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Prezado Senhor 
 
 

Sirvo-me do presente expediente para fazer alguns considerando e solicitar urgência nas 

respostas. 

Considerando: 

   Que estamos diante de uma pandemia, conforme classificação da OMS, de 

grandes proporções, afetando todo o mundo e também o Brasil; 

 Que já há dois casos positivos na cidade de Campinas; 

 Que, por ser próximo da cidade de São Paulo, onde a epidemia já é de transmissão 

comunitária e que há intensa circulação de pessoas entre as duas cidades; 

 Que, por esses fatos, todas as estimativas e avaliações epidemiológicas, nos obriga 

a nos preparar para uma epidemia de forte proporção também na cidade de 

Campinas; 

 Que os trabalhadores de saúde, em função da natureza de seu trabalho, tem uma 

exposição maior a pacientes potencialmente transmissores; 

 Que a incidência da doença chegou a ser 40% maiores entre os trabalhadores da 

saúde em outros países; 

 Que há inúmeras queixas de trabalhadores na nossa rede de atenção sobre a 

restrição e limitação quanto ao uso de EPI para atendimento de pacientes suspeitos 

de portarem o Coronavírus; 

 Que o protocolo do Ministério da saúde para uso do EPI por parte dos profissionais 

de saúde; 

  Que as recomendações do Coren-Sp para o uso de EPI por parte do pessoal de 

enfermagem. 

O Conselho Municipal de Saúde através de sua executiva e consoante suas atribuições legais, 

vem requerer do setor responsável da Rede Mário Gatti de Urgência e Emergência as 

informações que se seguem: 

a) Qual o estoque atual de: 

a1. Máscaras Cirúrgicas; 

a2: Máscaras NR95; 

a3: Luvas Cirúrgicas 

a4. Aventais Descartáveis 

b) Se há estimativa da duração desse estoque e, se sim, qual é essa estimativa? 
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c) Há reservas financeiras para compra emergencial de novos estoques se e quando 

houver necessidade? 

d) Se sim, qual o valor estimado dessas reservas? 

Desde já agradecemos a atenção no atendimento da solicitação e, sem mais, apresentamos 

nossos protestos de estima e respeito. 

Atenciosamente, 

 

 

Nayara Lúcia de Souza Oliveira 

Presidenta 

Conselho Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmo. Dr. Marcos Eurípedes Pimenta  

Presidente da Rede de Urgência e Emergência Mário Gatti. 


