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Suspeita de
coronavírus em BH
faz procura por
máscaras aumentar;
produto está em
falta no mercado
Caso suspeito na manhã desta quarta fez com que a demanda
crescesse, diz gerente de fornecedora de artigos hospitalares
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A procura por máscaras de proteção cresceu em Belo Horizonte nas últimas

horas, após o anúncio do primeiro caso no Brasil de contaminação pelo novo

coronavírus. A reportagem do Estado de Minas ouviu 17 farmácias da capital

mineira, contemplando todas as nove regionais da prefeitura, e constatou que

já falta o equipamento de proteção no mercado. O diretor-executivo da

Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), Sergio

Mena Barreto, confirmou à reportagem a escassez das máscaras.

“Nenhuma farmácia tem mais máscara para vender. E ninguém se planejou

para essa demanda, até porque 30 dias atrás a demanda já tinha aumentado, e

os distribuidores não tinham para entrega”, afirmou Sergio Mena Barreto. Das

17 farmácias procuradas pela reportagem, somente nove têm o produto em

estoque, sendo que quatro estabelecimentos já o vendem de forma unitária

devido à falta do material.

Um dos estabelecimentos procurados e que não tem mais as máscaras à venda

é a loja da Cirúrgica Gervásio, localizada no Bairro Santa Efigênia, na Região

Leste de BH. Gislene Moreira, gerente da unidade, conta que a procura pelo

produto aumentou nesta quarta-feira, mas que ele já estava em falta no

estoque.

“A máscara já há uns meses não é encontrada no mercado. O nosso estoque foi

zerado desde que começou a se falar em contaminação por coronavírus. Mas a

procura aumentou muito hoje (quarta), principalmente depois da divulgação

dessa suspeita em BH. De dez pedidos, nove eram de máscaras. Os clientes já

chegam procurando a máscara, tocam no assunto do coronavírus, já têm quase

um nome específico. Álcool em gel também aumentou a procura, mas ainda

temos”, disse, ao Estado de Minas.

No início da tarde desta quarta-feira, uma paciente foi internada no Hospital

Metropolitano Dr. Célio de Castro, no Bairro Milionários, no Barreiro, com

suspeita de infecção pela doença respiratória. A gerente da loja especializada

em artigos hospitalares disse, ainda, que não há previsão de entrega do

produto, assim como informado por outras drogarias.

“A previsão é da fábrica, de quem fornece o produto. A questão parece mais de

Máscaras de proteção estão em falta no mercado

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D. A. Press)
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preferência de mercado, os fornecedores nos passam que não há previsão.

Inclusive, a marca 3M começou a dar exclusividade para outros países, onde

está mais concentrado o foco do coronavírus”. A Abrafarma, em nota oficial,

informou que “na condição de entidade representativa do varejo farmacêutico

nacional, está atenta aos possíveis problemas de fornecimento de produtos

como máscaras e gel antisséptico, por conta da elevação da procura. A indústria

farmacêutica, que utiliza matéria-prima e princípios ativos importados da

China, também pode ser influenciada por esse cenário. Porém, ainda não é

possível mensurar um impacto efetivo”.

Antes do caso desta quarta-feira em BH, pelo menos outros dois foram

descartados anteriormente na capital. Nesta manhã, o Ministério da Saúde

confirmou o primeiro caso de um brasileiro contaminado pela doença. Trata-se

de um paciente de 61 anos, que esteve na Itália a trabalho e se encontra

internado na cidade de São Paulo. Há outros 20 casos em investigação no país,

contando o de BH.

Segundo a pasta, já foram registrados mais de 80,2 mil casos do coronavírus

em 34 países. São 2,7 mil mortes causadas pela doença, sendo que os casos

mais graves são aqueles que afetam pessoas com mais de 60 anos. Os casos

mais graves tiveram início na China, no fim de 2019.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Marta Vieira
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Máscaras já estão em falta no mercado do Sul de Minas pelo
medo do coronavírus
Comerciantes da região relatam falta do produto no mercado e aumento no preço dos artigos que ainda estão à
venda

Por G1 Sul de Minas

12/03/2020 19h34 · Atualizado 

SUL DE MINAS

há um mês

Máscaras de proteção estão em falta no mercado do Sul de Minas por medo do coronavírus
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O medo do coronavírus por conta do aumento diário no número de casos suspeitos no Sul de Minas tem

criado uma corrida pelas farmácias da região. Além do álcool em gel, as pessoas acreditam também precisar de

máscaras para se prevenir do vírus. A procura tem feito os produtos até mesmo não serem mais encontrados. O

preço dos artigos ainda disponíveis tem subido consideravelmente.

Em relação à máscara, o modelo considerado ideal para a prevenção do coronavírus é o N95. Entretanto, este

produto é o que sofreu mais falta no mercado o que fez a população procurar por máscaras alternativas,

utilizadas, por exemplo, para segurança no trabalho.

“Todos os tipos de máscara estão em falta e já estiveram ainda mais em falta. A tendência agora é uma

normalidade deste produto. [O preço que era] por volta de R$ 10 a no máximo de R$ 20 o preço da caixa, hoje,

para compra, seria R$ 100”, disse a farmacêutica Claudineia Fraga.

Máscaras estão em falta no mercado do Sul de Minas por medo do coronavírus — Foto: Reprodução/EPTV

Com a falta de máscaras em farmácias, a saída dos consumidores tem sido buscar produtos alternativos, em

lojas de segurança no trabalho. Entretanto, até mesmo este tipo de artigo está com preço alterado e/ou em falta.

“A gente vendia ela aqui na faixa de R$ 1,40 [a unidade]. Hoje nosso estoque está baixo e estamos conseguindo
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vender a R$ 2. Quando acabar o nosso estoque, o fornecedor está pedindo 180 dias o prazo de entrega. E o

preço de venda dela, para a gente comprar do fornecedor para revender, é vai girar em torno de R$ 3”, relatou o

vendedor Evandro Júnior Vasconcelos.

Aumento no preço do álcool e aviso do Procon

Outro produto procurado para se prevenir do coronavírus é o álcool em gel. O artigo que era vendido, antes da

aparição dos casos suspeitos, por R$ 7 já é comercializado por R$ 14,99. Com a falta para compra de

fornecedores, o valor irá subir ainda mais.

“Está abaixando o estoque. Conseguimos comprar de outro fornecedor, porém com valor mais alto também. Já

veio para comprar mais caro e vou ter que repassar o valor mais alto. Vai chegar [para vender] em torno de R$

20”, afirmou Régis Ramos, que é gerente de uma farmácia.

Com a falta de máscaras e álcool em gel no mercado, o Procon diz estar ciente do aumento dos produtos no

mercado. Segundo o órgão, dependendo do caso, o reajuste pode ser considerado abusivo e as pessoas podem

denunciar.

“Qualquer fornecedor que aumente de forma injustificada ou valendo de uma situação de calamidade o preço

dos produtos sem justificativa está sujeito às sansões do procon”, relatou Fernanda Soares, assessora jurídica do

Procon.

Veja mais notícias da região no G1 Sul de Minas

O que aconteceu hoje, diretamente no seu e-mail
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Para se inscrever, entre ou crie uma Conta Globo gratuita.
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Após falta em
mercados de MG,
voluntárias produzem
máscaras de proteção
Grupo de mulheres trabalha para abastecer o sistema de saúde do
município, pois produto está em falta no mercado

EM Estado de Minas

postado em 03/04/2020 21:29

Com o avanço do novo coronavírus e a alta demanda de equipamentos de

proteção, um grupo de mulheres rurais de Itaobim, no Vale do Jequitinhonha,

(foto: Emater-MG/Divulgação)
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está fabricando máscaras de proteção respiratória para ajudar no combate da

COVID-19. A equipe produz de 100 a 200 unidades por dia e é formada por 14

mulheres das comunidades rurais de Sapucaia e Olhos D’àgua.

A iniciativa se deu a partir da dificuldade que a prefeitura do município está

tendo em encontrar o produto para comprar no mercado convencional. Dessa

forma, as voluntárias trabalham para abastecer o sistema de saúde de Itaobim e

produzem as máscaras utilizando três camadas de TNT, que é fornecido pela

prefeitura.

“Aceitamos doar o nosso tempo, a pedido da prefeitura, pois essas máscaras

não são encontradas mais em lugar nenhum. Até o dia 1º de abril, por exemplo,

concluímos a fabricação de 1.200 máscaras. Elas serão entregues à assistência

social da prefeitura que faz a divisão para os setores de saúde”, detalha a

presidente da Associação Comunitária de Moradores da Comunidade de

Sapucaia, Joana d’arc de Almeida Silva.

O grupo voluntário é dividido em oito equipes do Programa de Saúde da

Família (PSF), postos de saúde e um hospital. As mulheres são assistentes da

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais

(Emater-MG) vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento.

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação
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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 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

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
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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.

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.

Veja o que é #FATO ou #FAKE sobre o coronavírus·
OMS defende testes em massa e diz que Covid-19 já matou crianças·

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

Erro ao carregar o recurso de vídeo.
Ocorreu um problema ao tentar carregar o vídeo. Atualize a sua página para tentar novamente.
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"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

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?

Coronavírus, Covid-19, Sars-Cov-2 e mais: con�ra os termos da pandemia

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;·
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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