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Cresce a procura por testes 
em farmácias de Uberlândia
 | EM MÉDIA, EXAMES CUSTAM R$ 140 E SÃO ENCONTRADOS APENAS EM GRANDES REDES

 � SÍLVIO AZEVEDO

Com a onda de contaminação 
pela Covid-19 em Uberlândia, 
as farmácias e drogarias têm 

oferecido testes rápidos que detec-
tam se a pessoa tem ou já teve a 
doença, que já causou a morte de 
mais de 200 pessoas e 12 mil casos 
confirmados na cidade.

A rede pública oferece o exame 
gratuitamente, mas para ter acesso 
é necessário passar por uma uni-
dade de saúde do Município e ter o 
encaminhamento médico, atendendo 
normas específicas como apresentar 
os sintomas da enfermidade ou no 
caso de o paciente estar internado 
na rede.

Com isso, as pessoas têm bus-
cado as drogarias como alternativa 
para fazer o teste sem precisar de 
prescrição. Segundo o responsável 
pelas compras dos testes da rede 
Drogalíder, Luiz Fernando de Olivei-

ra, desde que começaram a oferecer 
o exame no dia três de julho, muitos 
consumidores procuraram o serviço 
e as lojas tiveram que ampliá-lo para 
atender a demanda.

“A gente começou a fazer em 
uma loja, ampliou para a segunda 
loja e semana passada mais uma. Na 
próxima semana serão mais duas. 
Então, só na última semana fizemos 
340 testes nessas três lojas. São 
cerca de 50 testes diários”, contou. 

O teste oferecido pela rede é 
nacional e, segundo Luiz Fernando, 
tem eficácia comprovada de 94,5%, 
como consta na bula. O valor é de 
R$ 140 e deve ser realizado den-
tro da farmácia pelo farmacêutico 
responsável. O resultado sai em 20 
minutos.

“É um teste de sangue rápido. 
Fura o dedo do paciente, coleta o 
sangue e coloca no aparelho. Em 
seguida sai o resultado. É um teste 
de anticorpos. Para a pessoa fazer, 

tem que estar a partir do 8º dia de sin-
tomas, que é quanto o corpo começa 
a produzir os anticorpos”.

Caso dê positivo, a pessoa é 
recomendada a procurar um médico 
e cumprir período de isolamento, 
conforme repassado pela Vigilância 
Sanitária.

 � PESQUISA

O Diário de Uberlândia fez uma 
pesquisa com diversas outras drog-
arias da cidade, mas somente em 
duas, a Drogasil e uma única unidade 
da Pague Menos, foi encontrado o 
teste rápido, que também custa R$ 
140 em ambas e busca encontrar an-
ticorpos da Covid-19. Nas farmácias 
conhecidas como “de bairro”, que 
não fazem parte de redes, o exame 
não é ofertado. 

Segundo o gerente regional da 
Drogasil, Tiago Ferreira, já foram 
realizados mais de 120 mil testes 

nas 800 lojas das redes Droga Raia 
e Drogasil espalhadas por todo o 
Brasil. “Em Minas Gerais especifica-
mente, já realizamos mais de 3,5 mil 
testes, sendo que o Estado foi uma 
das localidades que mais realizaram 
testes nas últimas semanas, com um 
crescimento de 318% entre 28 de 
junho e 12 de julho”. 

Mesmo garantindo eficácia do 
teste, Tiago reforça que os resultados 
obtidos nesses testes rápidos são 
preliminares e que uma orientação 
médica não deve ser descartada. 

“Mesmo os resultados negati-
vos não excluem a infecção pelo 
novo coronavírus. O resultado do 
procedimento deve ser analisado 
por um profissional de saúde, que 
vai considerar as condições clínicas 
do paciente, além de outros exames 
confirmatórios para concluir se é o 
caso ou não de Covid-19”, concluiu 
o gerente.

COVID-19

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE
Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 844, faz saber, através do presente Edital, que devidamente
autorizado pelo Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito,
nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Em virtude da pandemia a participação nos leilões será somente de maneira
on-line através do site do Leiloeiro Oficial: www.megaleiloes.com.br. Localização do imóvel: Uberlândia-MG. Br. Tubalina-Colônia.
Rua Real Grandeza, nº 90. Ed. Real Grandeza. Apto. 102 no 1º pav. e vaga de garagem nº 12. APARTAMENTO. Área priv. 53,731m²
(apto.) e 12,00m² (vaga). Matr. 119.017 do 2º RI Local. Obs.: Ocupado (AF). 1º Leilão: 11/08/2020, às 11:00 hs. Lance mínimo:
R$ 207.199,56; 2º Leilão: 13/08/2020, às 11:00 hs. Lance mínimo: R$ 167.697,96. Condição de pagamento: à vista, mais
comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro,
com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para
no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas,
na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017.

Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.megaleiloes.com.br.
Para mais informações - tel.: (11) 3149-4600. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 844.

OBJETO: Aquisição de materiais (papel toalha interfolhado, água sanitária, álcool
gel, álcool etílico, luva de borracha, bota de PVC e outros).O Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais, torna público e para conhecimento das licitantes e de quem
mais interessar possa, que devido à alteração do edital, e que a mesma influencia na
elaboração da proposta a sessão pública na Internet para recebimento das Propostas
es tará aberta até às 09:00 horas  do dia 07/08/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. In forma a inda, que o deta lhamento das
alterações encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal de Uberlândia no link Licitações
e no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, que será republicado com as devidas
alterações, nos termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/1993.Uberlândia, 27
de julho de 2020.DANIEL DE ALMEIDA.Pregoeiro

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 408/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COROMANDEL, RESULTADO DE 
HABILITAÇÃO. Pregão Eletrônico 
012/2020 - Processo: 097/2020. 
Empresas habilitadas: Nunesfarma 
Distribuidora de Produtos 
Farmacêuticos Ltda e Drogavida 
D&B Ltda ME. Data 15/07/2020. 
Nilda Maria dos Anjos Dorneles – 
Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COROMANDEL. AVISO DE 
HOMOLOGAÇÃO. Pregão Eletrônico 
012/2020 - Processo: 097/2020, em 
favor das Empresas: Nunesfarma 
Distribuidora de Produtos 
Farmacêuticos Ltda e Drogavida D&B 
Ltda ME. Data 15/07/2020. Dione 
Maria Peres – Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Pregão 
Eletrônico 012/2020 - Processo: 097/2020 - Órgão Gerenciador: Município de Coromandel-
MG. Vigência: Da assinatura até 31/12/2020 – Objeto: Aquisição de medicamentos em 
caráter de emergência para atender a Secretaria Municipal de Saúde nas ações relacionadas 
à prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar 
a disseminação da pandemia de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS-
COVID-19, conforme Art. 4° da Lei Federal n° 13.979 de 06/02/2020, Art. 3° do Decreto Estadual 
NE n° 113 de 12/03/2020, Decreto Municipal n° 058 de 19/03/2020, Mediada Provisória n° 
926 de 20 de Março de 2020, Art. 4°-G e Protocolo Municipal de Tratamento Precoce(com 
foco na fase 01). Empresas: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda – 
CNPJ: 75.014.167/0001-00 – Valor registrado: R$ 55.250,00 e Drogavida D&B Ltda ME – CNPJ: 
19.591.460/0001-60 – Valor Registrado: R$ 50.440,00. Valor Global da Ata: R$ 105.690,00. A 
íntegra da ata se encontra no site www.coromandel.mg.gov.br. Coromandel, 15 de julho de 
2020. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Pregoeira.
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