
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                               

Recife, 26 de março de 2020 

 

 

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES 

 

PREFEITO DO RECIFE GERALDO JULIO DE MELLO FILHO 

 

SECRETÁRIO DE SAÚDE JAILSON CORREIA 

 

 

Ref.: REQUERIMENTOS – EPIS e KIT TESTE RÁPIDO COVID 19 

 

 

Excelentíssimos Senhores, 

 

INTERNE HOME CARE LTDA (“Interne”), pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua 

Marques do Amorim, n.º 444, 420, 400 e 356 parte, bairro da Ilha do Leite, município do Recife, 

Estado de Pernambuco, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 01.909.745/0001-30, vem, 

respeitosamente, neste ato representado por sua CEO, Sra. Paula Meira Araújo, inscrita no 

CPF/MF sob o n.º 002.297.114-99, apresentar a Vossa Excelência, os requerimentos que se 

seguem: 

Considerando: 

 ser o segmento da Assistência Domiciliar à Saúde, popularmente chamado de Home 

Care, qualquer serviço de saúde que se processe em domicílio, sem levar em conta a 

complexidade ou objetivo do atendimento, indo de uma orientação ou consulta simples 

realizada por qualquer profissional da área de saúde até suporte ventilatório invasivo 

domiciliar, se assemelhando a um hospital em casa;  

 ser o segmento de Home Care o caminho alternativo para otimização dos leitos 

hospitalares ou ainda para situações em que a internação domiciliar é mais segura que 

o internamento hospitalar, por se portar como um isolamento natural, evitando a 



 
 
 

 
 
 
 
 

exposição ao risco de infecção hospitalar, ambas as situações que vivemos hoje com o 

Coronavírus; 

 que o segmento tem, por característica, mais de 90% dos seus pacientes com idade 

acima dos 60 anos, com comorbidades crônicas, configurando um perfil mais suscetível 

a riscos de saúde, a exemplo da COVID-19; 

 que a Interne é uma das mais respeitadas empresas Pernambucanas no setor de saúde, 

atuando em Home Care há 23 anos, desde 1997,  por toda a Região Metropolitana do 

Recife, com estrutura para atender as necessidades dos pacientes nas 24 horas do dia e 

nos 7 (sete) dias da semana, desde casos mais simples aos de mais alta complexidade, 

oferecendo  tranquilidade, segurança, perícia técnica e profissionalismo; e 

 que assistimos mais de 900 pacientes através de mais de 1.500 colaboradores, sendo 

90% (noventa por cento) de profissionais de saúde, atuando diretamente nas atividades 

assistenciais e de apoio à assistência; 

 que as orientações acerca das ações para proteção e prevenção do Coronavírus nas 

equipes de saúde estão atreladas, basicamente, à correta higienização pessoal e de 

equipamentos, assim como no uso dos Equipamentos de Proteção Individuais (“EPIs”) 

conforme preconizado pelos órgãos competentes; 

 que os diversos profissionais da Interne (médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, terapeutas 

ocupacionais, psicólogos, entre outros) consomem mais de 20.000 (vinte mil) 

máscaras por mês para proteção individual na atuação regular da profissão; 

 que, a partir da suspeita de COVID-19 em um paciente, devido as orientações de 

prevenção, há previsão de aumento de uso dos EPIs, de mais de 20.000 (vinte mil) 

máscaras por mês, totalizando uma média de 40.000 (quarenta mil) por mês;  

 que, em não utilizando os EPIs conforme preconizado, os profissionais de saúde se 

tornam, devido a maior exposição ao vírus no tratamento de diversos pacientes, 

potenciais veículos de transmissão; 

 que, em a doença acometendo os profissionais de saúde que atuam em domicílio, os 

pacientes internados em Home Care, precisarão retornar aos hospitais, sendo 

imprescindível a manutenção do uso de EPIs conforme orientação dos principais 

órgãos competentes; 

 a restrição à aquisição dos EPIs necessários, em especial as máscaras, seja devido ao 

desabastecimento dos principais fornecedores locais, seja distribuidor ou fabricante, 



 
 
 

 
 
 
 
 

e/ou pelos preços abusivos praticados pelos que ainda possuem algum estoque, e/ou 

ainda pelos altos impostos, federais e estaduais, em caso de importação dos itens; 

 que, para todos os serviços de saúde, a melhor estratégia é a confirmação de positivo 

ou negativo para o vírus da pandemia, evitando gastos e esforços desnecessários para 

cuidar do que poderia ser apenas uma síndrome gripal simples, incluindo tanto EPIs 

como materiais e logística para o isolamento.   

 

Diante dos “Considerandos” acima narrados, vimos REQUERER, para a manutenção dos serviços 

adequados de atendimento domiciliar aos nossos pacientes, diante da COVID-19, que: 

1) No que se refere a cessão/aquisição das máscaras (cirúrgica e N95) pela Prefeitura do 

Recife: 

 

a) Sejam cedidos, à Interne pela Prefeitura do Recife, o quantitativo de EPIs, em especial, e se 

possível, 40.000 (quarenta mil) máscaras por mês, para uso dos profissionais, conforme 

preconizado pelo Ministério da Saúde, até que cesse o estado de calamidade; OU, 

b) Em não sendo possível o atendimento do pleito acima, que seja concedido à Interne o 

direito de adquirir o referido quantitativo de forma direta ou das empresas fornecedoras 

da Prefeitura do Recife, para garantir a segurança no atendimento domiciliar equivalente 

ao hospitalar, protegendo profissionais e pacientes do risco de contaminação; E/OU, 

 

2) No que se refere ao fornecimento de kits de teste rápido para a COVID 19: 

 

a) Que sejam cedidos a Interne pela Prefeitura do Recife 500 (quinhentos) kits de teste 

rápido para diagnósticos da COVID-19; OU, 

b) Em não sendo possível o atendimento do pleito acima, que seja concedido à Interne o 

direito de adquirir o referido quantitativo de forma direta ou das empresas fornecedoras 

da Prefeitura do Recife, para o direcionamento da conduta correta para cuidado e 

isolamento dos pacientes.  

É importante ressaltar que o estoque de EPIs da Interne já está no limite de abastecimento, e, 

apesar da Interne não ter contrato de prestação de serviço domiciliar diretamente com a 

Prefeitura do Recife, caso haja a impossibilidade da continuidade dos atendimentos hoje 



 
 
 

 
 
 
 
 

existentes por falta de EPIs, os mais de 900 pacientes que atendemos hoje terão que ser 

desviados ao regime hospitalar, ocupando leitos públicos ou privados, contribuindo para a piora 

do estado de calamidade atualmente instalado.  

 

É de suma importância informar e destacar que dos mais 758.000 (setecentos e cinquenta e oito 

mil) itens dispensados aos pacientes mensalmente, incluindo, mas não se limitando a, 

medicamentos, de todas as ordens, antibióticos, remédios orais e intravenoso, pomadas, 

colírios, insulinas e etc, outros insumos em geral, dietas enterais e paraenterais, materiais 

descartáveis em geral, tais como: TQT, GTT, soros fisiológicos e soluções glicosadas, equipos, 

sondas, agulhas, seringas, algodão, compressas, luvas, curativos, soluções enterais e 

paraenterais; Está sendo solicitado APENAS o necessário para proteção dos profissionais de 

saúde, ou seja, EPIs para que os atendimentos domiciliares se mantenham com segurança, 

garantindo a continuidade dos mesmos.  

É então nesse contexto, que vimos requerer a V.Exa., que os referidos pleitos sejam ao menos 

avaliados e apreciados à luz da necessária manutenção dos cuidados essenciais aos nossos 

pacientes, garantindo os EPIs necessários à prestação do serviço e ainda o fornecimento dos kits 

de teste rápido para diagnóstico da COVID-19, para a correta condução dos tratamentos. 

 

Certa de poder contar com a vossa compreensão e esperançosa que V.Exa. entenda toda a 

complexidade da operação logística do Home Care para garantir a melhor assistência nos 

atendimentos e a real necessidade de que os EPIs sejam fornecidos, renovamos nossos votos de 

elevada estima e consideração. 

 

Respeitosamente, 

 

 


