impermeaveis/hospitalar/capa-de-colchao-casal/capa-para-colchao-casal-napa-hospitalar-cziper
https://www.lojacentraldoalergico.com.br/acessorios/capa-protetora-percal-plus/capa-protetora-para-travesseiro-adulto-percal-plus
https://www.lojacentraldoalergico.com.br/acessorios/capa-protetora-percal-plus/capa-protetora-para-travesseiro-adulto-percal-plus
https://www.lojacentraldoalergico.com.br/mascara-antialergica/kit-5-mascaras-kids-em-tecido-100-algodao-percal-200-fios-lavavel-com-tratamento-antimicrobiano
https://www.lojacentraldoalergico.com.br/mascara-antialergica/kit-5-mascaras-kids-em-tecido-100-algodao-percal-200-fios-lavavel-com-tratamento-antimicrobiano
https://www.lojacentraldoalergico.com.br/fronhas-e-lencois/fronha-antialergica/fronha-adulto-antiacaro-e-antialergica-estilo-envelope-100-algodao-percal-200-fios
https://www.lojacentraldoalergico.com.br/fronhas-e-lencois/fronha-antialergica/fronha-adulto-antiacaro-e-antialergica-estilo-envelope-100-algodao-percal-200-fios
https://www.lojacentraldoalergico.com.br/fronhas-e-lencois/fronha-antialergica/fronha-antialergica-100-algodao-percal-200-fios-com-aba-americana
https://www.lojacentraldoalergico.com.br/fronhas-e-lencois/fronha-antialergica/fronha-antialergica-100-algodao-percal-200-fios-com-aba-americana
https://api.whatsapp.com/send?l=pt&phone=5519984575796


17/04/2020 Kit Máscaras Adulto Em Tecido 100% Algodão Percal 200 Fios Lavável Com Tratamento Antimicrobiano - Central do Alérgico

https://www.lojacentraldoalergico.com.br/mascara-antialergica/kit-10-mascaras-em-tecido-100-algodao-percal-200-fios-lavavel-com-tratamento-antimicro… 4/5

Lençol Bebê Avulso

Antialérgico 100% Algodão

Percal 200 fios com elástico
De R$ 38,40
R$ 27,80
R$ 26,41 à vista com desconto
Boleto - Yapay

Total de Produtos Visitados (1)

Páginas: 1

PRODUTOS VISITADOS

INSTITUCIONAL

ATENDIMENTO

SELOS DE SEGURANÇA

Newsletter

CADASTRAR

Receba as novidades da Central!

Seu melhor e-mail

R$ 34,11 à vista com desconto Boleto

R$ 35,90R$ 44,90

R$ 17,39 à vista com desconto Boleto

R$ 18,30R$ 22,90
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Design por

Tecnologia TrayCommerce
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Weslei Oliveira <wesleifx@gmail.com>

Fwd: Cotação de Máscara de Proteção

Daiana Caetano <daiana.dlpm.pcmg@gmail.com> 17 de abril de 2020 12:49
Para: weslei.oliveira@policiacivil.mg.gov.br

---------- Forwarded message ---------
De: CIRÚRGICA SANTA MARIA DE JANAÚBA <cirurgica.santamaria@bol.com.br>
Date: Sex, 17 de abr de 2020 11:55
Subject: RE: Cotação de Máscara de Proteção
To: Daiana Caetano <daiana.dlpm.pcmg@gmail.com>

BOM DIA

SÓ TRABALHAMOS COM MASCARAS DESCARTAVEIS.
CIRURGICA DE TNT OU N95.

ATT
LUANNA GOMES CRF/MG 30602
CIRÚRGICA SANTA MARIA DE JANAÚBA

13.366.959/0001-97

(038) 3821-1724
 

 

 

De: "Daiana Caetano" <daiana.dlpm.pcmg@gmail.com>
Enviada: 2020/04/17 11:50:44
Para: cirurgica.santamaria@bol.com.br
Assunto: Cotação de Máscara de Proteção
 
  Prezado Fornecedor,
 
Solicito a gentileza de enviar proposta para o item que segue:
 
Item Valor Unitário

MASCARA DE PROTECAO -
MODELO: FACIAL; MATERIA-PRIMA:
ALGODAO, TRICOLINE; FILTRO:NAO
APLICAVEL; CLASSE DO FILTRO:
NAO APLICAVEL; PROTECAO: VIAS
AREAS  
 
Desde já agradeço.
Daiana S. Caetano                    
Almoxarife Geral de Consumo da Polícia Civil
Diretoria de Logística, Patrimônio e Manutenção
Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças
(31) 3295-2260    
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Máscara de Tecido Tricoline Lavável

Home > Proteção respiratória > Máscara Respiratória

TODAS AS
CATEGORIAS CREMES DE

PROTEÇÃO
PROTEÇÃO

PARA ALTURA
PROTEÇÃO
AUDITIVA

PROTEÇÃO
FACIAL

PROTEÇÃO
RESPIRATÓRIA

PROTEÇÃO
PARA CABEÇA

PROTEÇÃO
PARA O CORPO

PROTEÇÃO
PARA AS MÃOS

PROTEÇÃO
PARA OS PÉS

SINALIZAÇÃO E
FERRAMENTAS

OFERTAS

SKU 837133

      ( 1 Avaliação )

Consulte opções de parcelamento

Indique este produto

R$ 8,00

1

ADICIONAR AO CARRINHO

Consulte frete e prazo de entrega

Digite seu CEP: 30180-070  Ok  

Não sabe o CEP?

Retirar na Epis
Online

Frete
Grátis

Até 2
Dia(s)
úteis

Frete
Econômico

R$
36,01

Até 6
Dia(s)
úteis

TRANSLOVATO R$
41,09

Até 6
Dia(s)
úteis

Quantidade:

COMPRAR

SUGESTÕES DE COMPRA

Kit com 20 unid - Máscara de
Tecido Tricoline Lavável

DE R$ 200,00

R$ 140,00
4 X DE R$ 35,00
R$ 133,00

30% OFF

Carneira para Máscara
Automática Pro Max - Delta Plus

R$ 15,45
R$ 14,68

Filtro de Luz Retangular TON10
para Máscara de Solda Pro-Safety

R$ 1,57
R$ 1,49

Filtro de Luz Retangular TON12
para Máscara de Solda Plastcor

R$ 1,50
R$ 1,42

PARCEIRO | CENTRAL DE ATENDIMENTO | MEU CADASTRO | MEUS PEDIDOS | LISTA DE DESEJOS |

Digite aqui o que procura...

 CARRINHO VAZIO

Olá Visitante, Identifique-se aqui ou Registre-se

Máscara de Tecido Triocoline Lavável e Reutilizável 
Obs. Lavar com sabão neutro antes do uso.

Composição: Tecido Tricoline 
67% poliéster 33% Algodão
Tecido Santista

Medidas:
18x18cm

4 Tiras de amarrar com 30cm cada

Material Lavável

Material não é considerado EPI
Usado como barreira física .
Material não esterelizado.

DESCRIÇÃO

TweetarCurtir 0
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SOBRE NÓS

Quem Somos

Compra Segura

Como Comprar

Política de Privacidade

ENTRE EM CONTATO

Seg à Sex das 08:00 às 18:00 Sábado
das 09:00 às 13:00

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Dúvidas Frequentes

Trocas e Devoluções

Formas de Pagamento

Entrega

Rastrear Pedido

Central de Atendimento

FORMAS DE PAGAMENTO

CERTIFICADOS DE SEGURANÇA

REDES SOCIAIS

Epis Online

Escrever avaliação...

Tem alguma dúvida sobre este produto? Pergunte ao lojista e a outros compradores!

Enviar pergunta

Pergunte sobre o produto, como utilizá-lo ou peça alguma dica

AVALIAÇÃO DO PRODUTO

     
Baseado em 1 avaliação

Maria Helena Banietti

 Compra Verificada
 •       • 9 dias atrás
O produto chegou bem antes do combinado, adorei o material e o acabamento. Estou muito satisfeita.

 Sim, recomendaria este produto a um amigo 

0  0      Compartilhar... 

DÚVIDAS DOS CONSUMIDORES

Máscara de Tecido Tricoline Lavável

PRODUTOS QUE VOCÊ JÁ VIU TERMOS BUSCADOS

Você ainda não realizou nenhuma busca

MAIS PROCURADOS: LUVA OCULOS PLACA PLUS DELTA PROTETOR PROTECAO BOTINA BOTA CAPACETE

NEWSLETTER
CADASTRE-SE E RECEBA OFERTAS EXCLUSIVAS:

Nome  Email  ENVIAR  

(14) 3010-8173 
(14) 3010-8174 
(14) 98114-4709
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EPI´S ONLINE COMERCIO LTDA - EPP | CNPJ: 22.712.006/0001-24 | IE: 209.588.740.119 - AV. DUQUE DE CAXIAS, 29-48 PQ. PAULISTANO - CEP 17030-520 - BAURU- SP

© Todos os direitos reservados. Eventuais promoções, descontos e prazos de pagamento expostos aqui são válidos apenas para compras via internet. 
As fotos, textos e layout aqui veiculados são de propriedade da Loja. É proibida a utilização total ou parcial sem nossa autorização.
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