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Quem teve Covid-19 pode 
doar sangue após 30 dias
 | NÃO HÁ EVIDÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO POR TRANSFUSÃO DE SANGUE, DIZ MÉDICA

 � AGÊNCIA BRASIL

Pessoas que contraíram Co-
vid-19 podem doar sangue, 
se respeitarem um período 

mínimo após a melhora completa 
de sintomas. Para que estejam 
habilitadas a doar, é necessário que 
aguardem 30 dias depois que todos 
os indicativos da doença tenham 
desaparecido, conforme explica a 
médica hemoterapeuta Roberta 
Fachini, do Hospital Sírio-Libanês.

Em entrevista concedida à Agên-
cia Brasil, a profissional destacou 
que, até o momento, não houve 
evidências científicas de que o Sars-
-CoV-2 possa ser transmitido através 
de transfusões de sangue. Mesmo 
assim, ressalta, os bancos de sangue 
e hemocentros têm tido cautela em 
relação ao assunto, como prevenção.

“Felizmente, esse vírus, apesar 

de ser detectado, por exames de bio-
logia molecular, também na corrente 
sanguínea, não existe nenhuma com-
provação científica de que essa quan-
tidade de vírus seja capaz de infectar 
um paciente pela via transfusional. 
Mas, de qualquer forma, o critério de 
30 dias após plena recuperação dos 
sintomas tem sido bastante aceito, é 
o praticado mundialmente, como cri-
tério de segurança adicional”, afirma.

“Considero que a medicina leva 
um tempo de amadurecimento. As-
sim como ocorre com as vacinas, só 
o tempo irá nos dizer se transmite ou 
não por transfusão. Nesse momento, 
se existir uma transmissão trans-
fusional tem sido muito incipiente, 
muito reduzida, porque não tem 
sido evidenciado isso por toda essa 
vigilância que a comunidade médica 
tem feito”, acrescenta, assinalando 
que, atualmente, o que se verifica 

é que o contágio está relacionado à 
interação com mucosas e a uma série 
de fatores imunológicos.

Por esse motivo, perguntas re-
lacionadas à Covid-19 tornaram-se 
praxe, sendo adicionadas ao ques-
tionário que já era feito anteriormente 
pelas equipes de triagem dos bancos 
de sangue. Durante a entrevista, os 
profissionais de saúde buscam saber 
se o potencial doador teve contato 
recente com alguém que teve o 
diagnóstico de Covid-19 confirmado, 
ou seja, que testou positivo para 
a doença, o que pode, inclusive, 
identificar candidatos que possam 
ser assintomáticos. Para averiguar, 
indagam também se o voluntário 
apresentou febre nos últimos 14 dias, 
sintomas gripais, como falta de ar, 
tosse e coriza, perda de paladar ou 
paladar distorcido, perda de olfato e 
cefaleia.

“É diferente do risco de transporte 
ou do supermercado, que a gente não 
sabe se entrou ou não em contato 
com o vírus. Mas se teve alguém que 
trabalha com a gente ou da mesma 
casa, com diagnóstico recente, a 
gente pede que esse doador não 
doe nesse momento e aguarde um 
período de quarentena, para ver se 
vai manifestar algum sintoma ou não, 
que são os 14 dias de quarentena”, 
explica Roberta.

“E nesse momento, a gente 
orienta também que, caso nos dias 
pós doação apresente qualquer 
sintoma de Covid-19, com diagnós-
tico ou não, com sintoma suspeito, 
que avise imediatamente ao banco 
de sangue, porque muitas vezes 
a gente tem condição de bloquear 
algum hemocomponente produzido 
a partir da doação que ainda esteja 
em estoque”, disse.

SAÚDE

Carlos Egberto Silva de Arruda Pinto, por determinação do Conselho Estadual de 
Política Ambiental – COPAM, torna público que solicitou, por meio da solicitação 
2020.06.01.003.0002067 através do Sistema de Licenciamento Ambiental, a 
Licença de Operação em carácter corretivo – LOC (LAC 1), para atividade de 
Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, 
exceto horticultura (G-01-03-1), Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, 
ovinos e caprinos, em regime extensivo (G-02-07-0) e Extração de areia e cascalho 
para utilização imediata na construção civil (A-03-01-8), no município de Monte 
Alegre de Minas / MG.

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas
atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 146/2020,
na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL” do tipo “Menor Preço Global – Estimado”,
dia 09 de dezembro de 2020 às 09:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE,
Avenida Rondon Pacheco, nº 6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, para contratar
empresa especializada na prestação de serviços de locação de  equipamentos de informática
multifuncionais, NOVOS E SEM USO ANTERIOR, para reprografia, impressão e
digitalização (que deverá ser gratuita), para atender as unidades do Departamento
Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia – DMAE, para o exercício de 2021, manutenção
técnica preventiva e corretiva, peças, software de gerenciamento remoto, cartão de
impressão, fornecimento de suprimentos necessários à prestação dos serviços, instalação
de todos os equipamentos, inclusive com a disponibilização de mão-de-obra especializada
e substituição de todas as peças e/ou equipamentos, para atender todos os setores da
Autarquia, em atendimento à Diretoria Administrativa, estando o edital à disposição dos
interessados, no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de Suprimentos,
das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia, 25 de novembro de 2020. Adicionaldo dos Reis
Cardoso - Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL  DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 146/2020 - PREGÃO PRESENCIAL

"MENOR PREÇO GLOBAL - ESTIMADO"

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas
atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 147/2020, na
modalidade “PREGÃO PRESENCIAL” do tipo “Menor Preço Global – Estimado”, dia
09 de dezembro de 2020 às 14:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida
Rondon Pacheco, nº 6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, que visa  a contratação de
laboratórios de ensaios acreditação pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade
e tecnologia (INMETRO) nos requisitos da ISSO/IEC 17.025/2005 para prestação de
serviços de coleta e análises químicas e bacteriológicas, coleta e análises físico-químicas
de efluentes não domésticos, durante o ano de 2021, em atendimento à Diretoria Técnica,
estando o edital à disposição dos interessados, no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br
ou na Diretoria de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia, 25 de novembro de
2020. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2020 - PREGÃO PRESENCIAL

"MENOR PREÇO GLOBAL - ESTIMADO"

Autorizada pelo Diretor Geral, através do NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES –

fará realizar licitação supramencionada – objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA

FUTURA OU EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR REGISTRO DE PREÇOS

DA HORA TRABALHADA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AJUDANTE DE

OPERAÇÕES EM GERAL, EM ATENDIMENTO À FUTEL. A sessão pública na Internet

para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 10 de dezembro

de 2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia, 24 de novembro

de 2020.EDSON CEZAR ZANATTA.Diretor Geral da FUTEL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 066 /2020
TIPO “MENOR PREÇO POR LOTE”

A FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL

OBJETO: Serviços de hospedagem em atendimento a Secretaria Municipal de Administração.
A Pregoeira, 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 estará
aberta até às 09:00 horas do dia 10/12/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Informa ainda, que o detalhamento 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, 25 de novembro de 2020.MARIA BARBOSA POLICARPO.Pregoeira

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 690/2020

OBJETO: Prestação de serviços contínuos de engenharia sanitária para manutenção e
conservação de áreas verdes com roçagem, com remoção de massa verde (carga,
transporte, descarga e transbordo) até local indicado pela SMMASU para destinação final
dos resíduos sólidos, com fornecimento de caminhões, equipamentos, maquinários, mão
de obras e materiais.A Presidente da Comissão Permanente de Licitações, em caráter
excepcional e tendo em vista aos pedidos de esclarecimento e impugnações apresentados,
com respaldo no parecer exarado às fls. 403 inserto no processo DECIDE SUSPENDER,
sine die, a referida licitação.Deve-se dar amplo conhecimento dessa decisão mediante
publicação de que a mesma foi SUSPENSA, sine die e que, oportunamente será marcada
nova data para Sessão Pública para recebimento de proposta.Uberlândia, 25 de novembro
de 2020.MARIA ODETE MARCELINA VIEIRA.Presidente da CPL

DECISÃO DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

 Nº 586/2020
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