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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa R.O CARVALHO DO NASCIMENTO tinha posse
de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa R.O CARVALHO DO NASCIMENTO a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 11/01/2021 09:14:20 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa R.O CARVALHO DO NASCIMENTO ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 12181101210229163616-1 a 12181101210229163616-18 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

 
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4cbea34dd3c51f4f5f395619026cc16caf4646a0747faf4ce57e9c85b97630e05541733195b14a8098da28f2cce0e16e3f6

7fd97162d20e6fe27748b5b372509  
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111111111 II II 1 II 1111 

Secretaria da Micro e Pequena Empresa 

Secretaria da Racionalização e Simplificação 

Departamento de Registro Empresarial e Integração 
REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

Falhas 1/3 

,t/Inctlll Ur. 1110I5I:ra..radw DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 

22100779458 
NOME DO EMPRESARIO 

NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filia]) 

XXX 
(completo, sem abreviaturas) 

REJANE OLIVEIRA CARVALHO DO NASCIMENTO 
NACIONALIDADE 

BRASILEIRA 
SEXO 

ESTADO CIVIL 

CASADO(A) 

Feminino 
FILHO DE 

REGIME DE BENS(se casado) 

Comunhão Parcial 
(pai) 

(mãe) 
JOÃO BATISTA DE CARVALHO 	 1 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA CARVALHO 

NASCIDO EM 	de (data 	nascimento) 

09/01/1970 
EMANCIPADO POR. 

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 	Órgão emissor 	 UF 
897440 	 1 ssp 	 1 PI 

CPF(número) 

534.783.983-04 
(forma de emancipação. somente no caso de menor) 

XXX 
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - ma, av, etc) 

AVENIDA Presidente Kennedy 
COMPLEMENTO 

NUMERO 

8001 

QD M LOTE 11 
CONDOMINIO 
ALDEBARAN VILLE 

MUNICÍPIO 	  

IBAIRRO/DISTRITO 

Tabajaras 
'CEP 

64067-010 
CÓDIGO DO MUNIC !PIO (Uso] 

005721 -Teresina 
imo Comercial) 

Teresina UF 

PI 
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer: 

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ A JUNTA COMERCIAL DO 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 
002 - ALTERAÇÃO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

NOME EMPRESARIAL 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 

R O CARVALHO DO NASCIMENTO 
LOGRADOURO (rua,ev, 

ENQUADRAMENTO 

Demais etc) 

RUA MAGALHAES FILHO 
COMPLEMENTO 

NUMERO 

720 

XXX 
MUNICIPIO 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
CEP 

64000-128 
CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso d 

005721 - Teresina 
junto Comercial) 

UF 	 PAIS 
Teresina 	 1 PI 	 1 BRASIL 

VALOR DO CAPITAL RS 

CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) 

S.EXTERNOCRAVEIRO@GMAILCOM 
- 

500.000,00 
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA 

VALOR DO CAPITAL - (por extenso) 

quinhentos mil reais 

Anmdade Principal 	
(CNAE Fiscal) 

4644301 
Atividade Secundaria 

4639701, 4645101,4646001, 4649401, 
4649402, 4649408, 4651601, 4664800, 
4691500, 4753900, 4754701,4771701, 
4781400, 4789005, 4930201,4930202, 
8650002, 8650007 

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 

Descrição do Objeto 

Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios Comércio 
atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e 
doméstico Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico Comércio atacadista de produtos de higiene,  

07/04/2003 

DATA ASSINATURA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNN 

05.577.401/0001-22 
TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE 
OUTRA DENTRE ANTERIOR 

UF 

(i0VERNAMENTA, 

USO DA JUNTA COMERCIAL 
DEPENDENTEDE 	

I - SIM AUTORMAÇA0 

L.J 3 - NAO 
ASSINATURA DO EMPRESARIO 

11/05/2018 ki2.2.1n..,,, i• .., KY :.1 1, 	I ''', r".N 	) -.) 	ti'  1 1 A, 	1 2 	-o". '.-....1 	rt.--... 

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL 

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVES/E AUTENTICAÇÃO 

r 

11111 1 
P12180001695938 

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL 
* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital 

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2018 09:34 SOB Nº 20180165216.
PROTOCOLO: 180165216 DE 11/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801881493. NIRE: 22100779458.
R O CARVALHO DO NASCIMENTO

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
            SECRETÁRIO-GERAL
          TERESINA, 17/05/2018
       www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação
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Selo de Fiscalização 
e Autenticidade 

—• 	Poder Judiciário 
do do Piaui 

os de Notas, 
Registro e 

.- 	Judiciais 

RECONHECIMENTO 
DE FIRMA 

N. ABC-86532 

Cartório 	 TERESINA CARTÓRIO :11. OFICIO DE NOTAS 
Thernistocies 	 TITULAR -ANATÁLIAGONCALVES DE SAMPAIO PEREIRA 
Sampaio 	 RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 1223 CENTRO CEP: 64000-200 TERESINA-PI 
rOF.moeum. 	 Fone: (08x86) 3221-7886 • E-mail: atendimento@canotiotsampaio.com.br  

PECONHECO POR '111-1~ A A FUMA DE: REJANE OLIVEIRA CARVALHO DO 
Lt'FNTO DUP T PP 'TEST, 	 DA VEPDADE. 

TErESD.14-FI 115/05,2.18. 
selo .80,W !POr258)  

Jose Hamilton Alves Cardoscr screverAte 4orizado  
111 Tabeliã 	 áscrevente autopz o 

t 1.;artorto "Íhemistocies SaMp, r Oficio de Notas 
José Hamilton A. Cardoso 

Eeaevente Autorizado 
Tnraninn - Pinnl 

E  

c> 
30 

Anataria Sampaio 
Tabeliã 

(4) 3224, 1.4. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2018 09:34 SOB Nº 20180165216.
PROTOCOLO: 180165216 DE 11/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801881493. NIRE: 22100779458.
R O CARVALHO DO NASCIMENTO

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
            SECRETÁRIO-GERAL
          TERESINA, 17/05/2018
       www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação
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AUTENTICAÇÃO DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE'  

II II II II II II II II II 
P12180001695938 

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL 	
" Este documento foi gerado no portal Piauí Digital 

Secretaria da Micro e Pequena Empresa 

Secretaria da Racionalização e Simplificação 

Departamento de Registro Empresarial e Integração REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
Folhas 2/3 

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 

22100779458 
NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) 

XXX 
NOME DO EMPRESARIO (completo, sem abreviaturas) 

REJANE OLIVEIRA CARVALHO DO NASCIMENTO 
NACIONALIDADE 

BRASILEIRA 
ESTADO CIVIL 

CASADO(A) 
SEXO 

Feminino 
REGIME DE BENS(se casado) 

Comunhão Parcial 
FILHO DE (pai) 	 (mãe) 

JOÃO BATISTA DE CARVALHO 	 1 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA CARVALHO 
NASCIDO EM (data de nascimento) 

09/01/1970 
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 	órgão emissor 	 UF 

897440 	 1 ssp 	 1 PI 
CPF(número) 

534.783.983-04 
EMANCIPADO POR (formo de emancipação - somente no caso de menor) 

XXX 
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - ma, av, etc) 

AVENIDA Presidente Kennedy 
NUMERO 

8001 
COMPLEMENTO 

QD M LOTE 11 
CONDOMINIO 
ALDEBARAN VILLE 

BAIRRO/DISTRITO 

Tabajaras 
I CEP 

64067-010 
CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso d junta Comercial) 

005721 - Teresina 

MUNICIPIO 

Teresina 
UF 

PI 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer: 
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ À JUNTA COMERCIAL DO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 
002 - ALTERAÇÃO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 

NOME EMPRESARIAL 

R O CARVALHO DO NASCIMENTO 
ENQUADRAMENTO 

Demais 
LOGRADOURO (rua,ev, etc) 

RUA MAGALHAES FILHO 
NUMERO 

720 
COMPLEMENTO 

XXX 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
CEP 

64000-128 
CÓDIGO IX) MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 

005721 - Teresina 
MUNICIPIO 	 UF 	 PAIS 
Teresina 	 1 PI 	 1 BRASIL 

CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) 

S.EXTERNOCRAVEIRO@GMAIL.COM  
VALOR DO CAPITAL - R$ 

500.000,00 
VALOR DO CAPITAL - (por extenso) 

quinhentos mil reais 
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA 

(CNAE Fiscal) 
Atividade P rincipal 

4644301 
Atividade Secundária 

Descrição do Objeto 

i 	 i 	 á  limpeza e conservação domciliar Comércio atacadsta de equipamentos de informti ca Comércio atacadista de 
máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças Comércio atacadista de 
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios Comércio varejista especializado de 
eletrodomésticos e equipamentos de audio e vídeo Comércio varejista de móveis Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, sem manipulação de 

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 

07/04/2003 
NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 

05.577.401/0001-22 
TRANSFERENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE 
OUTRA UF NIRE ANTERIOR 

UF 

1 

USO DA JUNTA COMERCIAL 
DEPENDE,,TE DE 	1 - SIM AUTORIZAÇÃO 
GOVERNAMENTAL 	 3 - NÃO 

DATA ASSINATURA 	 ASSIN..A,TUM DO EMPRESÁRIO 
, 11/05/2018 	 - Yo-c_Álri/vve/. ÇÂÁ:LÁ.L.~.. eatvii:22Piin cgf) -11~4.--44.-Q.ZitAN k 	

_ 
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa 

Secretaria da Racionalização e Simplificação 

Departamento de Registro Empresarial e Integração 

II II II II II II II 
P12180001695938 

* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital 

AUTENTICAÇÃO 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
Folhas 3/3 

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA. NIRE DA SEDE 

22100779458 
NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) 

XXX 

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) 

FtEJANE OLIVEIRA CARVALHO DO NASCIMENTO 
NACIONALIDADE 

BRASILEIRA 
ESTADO CIVIL 

CASADO(A) 
SEXO 

Feminino 
REGIME DE BENS(se casado) 

Comunhão Parcial 
FILHO DE (pai) 	 (mãe) 

JOÃO BATISTA DE CARVALHO 	 1 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA CARVALHO 
NASCIDO EM (data de nascimento) 

09/01/1970 
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 	órgão emissor 	 UF 

897440 	 1 ssp 	 1 PI 

CPF(número) 

534.783.983-04 
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) 

XXX 

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO. rua, ave  Ia) 

AVENIDA Presidente Kennedy 
NUMERO 

8001 
COMPLEMENTO 

QD M LOTE li 
CONDOMINIO 
ALDEBARAN VILLE  

I  BAIRRO/DISTRITO 

Tabaj aras 
I CEP 

64067-010 
CÓDIGO DO MUNICI PIO (Uso 

005721 - Teresina 
da junta Comercial) 

MUNICIPIO 

Teresina 
UF 

PI 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer: 
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ À JUNTA COMERCIAL DO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 
002 - ALTERAÇÃO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 

NOME EMPRESARIAL 

R O CARVALHO DO NASCIMENTO 
ENQUADRAMENTO 

Demais 
LOGRADOURO (rua,ev, ele) 

RUA MAGALHAES FILHO 
NUMERO 

720 
COMPLEMENTO 

XXX 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
CEP 

64000-128 
CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso d 

005721 - Teresina 
junta Comercial) 

MUNICIPIO 	 UF 	 PAIS 

Teresina 	 I PI 	 1 BRASIL 
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) 

S.EXTERNOCRAVEIRO@GMAIL.COM  
VALOR DO CAPITAL - RS 

500.000,00 
VALOR DO CAPITAL - (por extenso) 

quinhentos mil reais 
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA 

Atividade Principal 	
(CNAE Fiscal) 

4644301 
Atividade Secundária 

Descrição do Objeto 

fórmulas Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios Comércio varejista de produtos 
domissanitários Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 
profissionais da nutrição Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral 

saneantes 
Transporte 

Atividades de 

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 

07/04/2003 
NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 

05.577.401/0001-22 
TRANSFERENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE 
OUTRA UF NIRE ANTERIOR 

UF 

I

A 

USO DA JUNTA COMERCIAI, 
DEPENDENTE DE 	 1 - SIM LITORIZAGAO 
GOVERNAMENTAL 	 3-NÃO 

DATA ASSINATURA ASSINATURA DO EMPRESÁRIO 

11/05/2018 AIF 	 i • ..... 	Á ta. 	c-P-0 	, 	-4,,,É,,, 
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE 

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL 
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01/06/2018 Piauí Digital

http://www.piauidigital.pi.gov.br/lista-de-documentos/?protocolo=PIP1801211690 1/1

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

PROTOCOLO: 180165216

DATA DO PROTOCOLO: 11/05/2018

NIRE: 22100779458

ARQUIVAMENTO: 20180165216

EMPRESA: R O CARVALHO DO NASCIMENTO
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INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 
R O CARVALHO DO NASCIMENTO 

 

 
ADITIVO 01 

 
REJANE OLIVEIRA CARVALHO DO NASCIMENTO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, 
empresária, nascida em 09/01/1970, natural de Teresina/PI, portadora do RG nº 897.440 SSP-PI, CPF nº 
534.783.983-04, CNH nº 01750817267 DETRAN-PI, residente e domiciliada na Avenida Presidente Kennedy, 
nº 8001, Quadra M, Lote 11, Condomínio Aldebaran Ville, Bairro Tabajaras, CEP nº 64.067-010, na cidade de 
Teresina, estado do Piauí.  
 
Única empresária componente da empresa individual sob firma R O CARVALHO DO NASCIMENTO, com sede 
na Rua Magalhães Filho, nº 720, Bairro Centro, CEP nº 64.000-128, na cidade de Teresina, estado do Piauí, 
devidamente registrada na Junta Comercial do estado do Piauí em 24/03/2003 sob o NIRE nº 22100779458 e 
CNPJ nº 05.577.401/0001-22, fazendo uso do que permite o § 2º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, resolve 
alterar seu instrumento constitutivo, mediante as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: A partir desta data a empresa resolve constituir uma filial situada na Rua Coelho de 
Resende, n° 754, Bairro Centro, na cidade de Teresina, estado do Piauí, CEP nº 64.000-370. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: A filial constituída exercerá as mesmas atividades da matriz que são: 
 
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de 
laboratórios 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-
hospitalar; partes e peças 
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 
interestadual e internacional 
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição 
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: Todas as cláusulas dos documentos anteriores não alcançadas pelo presente 
instrumento permanecem em pleno vigor. 
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INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 
R O CARVALHO DO NASCIMENTO 

 

 
E por estar assim justo e contratado, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única 
via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí. 
 
 

Teresina/PI, 01 de Setembro de 2021. 
 

 
___________________________________________ 

REJANE OLIVEIRA CARVALHO DO NASCIMENTO  
Empresária 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R O CARVALHO DO NASCIMENTO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

53478398304

Página 3 de 3

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

REJANE OLIVEIRA CARVALHO DO NASCIMENTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2021 10:43 SOB Nº 22900233379. 
PROTOCOLO: 210590955 DE 03/09/2021. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106584373. CNPJ DA SEDE: 05577401000122. 
NIRE: 22100779458. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/09/2021. 
R O CARVALHO DO NASCIMENTO

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA 
SECRETÁRIO-GERAL 

www.piauidigital.pi.gov.br
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

 
 
 

Nome completo: R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO 
 
CPF/CNPJ: 05.577.401/0001-22 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 17:26:10 do dia 28/10/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: QHAN281021172610 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: REJANE OLIVEIRA CARVALHO DO NASCIMENTO 
 
CPF/CNPJ: 534.783.983-04 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 17:26:41 do dia 28/10/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: 237H281021172641 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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11/11/2021 11:31 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351608411201370/ 1/1

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA

CNPJ 95.433.397/0001-11 Autorização 8.00.702-1

Produto OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MD

Modelo Produto Médico

UT-100

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora
de inclusão

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO
USUÁRIO DO PRODUTO

OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL
UT100 - MD.pdf

2807560/21-1 -
19/07/2021 - 11:57

Nome Técnico Oximetro de Pulso

Registro 80070219017

Processo 25351.608411/2013-70

Fabricante Legal FABRICANTE: UTECH CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

Classificação de Risco II - MEDIO RISCO

Vencimento do Registro VIGENTE

Exportar para Excel  Exportar para PDF  Voltar
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https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351831662201636/ 1/1

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

CNPJ 66.581.935/0001-17 Autorização 8.01.530-3

Produto DOPPLER FETAL DE BOLSO

Modelo Produto Médico

Sonosound

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de
inclusão

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO
PRODUTO

IU80153030105.pdf 0334889/21-9 - 26/01/2021 -
10:34

Nome Técnico Sistema Ultra-Sonico "doppler"

Registro 80153030105

Processo 25351.831662/2016-36

Fabricante Legal FABRICANTE: CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO, LTD. - CHINA, REPÚBLICA
POPULAR

Classificação de
Risco

II - MEDIO RISCO

Vencimento do
Registro

VIGENTE

Exportar para Excel  Exportar para PDF  Voltar
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PREGÃO ELETRÔNICO 048/2021

ITEM ESPECIFICAÇÃO ANVISA MARCA FABRICANTE UND QUANT

1

Mesa Ginecológica, MATERIAL DE CONFECÇÃO / 

GABINETE COM PORTAS E GAVETAS AÇO OU 

FERRO PINTADO/NÃO POSSUI

ISENTO
QUALITY 

MÓVEIS

B V INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS LTDA. 

UND 3  R$     1.105,85 

um mil, cento e 

cinco reais e 

oitenta e cinco 

centavos

 R$     3.317,55 

três mil, trezentos 

e dezessete reais e 

cinqüenta e cinco 

centavos

2

Computador (Desktop-Básico),Computador desktop com 

processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 

8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco 

rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, 

em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM 

ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade 

ISENTO GOLDENTEC IBYTE UND 1  R$     7.117,20 

sete mil, cento e 

dezessete reais e 

vinte centavos

 R$     7.117,20 

sete mil, cento e 

dezessete reais e 

vinte centavos

4
Oxímetro de Pulso, PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 

SENSOR 
80070219071    MD

UTECH CO., LTD 

- CHINA, 

REPÚBLICA 

POPULAR

UND 2  R$     3.768,88 

três mil, 

setecentos e 

sessenta e oito 

reais e oitenta e 

oito centavos

 R$     7.537,76 

sete mil, 

quinhentos e trinta 

e sete reais e 

setenta e seis 

centavos

7

Mesa de Escritório, MATERIAL DE CONFECÇÃO 

MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR , COMPOSIÇÃO 

SIMPLES , GAVETAS POSSUI .

ISENTO
QUALITY 

MÓVEIS

B V INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS LTDA. 

UND 3  R$        518,94 

quinhentos e 

dezoito reais e 

noventa e quatro 

centavos

 R$     1.556,82 

um mil, 

quinhentos e 

cinqüenta e seis 

reais e oitenta e 

dois centavos

Impressora Laser (Comum): impressora laser com padrão 

de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 

Teresina (PI), 12 de Novembro de 2021.

Proposta faz, à(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA, visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO – MA,

conforme  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, com abertura dia 12 de Novembro de 2021 às 10:00 horas.  

Estamos de acordo com a lei que rege a mesma

PROPOSTA

 VLR. UNIT.  VLR. TOTAL 

11

de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 

DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar 

tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de 

entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; 

interface USB; permitir compartilhamento por meio e 

rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar 

frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem 

uso, reforma ou recondicionamento

ISENTO GOLDENTEC IBYTE UND 2  R$     2.138,40 

dois mil, cento e 

trinta e oito reais 

e quarenta 

centavos

 R$     4.276,80 

quatro mil, 

duzentos e setenta 

e seis reais e 

oitenta centavos

13

Balança Antropométrica Infantil: MODO DE 

OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 16 KG, 

DIMENSÕES DA CONCHA MÍNIMO 540 X 290

(MM) , TARA POSSUI 

ISENTO WELMY WELMY UND 2  R$     1.132,56 

um mil, cento e 

trinta e dois reais 

e cinqüenta e seis 

centavos

 R$     2.265,12 

dois mil, duzentos 

e sessenta e cinco 

reais e doze 

centavos

15

Mesa para Computador: GAVETAS DE 01 A 02 

GAVETAS , MATERIAL DE CONFECÇÃO 

MADEIRA / MDP/ MDF/ SIMILAR

ISENTO
QUALITY 

MÓVEIS

B V INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS LTDA. 

UND 1  R$        892,50 

oitocentos e 

noventa e dois 

reais e cinqüenta 

centavos

 R$        892,50 

oitocentos e 

noventa e dois 

reais e cinqüenta 

centavos

16

Carro de Emergência: SUPORTE PARA CILINDRO 

(POSSUI), RÉGUA DE TOMADAS COM CABO DE 

NO MÍNIMO 1,50M, SUPORTE PARA

DESFIBRILADOR (POSSUI), GAVETAS NO 

MÍNIMO 3, TÁBUA DE MASSAGEM (POSSUI), 

RÉGUA DE GASES (NÃO POSSUI)

ISENTO
QUALITY 

MÓVEIS

B V INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS LTDA. 

UND 2  R$     2.391,88 

dois mil, 

trezentos e 

noventa e um 

reais e oitenta e 

oito centavos

 R$     4.783,76 

quatro mil, 

setecentos e 

oitenta e três reais 

e setenta e seis 

centavos

18

Mesa para Impressora: ESTRUTURA AÇO / FERRO 

PINTADO, DIMENSÕES MÍNIMAS MÍNIMO DE 50 

X 40 X 70 CM , TAMPO MADEIRA/ MDP/ MDF/ 

SIMILAR

ISENTO
QUALITY 

MÓVEIS

B V INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS LTDA. 

UND 1  R$        298,08 

duzentos e 

noventa e oito 

reais e oito 

centavos

 R$        298,08 

duzentos e 

noventa e oito 

reais e oito 

centavos

22
Oxímetro de Pulso: TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) COM 

1 SENSOR 
80070219071    MD

UTECH CO., LTD 

- CHINA, 

REPÚBLICA 

POPULAR

UND 3  R$     3.768,88 

três mil, 

setecentos e 

sessenta e oito 

reais e oitenta e 

oito centavos

 R$   11.306,64 

onze mil, 

trezentos e seis 

reais e sessenta e 

quatro centavos

24

Monitor Multiparâmetros para UTI: 5 PARÂMETROS 

BÁSICOS ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP, SUPORTE P/ 

MONITOR (POSSUI), PRESSÃO INVASIVA (PI) 

(NÃO POSSUI), CAPNOGRAFIA MÉT. ASPIR. DE 

BAIXO FLUXO:ATÉ 50ML/MIN , AGENTES 

ANESTÉSICOS (SEM AGENTES ANESTÉSICOS), 

ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA (SEM ÍNDICE 

DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA), DÉBITO CARDÍACO 

(NÃO POSSUI), TIPO STRUTURA MISTA OU 

MODULAR, TAMANHO DE 10'' A 12''.

80052640017    TRANSMAI
Transmai Equips. 

Méds. Hosps. Ltda.
UND 2  R$   44.280,00 

quarenta e quatro 

mil, duzentos e 

oitenta reais

 R$   88.560,00 

oitenta e oito mil, 

quinhentos e 

sessenta reais

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 2873



26
Suporte de Hamper: MATERIAL DE CONFECÇÃO 

AÇO INOXIDÁVEL 
ISENTO

QUALITY 

MÓVEIS

B V INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS LTDA. 

UND 5  R$        522,78 

quinhentos e 

vinte e dois reais 

e setenta e oito 

centavos

 R$     2.613,90 

dois mil, 

seiscentos e treze 

reais e noventa 

centavos

28
Detector Fetal: TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA 

DIGITAL, DISPLAY (POSSUI) 
80153030105    Montserrat

CONTEC 

MEDICAL 

SYSTEMS CO, 

LTD. - CHINA, 

REPÚBLICA 

POPULAR

UND 3  R$        520,20 

quinhentos e 

vinte reais e vinte 

centavos

 R$     1.560,60 

um mil, 

quinhentos e 

sessenta reais e 

sessenta centavos

29
Suporte de Soro: TIPO PEDESTAL, MATERIAL DE 

CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL .
ISENTO

QUALITY 

MÓVEIS

B V INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS LTDA. 

UND 5  R$        401,17 

quatrocentos e 

um reais e 

dezessete 

centavos

 R$     2.005,85 

dois mil e cinco 

reais e oitenta e 

cinco centavos

30

Cama PPP: Cama PPP manual com apoio de pernas 

removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para 

coleta de liquídos. Base dividida em no mínimo 3 seções: 

dorso, assento, perneiras e complemento da perneira 

removível. Com rodízios e com grades na região do 

dorso, injetadas e com acabamento pintado em 

poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. 

Acompanha colchão compatível com as dimensões da 

cama. 

ISENTO
QUALITY 

MÓVEIS

B V INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS LTDA. 

UND 5  R$     7.200,00 
sete mil e 

duzentos reais
 R$   36.000,00 

trinta e seis mil 

reais

31

Banqueta: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO 

INOXIDÁVEL, REGULAGEM DE ALTURA 

(POSSUI), ASSENTO GIRATÓRIO

ISENTO
QUALITY 

MÓVEIS

B V INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS LTDA. 

UND 2  R$        189,00 
cento e oitenta e 

nove reais
 R$        378,00 

trezentos e setenta 

e oito reais

32
Foco Refletor Ambulatorial: ILUMINAÇÃO LED, 

HASTE FLEXÍVEL. 
ISENTO

QUALITY 

MÓVEIS

B V INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS LTDA. 

UND 5  R$        406,43 

quatrocentos e 

seis reais e 

quarenta e três 

centavos

 R$     2.032,15 

dois mil e trinta e 

dois reais e quinze 

centavos

34

Mesa de Cabeceira: PORTAS (POSSUI), GAVETA 

(POSSUI), MATERIAL DE CONFECÇÃO MDP/ MDF 

/ AÇO CARBONO.

ISENTO
QUALITY 

MÓVEIS

B V INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS LTDA. 

UND 5  R$        424,80 

quatrocentos e 

vinte e quatro 

reais e oitenta 

centavos

 R$     2.124,00 

dois mil, cento e 

vinte e quatro 

reais
centavos

39

Aspirador de Secreções Elétrico Móvel: SUPORTE 

COM RODÍZIOS (POSSUI), VÁLVULA DE 

SEGURANÇA (POSSUI), FRASCO 

TERMOPLÁSTICO /VIDRO, FLUXO DE 

ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM

80070210069    ASPIRAVIDA

M.R.M 

EQUIPAMENTOS 

E SERVIÇOS 

HOSPITALARES 

LTDA - ME

UND 1  R$     2.968,20 

dois mil, 

novecentos e 

sessenta e oito 

reais e vinte 

centavos

 R$     2.968,20 

dois mil, 

novecentos e 

sessenta e oito 

reais e vinte 

centavos

40

Poltrona Hospitalar: MAT. DE CONFECÇÃO AÇO, 

ASSENTO E ENCOSTO FERRO PINTADO, 

CAPACIDADE ATE 120KG, RECLINAÇÃO 

ACIONAMENTO MANUAL .

ISENTO
QUALITY 

MÓVEIS

B V INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS LTDA. 

UND 5  R$     1.661,91 

um mil, 

seiscentos e 

sessenta e um 

reais e noventa e 

um centavos

 R$     8.309,55 

oito mil, trezentos 

e nove reais e 

cinqüenta e cinco 

centavos

41
Mesa de Mayo: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO 

INOXIDÁVEL 
ISENTO

QUALITY 

MÓVEIS

B V INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS LTDA. 

UND 3  R$        524,60 

quinhentos e 

vinte e quatro 

reais e sessenta 

centavos

 R$     1.573,80 

um mil, 

quinhentos e 

setenta e três reais 

e oitenta centavos

42

Armário: DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X 

LARGURA DE 70 A 110 CM, PRATELEIRAS 03 OU 

04, CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 

Kg, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO.

ISENTO
QUALITY 

MÓVEIS

B V INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS LTDA. 

UND 4  R$        816,86 

oitocentos e 

dezesseis reais e 

oitenta e seis 

centavos

 R$     3.267,44 

três mil, duzentos 

e sessenta e sete 

reais e quarenta e 

quatro centavos

43

Cadeira: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / 

FERRO PINTADO, BRAÇOS (NÃO POSSUI), 

REGULAGEM DE ALT (NÃO POSSUI), RODÍZIOS 

(NÃO POSSUI), ASSENTO E ENCOSTO 

POLIPROPILENO

ISENTO
QUALITY 

MÓVEIS

B V INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS LTDA. 

UND 10  R$        207,00 
duzentos e sete 

reais
 R$     2.070,00 

dois mil e setenta 

reais

44
Escada com 2 degraus: MATERIAL DE CONFECÇÃO 

AÇO INOXIDÁVEL 
ISENTO

QUALITY 

MÓVEIS

B V INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS LTDA. 

UND 10  R$        504,76 

quinhentos e 

quatro reais e 

setenta e seis 

centavos

 R$     5.047,60 

cinco mil e 

quarenta e sete 

reais e sessenta 

centavos

Procedência dos Produtos: Nacional

Declaramos aceitação plena das condições e termos do presente processo licitatório.

Prazo de validade da proposta: Conforme Edital

Declaramos que realizaremos a entrega sem ônus adicionais para o Administração Municipal, obedecendo aos prazos, em dias corridos, e que em caso de não aceitação dos materiais fará a troca sem qualquer ônus para 

Declaramos que estão incluídos no preço todos os insumos e custos que o compõem, tais como as despesas com tributo, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no objeto desta Licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Prazo de Garantia: Conforme Edital

Prazo de Validade: Conforme Edital

duzentos e um mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos  R$                              201.863,32 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA  R$                              201.863,32 

Valor Total da Proposta: R$ 201.863,32 (duzentos e um mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos)
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12ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SAFE SUPORTE À VIDA E  
COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 

CNPJ: 08.675.394/0001-90 
NIRE: 26.2.0160316-2 

 

PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO 
FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, sob o regime de 
comunhão parcial de bens, Engenheiro Eletrônico, nascido em 11/04/1981, 
portador da carteira nacional de habilitação sob o nº 00607797800 DETRAN-PE, 
inscrito no CPF sob o nº 038.517.204-40, residente e domiciliado na Rua 
Demócrito de Souza, nº 350, apto. 2002 A. Madalena, Recife/PE, CEP: 50.610-
120. 
 
ANDRÉ CAMELLO DE BARROS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, Engenheiro Eletrônico , nascido em 20/04/1981, portador da 
carteira nacional de habilitação sob o nº 00766588438 DETRAN-PE, inscrita no 
CPF sob o nº 033.172.154-61, residente e domiciliado na Rua Guilherme Salazar, 
nº 150, apto. 301. Condomínio Reserva do Poço, Bloco A, Poço da Panela, 
Recife/PE, CEP: 52.061.275. 
 
Únicos sócios componentes da sociedade limitada denominada SAFE SUPORTE 
À VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
08.675.394/0001-90, devidamente arquivada na JUCEPE sob o NIRE nº 
26.2.0160316-2, em 27/02/2007, com sede estabelecida na Rua Gervásio 
Campelo, nº 73. Prado, Recife/PE, CEP: 50.720-180, resolvem, alterar o contrato 
social, nos termos da lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas 
nas cláusulas seguintes: 
 

 DO AUMENTO DE CAPITAL 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Os sócios aprovam por unanimidade, o aumento do 
capital social no valor  de R$ 6.000.910,00 (seis milhões novecentos e dez mil 
reais), da seguinte forma: aporte realizado mediante a incorporação do  AFAC -  
Adiantamento para futuro aumento de capital pelo  sócio FELIPE ANDRADE 
GAMA DE OLIVEIRA, integraliza R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil 
reais), e o sócio ANDRÉ CAMELLO DE BARROS, integraliza R$ 2.500.000,00 
(dois milhões e quinhentos mil reais), realizado mediante a incorporação do  AFAC 
-  Adiantamento para futuro aumento de capital, e o valor de R$ 1.000.910,00 (hum 
milhão novecentos e dez mil reais), através da conta Reserva de Lucros, conforme 
Balanço Patrimonial com data encerramento em  31/12/2020, conforme 
demonstração  quadro a abaixo: 

 
Parágrafo único - Em face as alterações o capital social passa a ser de R$ 
6.400.910,00 (seis milhões quatrocentos mil e novecentos e dez reais), 
representado por 6.400.910 (seis milhões quatrocentas mil e novecentos e dez) 

Sócios AFAC 
Res. de 
Lucro 

AFAC + Res. 
de Lucro 

Cap. Soc.  
+ AFAC  

FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA 500.455,00 2.500.000,00 3.000.455,00 3.200.455,00 
ANDRÉ CAMELLO DE BARROS 500.455,00 2.500.000,00 3.000.455,00 3.200.455,00 

TOTAL 1.000.910,00 5.000.000,00 6.000.910,00 6.400.910,00 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T55-bqlUSzVOmA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03317215461-ANDRE CAMELLO DE BARROS|03851720440-FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 2875



Certifico o Registro em 31/03/2021
Arquivamento 20219396469 de 31/03/2021 Protocolo 219396469 de 30/03/2021 NIRE 26201603162
Nome da empresa SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 94597800494601

31/03/2021

 

quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrito e totalmente 
integralizado em moeda corrente e legal do País, pelos sócios, da seguinte forma: 

 

 
DAS RATIFICAÇÕES 

CLÁUSULA SEGUNDA – Ratificam-se em todos os termos, as demais cláusulas e 
condições de Contrato Social e Aditivo não modificado pela presente alteração 
contratual. 
 
À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o seu Contrato Social e 
aditivos, mantendo-o assim plenamente atualizados ao Novo Código Civil 
(Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002), com a seguinte redação. 
 
 

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial SAFE 

SUPORTE À VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede na Rua Professor Mario Ramos, 
20. Bongi, Recife/PE, CEP: 50.751-430. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade possui filial de CNPJ nº 08.675.394/0002-

70, situada no seguinte endereço, Rua Alfredo de Castro, nº 718, Bairro Montese, 
Fortaleza – CE, CEP: 60.420-520 
 

Parágrafo único: A sociedade poderá abrir outras filiais em qualquer localidade 
do país. 
 

CLÁUSULA QUARTA: Ao presente contrato social aplica-se supletivamente, no 
que couberem, as disposições legais da Leis das Sociedades por Ações (Lei nº 
6.404/76 e suas alterações), nos termos do parágrafo único do artigo 1.053 do 
Código Civil (Lei nº 10.406/2002) 

 

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO 

CLÁUSULA QUINTA:  A sociedade tem como Objeto Social a Atividades de 
representação de equipamentos médico-cirúrgicos e hospitalares diversos; 
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-
médico-hospitalar e laboratoriais partes e peças; Manutenção, reparação e 
calibração de aparelhos eletro médicos e eletroterapêuticos e equipamentos de 
irradiação; reparação e manutenção de computadores e de equipamentos 
periféricos, serviços de informática; reparação e manutenção de computadores e 
de equipamentos periféricos, serviços de informática através de sistema voip; 

SÓCIOS  QUOTAS % CAPITAL 

FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA 3.200.455 50 3.200.455,00 

ANDRÉ CAMELLO DE BARROS 3.200.455 50 3.200.455,00 

TOTAL 6.400.910 100 6.400.910,00 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T55-bqlUSzVOmA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03317215461-ANDRE CAMELLO DE BARROS|03851720440-FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA
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importação de equipamentos médico-cirúrgicos, hospitalares diversos, 
laboratoriais e odontológicos, partes e peças, equipamentos e suprimentos de 
informática; aluguel de equipamentos científicos, médicos, hospitalares, sem 
operador. 
 
CLÁUSULA SEXTA: A sociedade iniciou suas atividades em 27/02/2007, e seu 
prazo de duração é indeterminado. Conforme artigo 997, II, da lei 10.406 de 10 de 
janeiro de 2002. 
 

DO CAPITAL SOCIAL, DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade tem capital social de R$ 6.400.910,00 (seis 
milhões quatrocentos mil e novecentos e dez reais), representado por 6.400.910 
(seis milhões quatrocentas mil e novecentos e dez) quotas, no valor nominal de R$ 
1,00 (um real) cada uma, subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente e 
legal do País, pelos sócios, da seguinte forma: 

 

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.  
 
Parágrafo Segundo: O Capital Social poderá ser aumentado a qualquer tempo, 
por deliberação dos sócios, com bens, direitos, lucros, reservas e outros efeitos 
contábeis. 
 

DA ADMINISTRAÇÃO, E DO PRO LABORE 

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade será exercida pelos sócios, 

FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA e ANDRÉ CAMELLO DE BARROS, os 
quais poderão assinar em conjunto ou isoladamente e representando a sociedade 
ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, usar da denominação social e praticar 
todos os demais atos, por mais que sejam, necessários ao regular funcionamento 
da empresa, inclusive acordar, contratar de modo geral, transigir, desistir, 
exonerar terceiros de qualquer responsabilidade para com a sociedade, abrir, 
manter, movimentar e encerrar contas bancárias, emitir, assinar e endossar 
cheques, ordens de pagamentos e quaisquer documentos relativos a tais contas, 
emitir, assinar, endossar, avaliar e protestar letras de câmbio, notas promissórias, 
duplicatas e triplicatas, bem como nomear e constituir, em nome da empresa, 
procuradores “ad judicia ET extra” e “ad negotia”. A enumeração de poderes feita 
nesta cláusula deve ser entendida como meramente enunciativa e não restritiva do 
exercício dos demais poderes. 
 
Parágrafo Primeiro: Os sócios incumbidos da administração e representação da 
sociedade são designados como “Diretor”. 
 

SÓCIOS  QUOTAS % CAPITAL 

FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA 3.200.455 50 3.200.455,00 

ANDRÉ CAMELLO DE BARROS 3.200.455 50 3.200.455,00 

TOTAL 6.400.910 100 6.400.910,00 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T55-bqlUSzVOmA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
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Parágrafo Segundo: É defeso ao sócio-diretor praticar atos de liberalidade a 
custa e em nome da sociedade. 
 
Parágrafo Terceiro: A denominação social deverá ser usada pelo sócio tão 
somente em negócios de interesse da sociedade, sendo vedado o uso para fins 
em negócios estranhos, tais como: avais, endossos, fianças, abonos ou em 
quaisquer documentos análogo a favor. 
 
Parágrafo Quarto: Pelo exercício da administração, os sócios poderão 
estabelecer uma retirada, a título de pró-labore. 

 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA NONA: Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não 
estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei Especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, à pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas da defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.  
 
 

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

CLÁUSULA DÉCIMA: O exercício social terá duração de 12(doze) meses, 
coincidindo com o ano civil, ao final de 31 de dezembro de cada ano, serão 
elaboradas as demonstrações contábeis previstas em Lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O lucro gerado em cada exercício terá a 
destinação que os sócios vierem a dar, distribuídos a cada um, na proporção de 
sua participação no Capital Social, e os prejuízos por ventura ocorridos serão 
suportados pelos sócios, na proporção do capital de cada um. 
 

Parágrafo único: Poderão ser levantadas demonstrações intermediárias, em 
períodos semestrais, trimestrais, bimestrais ou mensais, podendo-se distribuir os 
lucros gerados em tais períodos, intercalares, total ou parcialmente, aos sócios-
cotistas, na proporção da participação de cada um no Capital Social. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Nos quatro meses seguintes ao término do 
exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão de 
administrador(es), quando for o caso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Qualquer sócio que pretenda transferir, no todo 
ou em parte, suas cotas a terceiros, deverá oferece-las aos demais que terão a 
preferência em igualdade de condições.  
 
Parágrafo único: Os sócios terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data 
em que as cotas lhe forem oferecidas, por escrito, para exercer o direito de 
preferência, o qual obedecerá à proporcionalidade das cotas possuídas por cada 
um, no capital social. 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T55-bqlUSzVOmA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
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DO FALECIMENTO, INTERDIÇÃO OU RETIRADA DE SÓCIO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A sociedade não se dissolverá pela morte ou 
interdição de quaisquer sócios. Quando por qualquer desses motivos, houver a 
retirada de um dos sócios, o remanescente poderá pagar aos herdeiros, 
sucessores ou representantes legais o valor patrimonial da participação do 
retirante em 12(doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo – se a 
primeira 30(trinta) dias após a retirada ou ainda aceitar os mesmos como sócios, 
sendo indispensável à comunicação da decisão, por escrito, até 15(quinze) dias 
após a ocorrência do fato. Caso isso aconteça, fica acertado que os herdeiros, 
sucessores ou representantes legais, integrarão a sociedade. 
 

 

DOS CASOS OMISSOS E DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os casos omissos no presente contrato serão 
resolvidos de conformidade com o que dispõe o Art. 1.053, parágrafo único do 
Código Civil (Lei n° 10.406/2002). Na omissão deste contrato e do diploma legal 
nominado, observar-se-á o conjunto das disposições contidas na Lei das 
Sociedades Anônimas, aplicável supletivamente à Sociedade Limitada, bem como 
pela legislação advinda posteriormente e aplicável à matéria. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro de Recife, Estado de 
Pernambuco, renunciando aos demais, por mais privilégios que sejam para dirimir 
os impasses que possam surgir deste contrato. 
 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) 
via de igual teor e forma. 

 
Recife, 24 de março de 2021. 

 
 

________________________________ 

FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA 

CPF: 038.517.204-40 

 

 

 

_____________________________ 

ANDRÉ CAMELLO DE BARROS 

CPF: 033.172.154-61 
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219396469

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

PROTOCOLO 219396469 - 30/03/2021

ATO 002 - ALTERACÃO

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26201603162
CNPJ 08.675.394/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2021
SOB N: 20219396469

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20219396469

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES

SECRETÁRIA - GERAL

1

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03317215461 - ANDRE CAMELLO DE BARROS

Cpf: 03851720440 - FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA

ESTE PROCESSO Ã 30 DE REGISTRO AUTOMÃ•TICO, DISPOSTO PELA IN DREI NÂ° 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.
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quinta-feira, 8 de novembro de 2018 Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 63  (211) – 3

 DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA

 GABINETE DA SECRETÁRIA
 DESPACHO
Processo nº 6074.2017/0000930-3
ASSUNTO: Designação Fiscal – Contratação de serviços 

de fornecimento de água e esgoto – CIA DE SANEAMENTO 
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP – Centros de 
Referência da Igualdade Racial - DPIR

À vista das informações e documentos contidos no presen-
te, em observância ao despacho no DOC de 17/03/2018, página 
3, AUTORIZO a substituição do suplente responsável pela fisca-
lização e ateste da contratação de serviços de fornecimento de 
água e esgoto – CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO – SABESP, e DESIGNO para fiscalização a servidora 
abaixo indicada, a qual deverá desempenhar suas funções de 
acordo com o disposto no Decreto nº 54.873/2014:
Unidade Suplente
Sede SMDHC - Prédio São Joaquim Adriana Mendes Alves - RF: 822.465-0

 GESTÃO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 6013.2018/0002922-2 - JOSUEL PEREIRA DOS SANTOS 
- Recurso de Exame de Ingresso - À vista dos elementos 
contidos no presente e da informação da Coordenação 
de Gestão de Saúde do Servidor – COGESS, HOMOLOGO, 
com fundamento no § 4º do artigo 6º do Decreto nº 
41.285/2001, a decisão da junta médica designada pelo 
Coordenador de COGESS, que elaborou o Laudo Médico 
Pericial (SEI 010437116), concluindo que o requerente 
está APTO para ingressar no serviço público municipal.

 COORDENADORIA DE GESTÃO DO 
PATRIMÔNIO

 SEI N° 6013.2018/0004032-3 – Interessado: Yoshimi 
Morizono – Assunto: Certidão Enfiteutica DESPACHO: 
À vista dos elementos contidos no presente, em especial a 
informação SEI 011435797 da Divisão de Informação do 
Patrimônio Imobiliário desta Coordenadoria de Gestão do 
Patrimônio DEFIRO o pedido de Certidão Enfitêutica, formulado 
por Yoshimi Morizono, RG nº 3.238.735-0

SEI N° 6013.2018/0004027-7 – Interessado: Yoshimi 
Morizono – Assunto: Certidão Enfiteutica DESPACHO: À 
vista dos elementos contidos no presente, em especial a infor-
mação SEI 011522231 da Divisão de Informação do Patrimônio 
Imobiliário desta Coordenadoria de Gestão do Patrimônio 
DEFIRO o pedido de Certidão Enfitêutica, formulado por Yoshimi 
Morizono, RG nº 3.238.735-0

SEI N° 6013.2018/0004023-4 – Interessado: Yoshimi 
Morizono – Assunto: Certidão Enfiteutica DESPACHO: À 
vista dos elementos contidos no presente, em especial a infor-
mação SEI 011411761 da Divisão de Informação do Patrimônio 
Imobiliário desta Coordenadoria de Gestão do Patrimônio 
DEFIRO o pedido de Certidão Enfitêutica, formulado por Yoshimi 
Morizono, RG nº 3.238.735-0

SEI N° 6013.2018/0003232-0 – Interessado: Clovis 
Paes Diniz – Assunto: Certidão Enfiteutica DESPACHO: À 
vista dos elementos contidos no presente, em especial a infor-
mação SEI 011557600 da Divisão de Informação do Patrimônio 
Imobiliário desta Coordenadoria de Gestão do Patrimônio DEFI-
RO o pedido de Certidão Enfitêutica, formulado por Covis Paes 
Diniz, RG nº 12.964.352-x

SEI N° 6013.2018/0003231-2 – Interessado: Clovis 
Paes Diniz – Assunto: Certidão Enfiteutica DESPACHO: À 
vista dos elementos contidos no presente, em especial a infor-
mação SEI 011597018 da Divisão de Informação do Patrimônio 
Imobiliário desta Coordenadoria de Gestão do Patrimônio DEFI-
RO o pedido de Certidão Enfitêutica, formulado por Covis Paes 
Diniz, RG nº 12.964.352-x

SEI N° 6013.2018/0003226-6 – Interessado: Clovis 
Paes Diniz – Assunto: Certidão Enfiteutica DESPACHO: À 
vista dos elementos contidos no presente, em especial a infor-
mação SEI 9824274 da Divisão de Informação do Patrimônio 
Imobiliário desta Coordenadoria de Gestão do Patrimônio DEFI-
RO o pedido de Certidão Enfitêutica, formulado por Covis Paes 
Diniz, RG nº 12.964.352-x

SEI N° 6013.2018/0003230-4 – Interessado: Clovis 
Paes Diniz – Assunto: Certidão Enfiteutica DESPACHO: À 
vista dos elementos contidos no presente, em especial a infor-
mação SEI 011558261 da Divisão de Informação do Patrimônio 
Imobiliário desta Coordenadoria de Gestão do Patrimônio DEFI-
RO o pedido de Certidão Enfitêutica, formulado por Covis Paes 
Diniz, RG nº 12.964.352-x

SEI N° 6013.2018/0003227-4 – Interessado: Clovis 
Paes Diniz – Assunto: Certidão Enfiteutica DESPACHO: À 
vista dos elementos contidos no presente, em especial a infor-
mação SEI 011560520 da Divisão de Informação do Patrimônio 
Imobiliário desta Coordenadoria de Gestão do Patrimônio DEFI-
RO o pedido de Certidão Enfitêutica, formulado por Covis Paes 
Diniz, RG nº 12.964.352-x

SEI N° 6013.2018/0004151-6 – Interessado: RS Mori-
zono – Assunto: Certidão Enfiteutica DESPACHO: À vista dos 
elementos contidos no presente, em especial a informação SEI 
011519914 da Divisão de Informação do Patrimônio Imobiliário 
desta Coordenadoria de Gestão do Patrimônio DEFIRO o pedido 
de Certidão Enfitêutica, formulado por RS Morizono Empreendi-
mentos e Participações LTDA, CNPJ 02964887/0001-63

SEI N° 6013.2018/0004150-8 – Interessado: RS Mori-
zono – Assunto: Certidão Enfiteutica DESPACHO: À vista dos 
elementos contidos no presente, em especial a informação SEI 
011507370 da Divisão de Informação do Patrimônio Imobiliário 
desta Coordenadoria de Gestão do Patrimônio DEFIRO o pedido 
de Certidão Enfitêutica, formulado por RS Morizono Empreendi-
mentos e Participações LTDA, CNPJ 02964887/0001-63

SEI N° 6013.2018/0004128-1 – Interessado: RS Mori-
zono – Assunto: Certidão Enfiteutica DESPACHO: À vista dos 
elementos contidos no presente, em especial a informação SEI 
011503018 da Divisão de Informação do Patrimônio Imobiliário 
desta Coordenadoria de Gestão do Patrimônio DEFIRO o pedido 
de Certidão Enfitêutica, formulado por RS Morizono Empreendi-
mentos e Participações LTDA, CNPJ 02964887/0001-63

 PA n° 2018-9.177.593-2 INTERESSADO: Grêmio Re-
creativo Cultural Bloco Vovó Bolão ASSUNTO: Pedido de 
Regularização de Ocupação Serve a presente para convocar 
Vossa Senhoria, para que no prazo de 05 (cinco) dias, contados 
a partir da data desta publicação, apresente a documentação 
solicitada na Notificação n° 044/CGPATRI-G, sito à Coordena-
doria de Gestão do Patrimonio – CGPATRI, com endereço à Rua 
Boa Vista, 280, 7º andar, Centro, sob pena de indeferimento.

 SECRETARIA MUNICIPAL DAS 
SUBPREFEITURAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 GABINETE DO SECRETÁRIO/DESPACHO
P.A n° 2018-0.045.308-2
Interessado – SMSUB
Assunto – Apuração Preliminar
À vista das informações contidas no Processo Administrati-

vo nº 2018-0.045.308-2, com fundamento no Decreto Municipal 
nº 43.233/03 e diante das conclusões alcançadas pela Comissão 
constituída pelos despachos de fls. 70 e 308:

I – ACOLHO as conclusões alcançadas pela Comissão 
Especial de Averiguação Preliminar no relatório de fls. 348/364, 
estando ciente das recomendações constantes dos itens “c” e 
“d” do item 3;

II – DETERMINO a remessa dos autos a SMSUB/COGEL, 
para que proceda à intimação da empresa DREAM FACTORY 
COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA. para apresentar DEFESA 
PRÉVIA relativamente ao possível descumprimento do item 18 
do Anexo II do Edital de Chamamento Público nº 02/2017, que 
poderá caracterizar inexecução parcial do contrato, sujeitando-
-a a multa de 20% do valor do ajuste, além da suspensão do 
direito de participar de licitações ou contratar com a Admi-
nistração Pública por até dois anos, nos termos das cláusulas 
4.4 e 4.6 do Termo de Parceria nº 01/SMPR/GABINETE/2018; 
esclareço que as providências para intimação e apreciação 
da defesa deverão ser adotadas por COGEL em expediente 
próprio, cujo número deverá ser apenas informado nestes autos 
administrativos.

 GABINETE DO SECRETÁRIO/DESPACHO/ RETI-
FICAÇÃO DO DESPACHO PUBLICADO NO DOC DE 
27 DE JUNHO DE 2018

PAGINA 63.
Processo n° 2013.0329.839-9
RETIFICAÇÃO do Despacho do Processo SIMPROC 

2013.0329.839-9, de 08/02/2018, publicado no Diário Oficial da 
União - DOU em 27 de junho de 2018

pagina 63, onde se lê:
“...Despesas de Exercícios Anteriores – DEA, no valor de R$ 

25.526,29 (Vinte e cinco mil quinhentos e vinte e seis reais e 
vinte e nove centavos).”

Leia-se como segue:
“...Despesas de Exercícios Anteriores – DEA, no valor de 

R$ 26.072,90 (Vinte e seis mil setenta e dois reais e noventa 
centavos).”

 EDITAL DE DESPACHO (SISACOE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE PREFEITURAS REGIONAIS
DESPACHOS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO DE AL-

VARAS 
2018-2001371-1 SQL/INCRA  0017119201955-1 004  EXTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CERTIFICADO DE CONCLUSAO
DEFERIDO:
LEI 16.642/17 E DECRETO 57.776/17

2018-2001372-0 SQL/INCRA  0006739900035-1 002  SIGMA - PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL 
LTDA

CERTIFICADO DE CONCLUSAO
DEFERIDO:
LEI 16.642/17 E DECRETO 57.776/17

2018-2001372-0 SQL/INCRA  0006739900035-1 002  SIGMA - PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL 
LTDA

COMUNICACAO
DEFERIDO:
LEI 16.642/17 E DECRETO 57.776/17

2018-2001373-8 SQL/INCRA  0029901403152-1 004  MARIA THEREZA CARVALHO MOREIRA
CERTIFICADO DE CONCLUSAO
DEFERIDO:
LEI 16.642/17 E DECRETO 57.776/17

2018-2001374-6 SQL/INCRA  0004839800170-1 003  EDUARDO LAURINDO DA SILVA
CERTIFICADO DE CONCLUSAO
DEFERIDO:
LEI 16.642/17 E DECRETO 57.776/17

2018-2001375-4 SQL/INCRA  0013807800221-1 002  LUIS ANTONIO FERNANDES
CERTIFICADO DE CONCLUSAO
DEFERIDO:
LEI 16.642/17 E DECRETO 57.776/17

2018-2001376-2 SQL/INCRA  0005912800210-1 004  THIAGO PAVAN BARBOZA
COMUNICACAO
DEFERIDO:
LEI 16.642/17 E DECRETO 57.776/17

2018-2001377-0 SQL/INCRA  0006502300359-1 002  AKIRA SATO
CERTIFICADO DE CONCLUSAO
DEFERIDO:
LEI 16.642/17 E DECRETO 57.776/17

2018-2001378-9 SQL/INCRA  0001613700474-1 003  DIALOGO ENGENHARIA E CONSTRUCAO 
LTDA.

ALVARA DE AUTORIZACAO PARA AVANCO DE TAPUME 
SOBRE PARTE DO PASSEIO PUBLICO

DEFERIDO:
LEI 16.642/17 E DECRETO 57.776/17
SP BT - BUTANTA
RUA ULPIANO DA COSTA MANSO, 201 - JARDIM PERI PERI
DESPACHOS DO(A) SUPERVISOR TÉCNICO DE USO DO 

SOLO E LICENCIAMENTO(SUSL)PR-BT
2018-0057607-9 SQL/INCRA  0017112400286-1 016  AUTO POSTO CITY LTDA

AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIO-
NADO

DEFERIDO:
DEFIRO. O PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE AUTO DE LICENÇA 

DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO, NOS TERMOS DA LEI 
Nº10.205/86, LEI Nº16.402/16, LEI Nº16.957/18, DECRETO 
Nº49.969/08 E DECRETO Nº52.857/11.

SP CL - CAMPO LIMPO
RUA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO65 - 1 ANDAR 

- JARDIM LARANJAL
DESPACHOS DO(A) SUPERVISOR DE USO DO SOLO E 

LICENCIAMENTOS - PR-CL
2011-0277939-0 SQL/INCRA  0017002300511-1 004  DEG LAVA RAPIDO E ESTACIONAMENTO 

LTDA ME
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
TORNA SEM EFEITO O DESPACHO DEFERIDO PUBLICA-

DO NO DOM DE
LEI 10.205/86, LEI 13.885/04 E DECRETO 49.969/08. CON-

FORME DESPACBHO EM FLS. 21
2012-0005123-4 SQL/INCRA  0016831000087-1 001  DINALVA SANTOS DE SOUZA 08572124882

AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
TORNA SEM EFEITO O DESPACHO DEFERIDO PUBLICA-

DO NO DOM DE
LEI 10.205/86, LEI 13.885/04 E DECRETO 49.969/08. CON-

FORME DESPACHO EM FLS. 30
SP CV - CASA VERDE/CACHOEIRINHA
AVORDEM E PROGRESSO 1001 - CASA VERDE
DESPACHOS DO(A) PREFEITO REGIONAL DA CASA VER-

DE/CACHOERINHA - PR-CV
2007-0304409-1 SQL/INCRA  0007513200866-1 001  AGNALDO NETO

RECONSIDERACAO DE DESPACHO DE AUTO DE REGU-
LARIZACAO

DEFERIDO:
LEI 8.382/76, ALTERADA PELA LEI 9.843/85, COMBINADA 

COM A LEI 13.558/03, ALTERADA PELA LEI 13.876/04.
DESPACHOS DO(A) SUPERVISOR DE USO DO SOLO E 

LICENCIAMENTOS - PR-CV
2010-0221833-7 SQL/INCRA  0007510000246-1 001  ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA

ALVARA DE APROVACAO E EXECUCAO DE EDIFICACAO 
NOVA

DEFERIDO:
LEI 13.885/04 E DECRETO 45.817/05

2011-0364347-5 SQL/INCRA  0030502700456-1 001  RITA SCORZO MELICCHIO
RECONSIDERACAO DE DESPACHO DE ALVARA DE 

APROVACAO E EXECUCAO DE REFORMA
DEFERIDO:
LEI 13.885/04 E DECRETO 45.817/05

SP AD - CIDADE ADEMAR
AVENIDA YERVANT KISSAJIKIAN, 416 - SUBAD/GAB - VILA 

CONSTANCIA
DESPACHOS DO(A) SUPERVISOR DE USO DO SOLO E 

LICENCIAMENTOS - PR-AD
2017-0173554-3 SQL/INCRA  0017319600063-1 006  ASSOCIACAO COMUNITARIA DO JARDIM 

SAO JORGE E ADJAC
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
INDEFERIDO:
LEI 16.402/16 INDEFERIDO -POR NAO ATENDIMENTO AO 

COMUNIQUE-SE.
2018-0035022-4 SQL/INCRA  0017322600400-1 001  EULALIA SERV DEDET, HID, PAISAG E 

MANUT PREDIAL LTDA
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
INDEFERIDO:
LEI 16.402/16 INDEFERIDO - POR NÃO ATENDIMENTO AO 

COMUNIQUE-SE.
2018-0038647-4 SQL/INCRA  0017215500518-1 008  AUTO MOTO ESCOLA CUPECE LTDA

AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
INDEFERIDO:
LEI 16.402/16 INDEFERIDO - POR NÃO ATENDIMENTO AO 

COMUNIQUE-SE.
2018-0038660-1 SQL/INCRA  0012020600071-1 005  AUTO ESCOLA NOVA MANU LTDA.-ME

AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
INDEFERIDO:
LEI 16.402/16 INDEFERIDO - POR NAO ATENDIMENTO AO 

COMUNIQUE-SE.
SP EM - ERMELINO MATARAZZO
AVENIDA SAO MIGUEL 5550 1 ANDAR - ERMELINO MA-

TARAZZO
DESPACHOS DO(A) SUPERVISOR DE USO DO SOLO E 

LICENCIAMENTOS - PR-EM
1987-0015435-0 SQL/INCRA  0011101600682-1 001  ZORAIDE DE OLIVEIRA

AUTO DE REGULARIZACAO
INDEFERIDO:
10.199/86

1987-0016243-4 SQL/INCRA  0011131601423-1 002  NERO FERNANDES DOS REIS
AUTO DE REGULARIZACAO
INDEFERIDO:
10.199/86.

1994-0134879-0 SQL/INCRA  0011128900385-1 001  NEYDE DOS SANTOS PEIXOTO
AUTO DE REGULARIZACAO
INDEFERIDO:
LEI 11.522/94 REGULAMENTADA PELO DECRETO 34.313/94

2003-1021364-5 SQL/INCRA  0011027800229-1 001  EVERTON PADIAL
AUTO DE REGULARIZACAO LEI N:13.558/2003
INDEFERIDO:
INDEFIRO O PEDIDO DE AUTO DE REGULARIDADE, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 25§ 2 DA LEI 13.558/2003.
2003-1052710-0 SQL/INCRA  0011136501001-1 001  PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECONSIDERACAO DO DESPACHO DE AUTO DE REGU-
LARIZACAO LEI N:13.558/2003

INDEFERIDO:
INDEFIRO O PEDIDO DE AUTO DE REGULARIDADE, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 25§ 2 DA LEI 13.558/2003.
2003-1055085-4 SQL/INCRA  0011131800868-1 001  LEONTINA DE SOUZA MENDES

AUTO DE REGULARIZACAO LEI N:13.558/2003
INDEFERIDO:
INDEFIRO O PEDIDO DE AUTO DE REGULARIDADE, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 25§ 2 DA LEI 13.558/2003.
2011-0366303-4 SQL/INCRA  0011157702421-1 016  JOSE AFONSO RODRIGUES

CERTIFICADO DE CONCLUSAO
INDEFERIDO:
LEI 11.228/92 REGULAMENTADA PELO DECRETO 

32.329/92.
2015-0296875-0 SQL/INCRA  0011145300250-1 006  ASSOCIACAO PAULISTA BIBLICA E 

CULTURAL
RECONSIDERACAO DE DESPACHO DE AUTO DE LICEN-

CA DE FUNCIONAMENTO
INDEFERIDO:
DECRETO 49.969/08 DE 28/08/08.

2018-0009101-6 SQL/INCRA  0011044900112-1 004  R.M.J VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
INDEFERIDO:
DECRETO 49.969/08 DE 28/08/08.

2018-0025721-6 SQL/INCRA  0011144800594-1 003  S ILVA E  BARBOSA COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA

AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
INDEFERIDO:
LEI MUNICIPAL N. 15.499/11 E DECRETO MUNICIPAL N. 

52.857/11.
2018-0031908-4 SQL/INCRA  0011023500220-1 001  W SOUZA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS 

LTDA - ME
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
INDEFERIDO:
DECRETO 49.969/08 DE 28/08/08.

2018-0036314-8 SQL/INCRA  0011154500021-1 001  BETAGI COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA-ME

AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
INDEFERIDO:
DECRETO 49.969/08 DE 28/08/08.

2018-0040432-4 SQL/INCRA  0011107500681-1 005  ELLUX TELECOM SERVIÇOS E NEGÓCIOS 
LTDA EPP

AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
INDEFERIDO:
DECRETO 49.969/08 DE 28/08/08.

2018-0045597-2 SQL/INCRA  0011152200071-1 003  ILSAN CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO:
DECRETO 49.969/08 DE 28/08/08.

2018-0101721-9 SQL/INCRA  0011140700161-1 002  ANTONIO ESTEVAM DA MOTA
APOSTILAMENTO DE CERTIFICADO DE REGULARIZA-

CAO
DEFERIDO:
LEI 16.642/17 REGULAMENTADA PELO DECRETO 57.776/17
SP FO - FREGUESIA/BRASILANDIA
RUA JOAO MARCELINO BRANCO 93 - VL NOVA CACHO-

EIRINHA
DESPACHOS DO(A) COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 

E DESENV.URBANO - PR-FB
2017-0071787-8 SQL/INCRA  0010410200777-1 016  C O M P A N H I A  B R A S I L E I R A  D E 

DISTRIBUICAO
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO:
NOS TERMOS DAS LEIS 10205/86 E 16402/16 E DOS DE-

CRETOS 49969/08 E 57378/16.
SP G - GUAIANASES
RUA HIPÓLITO DE CAMARGO 479 - VILA LOURDES - 

GUAIANASES
DESPACHOS DO(A) COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 

E DESENV. URBANO - PR-G
1994-0068864-4 SQL/INCRA  0011504400118-1 001  FRANCISCO GOMES NETTO

RECONSIDERACAO DE DESPACHO DE AUTO DE REGU-
LARIZACAO

INDEFERIDO:
NOS TERMOS DA LEI 13.558/03, DECRETO 43.383/03, 

ALTERADA PELA LEI 13.876/04, DECRETO 45.324/04 EM CON-
SONÂNCIA COM A LEI 16.642/17 ARTIGO 59, INCISOS I E III, 
REGULAMENTADA PELO DECRETO 57.776/17.

DESPACHOS DO(A) SUPERVISOR DE USO DO SOLO E 
LICENCIAMENTOS - PR-G
2015-0333035-0 SQL/INCRA  0011513800573-1 001  ANA DE JESUS

AUTO DE REGULARIZACAO
INDEFERIDO:
NOS TERMOS DA LEI 8.382/76, ALTERADA PELA LEI 

9.843/85, COMBINADA COM A LEI 13.558/03, ALTERADA PELA 
LEI 13.876/04, REGULAMENTADA PELO DECRETO 45.324/04, 
EM CONSONÂNCIA COM O DECRETO 54.202/13 E ARTIGO 
59, INCISOS I E III DA LEI 16.642/17, REGULAMENTADA PELO 
DECRETO 57.776/17.

2015-0333035-0 SQL/INCRA  0011513800573-1 001  ANA DE JESUS
ALVARA DE DESDOBRO DE LOTE
INDEFERIDO:
NOS TERMOS DO ARTIGO 14 DA LEI 9.413/81 E EM CON-

SONÂNCIA COM A LEI 16.642/17, REGULAMENTADA PELO 
DECRETO 57.776/17.

SP IP - IPIRANGA
RUA LINO COUTINHO, N 444 - IPIRANGA
DESPACHOS DO(A) SUPERVISOR DE USO DO SOLO E 

LICENCIAMENTOS PR-IP
2003-1049499-7 SQL/INCRA  0011934000379-1 003  MARINO COCO

AUTO DE REGULARIZACAO LEI N:13.558/2003
INDEFERIDO:
INDEFERIDO NOS TERMOS DA LEI 13.558/03, 16.642/17 E 

DECRETO 57.776/17
2017-0156042-5 SQL/INCRA  0005009100355-1 001  MICHELE & SAFIRA COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO:
DEFIRO O PEDIDO DE AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONA-

MENTO DE BAIRO RISCO, NOS TERMOS DA LEI 16.402/16, 
DECRETO 57.298/16 E PORTARIA 29/SMPR/17.
2018-0026015-2 SQL/INCRA  0004012500351-1 003  COMERCIO DE ESPETINHOS E FAST-FOOD 

IPIRANGA LTDA
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO:
DEFIRO O PEDIDO AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMEN-

TO DE BAIXO RISCO, NOS TERMOS DO DECRETO 57.298/16, 
DECRETO 49.969/08 E PORTARIA 29/SMPR/17.
2018-0086807-0 SQL/INCRA  0004620900222-1 002  ANA MARIA GARCIA SILVA - ME

AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO:
DEFIRO O PEDIDO DE AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONA-

MENTO DE BAIXO RISCO, NOS TERMOS DO DECRETO 57.298/16 
E PORTARIA 29/MSPR/17.

SP IQ - ITAQUERA
RUA AUGUSTO CARLOS BAUMAN, 851 - ITAQUERA
DESPACHOS DO(A) SUPERVISOR DE USO DO SOLO E 

LICENCIAMENTOS - PR-IQ
2003-1057603-9 SQL/INCRA  0014606700016-1 001  RUBENS CANDIDO NUNES JORDAO

AUTO DE REGULARIZACAO LEI N:13.558/2003
DEFERIDO:
LEI 13.558/03 ALTERADA PELA LEI 13.876/04 E REGU-

LAMENTADA PELO DECRETO 45.324/04. NOS TERMOS DO 
PARAGRAFO 1 DO ART. 33 DO DECRETO 45.324/04, QUE RE-
GULAMENTA A LEI 13.558/03 ALTERADA PELA LEI 13.876/04.

SP JA - JABAQUARA
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2314 

- JABAQUARA
DESPACHOS DO(A) SUPERVISOR DE USO DO SOLO E 

LICENCIAMENTO - PR-JA
2018-0032688-9 SQL/INCRA  0008920201595-1 001  HY TRANSPORTE E  REMOÇÃO DE 

ENTULHO -ME
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
INDEFERIDO:
INDEFERIDO, NOS TERMOS DO DECRETO Nº 49.969/08, 

LEIS Nº 10.205/86 E 16.402/16.
2018-0060352-1 SQL/INCRA  0008925500711-1 001  ASSOCIACAO BRASILEIRA IGREJA JESUS 

CRISTO SANTO D
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
INDEFERIDO:
INDEFERIDO, NOS TERMOS DO DECRETO Nº 49.969/08, 

LEIS Nº 10.205/86 E 16.402/16.
2018-0060572-9 SQL/INCRA  0008925500701-1 003  ASSOCIACAO BRASILEIRA IGREJA JESUS 

CRISTO SANTO D
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
INDEFERIDO:
INDEFERIDO, NOS TERMOS DO DECRETO Nº 49.969/08, 

LEIS 10.205/86 E 16.402/16.
SP LA - LAPA
RUA GUAICURUS, 1000 - LAPA
DESPACHOS DO(A) SUPERVISOR DE USO DO SOLO E 

LICENCIAMENTOS - PR-LA
2017-0145174-0 SQL/INCRA  0002205401750-1 001  MINDRAY DO BRASIL - COM E DIST. DE 

EQUIPAMENTOS MEDIC. LTDA
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO:
CONFORME LEI 10205/86 E DECRETO 49969/08; LEI 

16402/16 E DECRETO 57378/16
2018-0101337-0 SQL/INCRA  0002206700638-1 008  RODA GIGANTE BRINQUEDOS PARA IMG.

EIRELLI
AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO:
CONFORME LEI 10205/86 E DECRETO 49969/08;LEI 

16402/16 E DECRETO 57298/16 E DCECRETO 58419/18
SP MB - M BOI MIRIM
AV. GUARAPIRANGA, 1695 - PQ. ALVES DE LIMA
DESPACHOS DO(A) PREFEITO REGIONAL DO M’BOI 

MIRIM - PR-MB
2018-0057591-9 SQL/INCRA  0016515100141-1 002  SOCIEDADE DE MORADORES DO JARDIM 

DAS IMBUIAS E ADJ
RECONSIDERACAO DE DESPACHO DE AUTO DE LICEN-

CA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIDO:
LEI 10.205/86, LEI 13.885/04 E DECRETO 49.969/08.
DESPACHOS DO(A) SUPERVISOR DE USO DO SOLO E 

LICENCIAMENTOS - PR-MB
2018-0105550-1 SQL/INCRA  0016409100093-1 004  IRMAOS GOMES TERRAPLENAGEM LTDA

AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO CONDICIO-
NADO

INDEFERIDO:
LEI 10.205/86, LEI 13.885/04 E DECRETO 49.969/08.
SP MO - MOOCA
RUA TAQUARI, 549 - MOOCA
DESPACHOS DO(A) PREFEITO REGIONAL DA MOOCA - 

PR-MO
2010-0012305-3 SQL/INCRA  0002506200150-1 002  CLOVIS JOSE CONCI

RECONSIDERACAO DE DESPACHO DE ALVARA DE 
APROVACAO DE REFORMA

INDEFERIDO:
DESCARACTERIZADO O PLEITO POR LANCAMENTO DE 

AREA CONTRUIDA MAIOR DO QUE A PROPOSTA INICIAL
DESPACHOS DO(A) COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 

E DESENV.URBANO - PR-MO
2011-0278576-4 SQL/INCRA  0005422904321-1 001  JOSE ALFREDO DOS ANJOS

RECONSIDERACAO DE DESPACHO DE ALVARA DE RE-
MEMBRAMENTO DE LOTE

DEFERIDO:
NOS TERMOS DOS ARTIGOS 206 E 245 DA LEI 13885/04 E 

ARTIGO N. 107 DO DECRETO 57776/17
DESPACHOS DO(A) SUPERVISOR DE USO DO SOLO E 

LICENCIAMENTOS - PR-MO
2011-0087587-1 SQL/INCRA  0002907900498-1 002  ADEMIR GREGORIO DE ALMEIDA

ALVARA DE APROVACAO DE REFORMA
INDEFERIDO:
POR NAO ATENDIMENTO DO COMUNIQUE-SE

2013-0107819-7 SQL/INCRA  0006204700952-1 001  MARIO BATISTA DA ANA
AUTO DE REGULARIZACAO
INDEFERIDO:
PELA PERDA DO OBJETO. (LANCAMENTO DA AREA CONS-

TRUIDA MAIOR DO QUE A PROPOSTA INICIAL)
2013-0282268-0 SQL/INCRA  0000208200290-1 006  CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CERTIFICADO DE ACESSIBILIDADE
INDEFERIDO:
POR NAO ATENDIMENTO AO COMUNIQUE-SE

2015-0333118-7 SQL/INCRA  0003016800039-1 201  BANCO DAYCOVAL S/A
CERTIFICADO DE ACESSIBILIDADE
INDEFERIDO:
A EMPRESA ENCERROU AS ATIVIDADES NO LOCAL

D
o
cu

m
e
n
to

 A
u
te

n
tic

a
d
o
 D

ig
ita

lm
e
n
to

 d
e
 a

co
rd

o
 c

o
m

 o
s 

a
rt

ig
o
s 

1
º,

 3
º 

e
 7

º 
in

c.
 V

 8
º,

 4
1
 e

 5
2
 d

a
 L

e
i F

e
d
e
ra

l 8
.9

3
5
/1

9
9
4
 e

 A
rt

. 
6
 I

n
c.

 X
II

 d
a
 L

e
i E

st
a
d
u
a
l 8

.7
2
1
/2

0
0
8

 a
u
te

n
tic

o
 a

 p
re

se
n

te
 im

a
g

e
m

 d
ig

ita
liz

a
d

a
, 
re

p
ro

d
u

çã
o

 f
ie

l d
o

 d
o

cu
m

e
n

to
 a

p
re

se
n

ta
d

o
 e

 c
o

n
fe

ri
d

o
 n

e
st

e
 a

to
.

O
 r

e
fe

ri
d
o
 é

 v
e
rd

a
d
e
. 

D
o
u
 f

é
. 

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
 C

o
n
fir

a
 o

s 
d
a
d
o
s 

d
o
 a

to
 e

m
: 

h
tt

p
s:

//
se

lo
d
ig

ita
l.t

jp
b
.ju

s.
b
r 

o
u
 C

o
n
su

lte
 o

 D
o
cu

m
e
n
to

 e
m

: 
h
tt

p
s:

//
a
ze

ve
d
o
b
a
st

o
s.

n
o
t.

b
r/

d
o

cu
m

e
n

to
/7

8
1

7
1

2
1

1
2

0
9

6
6

7
4

4
0

7
0

0

C
A

R
T

Ó
R

IO Autenticação Digital Código: 78171211209667440700-3
Data: 12/11/2020 17:16:04
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR29220-TYTS;

C
N

J:
 0

6.
87

0-
0 Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

T
JP

B
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E
DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia
autenticada, sendo da empresa MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA a responsabilidade, única e
exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 12/11/2020 17:27:55 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 78171211209667440700-1 a 78171211209667440700-3 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

 
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2623c43bb1bf2d46d8d6beb5c48226d1f22fcf2069c6650612b9111285515d389f117f0c7a358cb0ad634cbeb83ea43378

211247db84d96acf4e00092a7fba80  
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VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Prefeitura Municipal de SÃO PAULO

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CMVS: 355030801-464-001734-1-0 DATA DE VALIDADE: 04/03/2023

Nº PROCESSO:
Nº PROTOCOLO: 6018.2020/0013573-2 Data do Protocolo: 04/03/2020
SUBGRUPO: DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA
AGRUPAMENTO: COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO,
CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO

DETALHE:

RAZÃO SOCIAL: MINDRAY DO BRASIL COMERCIO DE DISTRIBUICAO DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ ALBERGANTE:

NOME FANTASIA: MINDRAY DO BRASIL COMERCIO DE DISTRIBUICAO DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

CNPJ / CPF: 09.058.456/0001-87
LOGRADOURO:  POMPÉIA NÚMERO: 634
COMPLEMENTO: conj. comercial n 406
BAIRRO: Vila Pompéia
MUNICÍPIO: SÃO PAULO
CEP: 05022-000 UF: SP
PÁGINA DA WEB:

RESPONSÁVEL LEGAL: LINFENG YUAN
CPF: 06333045730 CONSELHO REGIONAL: N/A
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLA RODRIGUEZ MORALES KELCIAUSKAS
CPF: 03165945985 CONSELHO REGIONAL: CRF
Nº INSCR. CONSELHO PROF: 34657 UF: SP
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LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CMVS: 355030801-464-001734-1-0 DATA DE VALIDADE: 04/03/2023

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

PRODUTOS PARA SAÚDE

DISTRIBUIR

IMPORTAR

CATEGORIA:
ACESSÓRIOS

EQUIPAMENTOS

PRODUTO PARA DIAGNÓSTICO DE USO ""IN VITRO""

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SÃO PAULO
CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO
SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS
REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS
EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS
ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS
LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA
PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

SÃO PAULO 29/05/2020
LOCAL DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1591114037839

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância
Sanitária, no endereço: https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da
Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial
em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SAFE SUPORTE Á VIDA E COMÉRCIO
INTERNACIONAL LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa SAFE SUPORTE Á VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 11/08/2020 09:48:28 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SAFE SUPORTE Á VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 24061107190940430989-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6c5504e0226bcd92bf11ef01d16de771467b98fc81026af025a63d76abcef535a0f3421d68d760d5adc4c73e412
2ffcdde7092ba6df4276921d27a3704c57998 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SAFE SUPORTE Á VIDA E COMÉRCIO
INTERNACIONAL LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa SAFE SUPORTE Á VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/01/2020 08:24:49 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SAFE SUPORTE Á VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 867777

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 27/12/2020 15:45:22 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 24061212171632200507-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4ca611e40d49d9cc9a688e5a0b96d142b1f51aad797665af98970a85bdf9330cde7092ba6df4276921d27a3704
c579982140002c3fa945344db341439303d905 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos
notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SAFE SUPORTE Á VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa SAFE SUPORTE Á VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/09/2019 09:35:54 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular
do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SAFE SUPORTE Á VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1352007

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 24/09/2020 15:42:02 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 24061809191700370774-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8370ff7a853aaf8f57104637b818a0eee9fb29ccb758ce3e5131a31757f8cc33de7092ba6df4276921d27a3704c57998f26044b282c8408f123f023e25a655f7 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da
Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial
em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SAFE SUPORTE Á VIDA E COMÉRCIO
INTERNACIONAL LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa SAFE SUPORTE Á VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 11/08/2020 09:47:38 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SAFE SUPORTE Á VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 24062001201007330049-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6c5504e0226bcd92bf11ef01d16de771adfac1d8bf17f3e0733b7eed09ca141b98d70865f9995594c6b578afebad
581ede7092ba6df4276921d27a3704c57998 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com
atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e
registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser
verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SAFE SUPORTE Á VIDA E COMÉRCIO
INTERNACIONAL LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SAFE
SUPORTE Á VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SAFE SUPORTE Á VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020,
que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização
dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/02/2021 10:52:34 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art.
1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos,
poderá ser solicitado diretamente a empresa SAFE SUPORTE Á VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de
Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 24062111180901190320-1 a 24062111180901190320-4 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SAFE SUPORTE Á VIDA E COMÉRCIO
INTERNACIONAL LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa SAFE SUPORTE Á VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/01/2020 08:17:01 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SAFE SUPORTE Á VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 760211

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 27/12/2020 15:45:22 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 24062206171048430830-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4ca611e40d49d9cc9a688e5a0b96d142f2da834cb950628e4a0159bc0dbcab15de7092ba6df4276921d27a370
4c579987b80dfad156e62eed61f092a9c46f1d2 
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Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.g o v. b r / a u t e n t i c i d a d e . h t m l ,
pelo código 00012017102300084

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

84 ISSN 1677-7042 Nº 203, segunda-feira, 23 de outubro de 2017

EMPRESA: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS
LT D A
ENDEREÇO: AVENIDA A, QD 20, LT 11, Nº 25
BAIRRO: JARDIM SANTO ANTÔNIO CEP: 74715160 -
GOIÂNIA/GO
CNPJ: 44.914.992/0018-86
PROCESSO: 25351.515969/2017-88 AUTORIZ/MS:
9Y824269H53W (8.15664.0)
AT I V I D A D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: CORRELATOS
----------------------------------------------------
EMPRESA: MG DE LIMA PRODUTOS PARA LABORATORIO
EIRELI - EPP
ENDEREÇO: RUA DOUTOR EDGARD MAGALHAES
NORONHA, Nº 130
BAIRRO: VILA NOVA YORK CEP: 03480000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 11.433.272/0001-00
PROCESSO: 25351.543533/2017-89 AUTORIZ/MS:
P66XY14046HW (8.15671.3)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
----------------------------------------------------
EMPRESA: ELIANN DA SILVA 11353683419
ENDEREÇO: RUA PROFESSORA ALAÍDE SILVA Nº 890,
TÉRREO
BAIRRO: CENTRO CEP: 58225000 - SOLÂNEA/PB
CNPJ: 14.423.964/0001-57
PROCESSO: 25351.531925/2017-03 AUTORIZ/MS: 3.07634.1
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
----------------------------------------------------
EMPRESA: CARL ZEISS VISION BRASIL INDÚSTRIA ÓPTICA
LT D A
ENDEREÇO: R LUIZ WINTER, N° 222, SALA 21
BAIRRO: DUARTE DA SILVEIRA CEP: 25665431 -
PETRÓPOLIS/RJ
CNPJ: 28.826.394/0001-50
PROCESSO: 25351.409043/2017-30 AUTORIZ/MS: 3.07538.0
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EXPORTAR: SANEANTE DOMIS.
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.
----------------------------------------------------
EMPRESA: MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
HOSPITALAR EIRELI-ME
ENDEREÇO: R DONA MARIA DE SOUZA 440
BAIRRO: PIEDADE CEP: 54400260 - JABOATÃO DOS
GUARARAPES/PE
CNPJ: 06.132.785/0001-32
PROCESSO: 25351.539620/2017-31 AUTORIZ/MS: 3.07636.8
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
----------------------------------------------------
EMPRESA: USINA PETRIBU S/A
ENDEREÇO: roRod. Paulo Petribu - PE 53 Km 50,5
BAIRRO: Zona Rural CEP: 55840000 - LAGOA DO
I TA E N G A / P E
CNPJ: 10.645.075/0001-83
PROCESSO: 25351.534904/2017-31 AUTORIZ/MS: 3.07630.6
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
----------------------------------------------------
EMPRESA: NEW ORTHO COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO N°
1 BLOCO 1 SALAS 613A E 614A
BAIRRO: JACAREPAGUÁ CEP: 22775040 - RIO DE
JANEIRO/RJ
CNPJ: 19.053.897/0001-40
PROCESSO: 25351.538546/2017-36 AUTORIZ/MS: 3.07632.3
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
----------------------------------------------------
EMPRESA: HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP
ENDEREÇO: AV DAS NAÇOES N. 309
BAIRRO: COLATINA VELHA CEP: 29700543 - COLATINA/ES
CNPJ: 15.345.613/0001-38
PROCESSO: 25351.515647/2017-39 AUTORIZ/MS: 3.07633.7
AT I V I D A D E / C L A S S E

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
----------------------------------------------------
EMPRESA: Natali Fulgêncio da Cruz Monteiro ME
ENDEREÇO: rua Mandaguari 103
BAIRRO: Emiliano perneta CEP: 83324410 - PINHAIS/PR
CNPJ: 22.095.234/0001-00
PROCESSO: 25351.545432/2017-42 AUTORIZ/MS: 3.07639.9
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
----------------------------------------------------
EMPRESA: ROTA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ME
ENDEREÇO: AV. ZOROASTRO ARTIAGA S/N QUADRA 09
LOTE 48 SALA 2
BAIRRO: VILA CRUZEIRO DO SUL CEP: 74917196 -
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 19.554.904/0001-97
PROCESSO: 25351.538581/2017-55 AUTORIZ/MS: 3.07631.0
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
----------------------------------------------------
EMPRESA: CLI CENTRAL DE LOGISTICA INTEGRADA
EIRELI
ENDEREÇO: RUA JOAQUINA DE JESUS N° 546
BAIRRO: PARQUE SANTO AGOSTINHO CEP: 07140233 -
GUARULHOS/SP
CNPJ: 13.528.071/0001-03
PROCESSO: 25351.567784/2017-59 AUTORIZ/MS: 3.07640.1
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
----------------------------------------------------
EMPRESA: DENTAL FERNANDES LTDA - COMÉRCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E SEUS
SIMILARES EM GERAL
ENDEREÇO: R ITUVERAVA, 157
BAIRRO: QUINTA DA PAINEIRA CEP: 03151020 - SÃO
PA U L O / S P
CNPJ: 50.770.031/0001-08
PROCESSO: 25351.546868/2017-59 AUTORIZ/MS: 3.07638.5
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
----------------------------------------------------
EMPRESA: MG DE LIMA PRODUTOS PARA LABORATORIO
EIRELI - EPP
ENDEREÇO: RUA DOUTOR EDGARD MAGALHAES
NORONHA, Nº 130
BAIRRO: VILA NOVA YORK CEP: 03480000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 11.433.272/0001-00
PROCESSO: 25351.543505/2017-61 AUTORIZ/MS: 3.07637.1
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.
----------------------------------------------------
EMPRESA: DV3 SOLUÇÕES LOGÍSTICAS LTDA
ENDEREÇO: RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS
SANTOS, 683
BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA CEP: 14095240 -
RIBEIRÃO PRETO/SP
CNPJ: 57.317.133/0001-03
PROCESSO: 25351.567741/2017-73 AUTORIZ/MS: 3.07635.4
AT I V I D A D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total de Empresas : 59

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.805, DE 19 DE OUTUBRO DE 2017

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, Subs-

tituta, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº

973, de 14 de junho de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da

Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de

2016, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Em-
presas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: ALAMEDA DAS ESPATODIAS Nº 452, QUADRA
R-2, LOTE 04
BAIRRO: ST. REC. MANS. BERNARDO SAYÃO CEP: 74681220 -
GOIÂNIA/GO

CNPJ: 25.211.499/0001-07
PROCESSO: 25351.580173/2016-08 AUTORIZ/MS: 2.09087.6
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
----------------------------------------------------
EMPRESA: DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI
ENDEREÇO: RUA MERCEDES MACHADO DA LUZ, Nº 200/A
BAIRRO: ORIENTAL CEP: 99500000 - CARAZINHO/RS
CNPJ: 05.922.826/0001-21
PROCESSO: 25351.307748/2012-39 AUTORIZ/MS: 2.06432.8
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
----------------------------------------------------
EMPRESA: BLR TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI
ENDEREÇO: ESTRADA DA GABIROBA, Nº 880
BAIRRO: JARDIM SANTO ESTEVÃO CEP: 06334000 -
CARAPICUÍBA/SP
CNPJ: 11.222.752/0001-13
PROCESSO: 25351.456785/2012-64 AUTORIZ/MS: 2.06547.6
AT I V I D A D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
----------------------------------------------------
EMPRESA: cosmeticos linden leaves ltda - epp
ENDEREÇO: rod paulo stuart wright n 683 sala 06
BAIRRO: centro CEP: 88385000 - PENHA/SC
CNPJ: 25.058.692/0001-50
PROCESSO: 25351.173475/2017-70 AUTORIZ/MS: 2.09470.8
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
----------------------------------------------------
EMPRESA: LEVEL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E
COMÉRCIO S/A
ENDEREÇO: RODOVIA ANTONIO HEILL KM 1, N.º 800, SALA
04
BAIRRO: ITAIPAVA CEP: 88316001 - ITAJAÍ/SC
CNPJ: 09.396.439/0001-50
PROCESSO: 25351.673751/2011-88 AUTORIZ/MS: 2.06927.9
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: COSMÉTICO/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICO/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICO/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
----------------------------------------------------
EMPRESA: ANOVA TRADE IMPORTACAO LTDA
ENDEREÇO: R MATHILDE HOFFMANN N 66 SALA 3
BAIRRO: CENTRO CEP: 88353120 - BRUSQUE/SC
CNPJ: 11.686.115/0001-06
PROCESSO: 25351.555152/2011-91 AUTORIZ/MS: 2.06143.0
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
----------------------------------------------------
EMPRESA: MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
HOSPITALAR EIRELI-ME
ENDEREÇO: R DONA MARIA DE SOUZA 440
BAIRRO: PIEDADE CEP: 54400260 - JABOATÃO DOS
GUARARAPES/PE
CNPJ: 06.132.785/0001-32
PROCESSO: 25351.160386/2017-04 AUTORIZ/MS: 1.16471.1
AT I V I D A D E / C L A S S E
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ENDEREÇO: AVENIDA FREI MATIAS TEVES Nº 280, 5º
ANDAR, SALAS 517, 518, 519 E 520, EMP. ALBERT EINSTEIN
BAIRRO: PAISSANDU CEP: 50070465 - RECIFE/PE
CNPJ: 06.536.905/0001-67
PROCESSO: 25351.018305/2005-31 AUTORIZ/MS:
K1M56HYM7H48 (8.02459.6)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATOS
----------------------------------------------------
EMPRESA: Ultra Medical Comércio de Materiais Hospitalares
LTDA EPP
ENDEREÇO: Avenida Queira Deus, 915, Galpão 30A
BAIRRO: Portão CEP: 42700000 - LAURO DE FREITAS/BA
CNPJ: 18.192.961/0001-00
PROCESSO: 25351.028129/2014-32 AUTORIZ/MS:
W801XM0H4X25 (8.10187.1)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
----------------------------------------------------
EMPRESA: NOVA BIOMEDICAL DIAGNÓSTICOS MÉDICOS E
BIOTECNOLOGIA LTDA
ENDEREÇO: Rua Massena, nº 107
BAIRRO: Jardim Canadá CEP: 34000000 - NOVA LIMA/MG
CNPJ: 18.271.934/0001-23
PROCESSO: 25351.099851/2015-32 AUTORIZ/MS:
H9012244WMWX (8.11753.1)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
----------------------------------------------------
EMPRESA: LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM. E IND. DE
PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA PORTUGAL, 1100 PARTE C38
BAIRRO: ITAQUI CEP: 06696060 - ITAPEVI/SP
CNPJ: 63.067.904/0005-88
PROCESSO: 25351.396267/2014-40 AUTORIZ/MS: L5933042L42L
( 8 . 11 6 3 6 . 8 )
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
----------------------------------------------------
EMPRESA: ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ALFREDO GOMES Nº 18
BAIRRO: BOTAFOGO CEP: 22251080 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 07.032.636/0001-64
PROCESSO: 25351.247915/2005-41 AUTORIZ/MS:
K5665L964X74 (8.02622.8)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
----------------------------------------------------
EMPRESA: ALCÂNTARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LIMITADA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA GENTIL DIAS, Nº. 760
BAIRRO: RIO NOVO CEP: 39440000 - JANAÚBA/MG
CNPJ: 22.104.638/0001-05
PROCESSO: 25351.257997/2016-48 AUTORIZ/MS:
X141813X9HW8 (8.14572.5)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
----------------------------------------------------
EMPRESA: CIRURGICA BIRIGUI COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA ME
ENDEREÇO: RUA CONCEICAO, 650 - SALA D
BAIRRO: CENTRO CEP: 16210000 - BILAC/SP
CNPJ: 58.748.567/0001-20
PROCESSO: 25351.222054/2007-50 AUTORIZ/MS: H65377778349
(8.03879.3)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
----------------------------------------------------

EMPRESA: HONESTH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
ME
ENDEREÇO: R SERGIO JUNGBLUT DIETERICH 604 pavilhão
2
BAIRRO: SARANDI CEP: 91060410 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 18.010.945/0001-50
PROCESSO: 25351.641535/2014-51 AUTORIZ/MS:
1601XMM76Y29 (8.11363.4)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
----------------------------------------------------
EMPRESA: Nexus Armazenagem e Serviços Ltda
ENDEREÇO: R DOUTOR EDGARD THEOTONIO SANTANA 158
SALA A ANDAR 1
BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL TOMAS EDSON CEP:
01140030 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 10.233.384/0001-46
PROCESSO: 25351.609782/2013-52 AUTORIZ/MS:
PH49735X29XY (8.09966.1)
AT I V I D A D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: CORRELATOS
----------------------------------------------------
EMPRESA: DIAGLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS
LABORATORIAIS LTDA EPP
ENDEREÇO: R FRANCISCO JOSE ALBUQUERQUE PEREIRA N
940 QUADRA 03
BAIRRO: CAJAZEIRAS CEP: 60864520 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 13.784.373/0001-42
PROCESSO: 25351.733208/2011-52 AUTORIZ/MS:
K98L7XL6HL7M (8.08231.5)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
----------------------------------------------------
EMPRESA: M. DO SOCORRO P. DA SILVA
ENDEREÇO: RUA SANTO ANTÔNIO, N° 984
BAIRRO: CENTRO CEP: 65727000 - TRIZIDELA DO VALE/MA
CNPJ: 07.475.793/0001-44
PROCESSO: 25351.600063/2011-54 AUTORIZ/MS:
KLL6LM790Y67 (8.08082.1)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
----------------------------------------------------
EMPRESA: BLR TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI
ENDEREÇO: ESTRADA DA GABIROBA, Nº 880
BAIRRO: JARDIM SANTO ESTEVÃO CEP: 06334000 -
CARAPICUÍBA/SP
CNPJ: 11.222.752/0001-13
PROCESSO: 25351.456791/2012-70 AUTORIZ/MS: P53X52001787
(8.08821.3)
AT I V I D A D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: CORRELATOS
----------------------------------------------------
EMPRESA: EUNICE SOLUÇÕES PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: AV OTAVIO ROCHA, Nº 134 - SALA 42
BAIRRO: CENTRO HISTORICO CEP: 90020150 - PORTO
ALEGRE/RS
CNPJ: 92.332.188/0001-93
PROCESSO: 25351.001324/2013-77 AUTORIZ/MS:
9M35443L1LM5 (8.09246.4)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
----------------------------------------------------
EMPRESA: BRASIL ORTOPEDIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO
DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA AFONSO BATISTA 126 Nº 96
BAIRRO: ESPINHEIRO CEP: 52021020 - RECIFE/PE
CNPJ: 12.257.361/0001-05
PROCESSO: 25351.085031/2011-81 AUTORIZ/MS:
G52W5X3H9X6M (8.07300.7)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATO
----------------------------------------------------
EMPRESA: PRIME CARGO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA PIRAÍBA 296 PARTE A
BAIRRO: CENTRO COMERCIAL JUBRAN CEP: 06460121 -
BARUERI/SP
CNPJ: 07.588.299/0001-96
PROCESSO: 25351.504084/2007-81 AUTORIZ/MS:
K6H6YY9L489L (8.04125.4)
AT I V I D A D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: CORRELATO
----------------------------------------------------
EMPRESA: MINDRAY DO BRASIL COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

ENDEREÇO: AVENIDA POMPÉIA Nº 634, CONJUNTO
COMERCIAL 406
BAIRRO: VILA POMPÉIA CEP: 05022000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 09.058.456/0001-87
PROCESSO: 25351.254604/2013-84 AUTORIZ/MS:
UY38Y061WW65 (8.09436.1)
AT I V I D A D E / C L A S S E
DISTRIBUIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
----------------------------------------------------
EMPRESA: DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI
ENDEREÇO: RUA MERCEDES MACHADO DA LUZ, Nº 200/A
BAIRRO: ORIENTAL CEP: 99500000 - CARAZINHO/RS
CNPJ: 05.922.826/0001-21
PROCESSO: 25025.093074/2003-85 AUTORIZ/MS:
K3650M309M69 (8.01993.3)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
----------------------------------------------------
EMPRESA: SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA
ENDEREÇO: Rua 06 c/ Rua 18 c/ Rua 19, Quadra 21, Lotes 01 e
44
BAIRRO: POLO EMPRESARIAL DE GOIÁS CEP: 74985105 -
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 01.437.707/0001-22
PROCESSO: 25000.016560/99-57 AUTORIZ/MS: 1.04139.6
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATO
EMBALAR: CORRELATO
EXPORTAR: CORRELATO
FABRICAR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
REEMBALAR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATO
----------------------------------------------------
EMPRESA: DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI
ENDEREÇO: RUA MERCEDES MACHADO DA LUZ, Nº 200/A
BAIRRO: ORIENTAL CEP: 99500000 - CARAZINHO/RS
CNPJ: 05.922.826/0001-21
PROCESSO: 25351.460952/2013-01 AUTORIZ/MS: 3.05556.9
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
----------------------------------------------------
EMPRESA: FAUTH & BARROS CASA DE AROMAS LTDA -
ME
ENDEREÇO: Rua Dona Rosália, nº 454, sala 2
BAIRRO: Boa União CEP: 95880000 - ESTRELA/RS
CNPJ: 19.251.317/0001-29
PROCESSO: 25351.922319/2016-03 AUTORIZ/MS: 3.06814.6
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
----------------------------------------------------
EMPRESA: MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: ALAMEDA DAS ESPATODIAS Nº 452, QUADRA
R-2, LOTE 04
BAIRRO: ST. REC. MANS. BERNARDO SAYÃO CEP: 74681220 -
GOIÂNIA/GO

CNPJ: 25.211.499/0001-07
PROCESSO: 25351.555667/2016-07 AUTORIZ/MS: 3.07176.9
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
----------------------------------------------------
EMPRESA: BLR TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI
ENDEREÇO: ESTRADA DA GABIROBA, Nº 880
BAIRRO: JARDIM SANTO ESTEVÃO CEP: 06334000 -
CARAPICUÍBA/SP
CNPJ: 11.222.752/0001-13
PROCESSO: 25351.456768/2012-14 AUTORIZ/MS: 3.05225.5
AT I V I D A D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
----------------------------------------------------
EMPRESA: FINOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO: R. TREZE DE JUNHO Nº 1017
BAIRRO: SANTO ANDRÉ CEP: 95912008 - LAJEADO/RS
CNPJ: 06.114.459/0001-00
PROCESSO: 25025.013717/2009-28 AUTORIZ/MS: 3.04042.6
AT I V I D A D E / C L A S S E
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
----------------------------------------------------
EMPRESA: COSTA DE FREITAS & COSTA LTDA. - ME
ENDEREÇO: RUA SHIRLEI BOEIRA SOUTO, Nº 305
BAIRRO: CENTRO INDUSTRIAL MAUÁ CEP: 83413740 -
COLOMBO/PR
CNPJ: 07.373.413/0001-60
PROCESSO: 25023.020197/2006-60 AUTORIZ/MS: 3.03412.8
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DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIE-
NE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: MARCIO ROBERTO HASS - ME
ENDEREÇO: RUA PRIMEIRO DE MAIO, No- 662 JARDIM FI-
GUEIRA
BAIRRO: CENTRO CEP: 13190000 - MONTE MOR/SP
CNPJ: 09.383.049/0001-45
PROCESSO: 25351.246041/2013-21 AUTORIZ/MS: 2.06868.5
AT I V I D A D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
EMPRESA: Goyazlog transportes e logistica ltda
ENDEREÇO: rua jao, 205, QUADRA 171/172, LOTE 1/12, SALA
03
BAIRRO: setor santa genoveva CEP: 74670460 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 04.106.331/0001-61
PROCESSO: 25351.478775/2012-27 AUTORIZ/MS: 2.06866.8
AT I V I D A D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
EMPRESA: NEIDE BUENO DE PAULA GODOI ME
ENDEREÇO: AV. MAL DEODORO, 191 - S. 17, AL. 25
BAIRRO: CENTRO CEP: 89251701 - JARAGUÁ DO SUL/SC
CNPJ: 01.526.329/0001-53
PROCESSO: 25351.218932/2013-33 AUTORIZ/MS: 2.06865.4
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIE-
NE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIE-
NE
EMPRESA: M A DE OLIVEIRA RAMOS INDUSTRIA E CO-
MERCIO DE ALIMENTOS E COSMETICOS - ME
ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO 626
BAIRRO: CENTRO CEP: 57620000 - IGACI/AL
CNPJ: 05.467.621/0001-01
PROCESSO: 25351.264641/2013-64 AUTORIZ/MS: 2.06864.1
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EMBALAR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
FABRICAR: COSMÉTICOS
REEMBALAR: COSMÉTICOS
EMPRESA: LOCALFRIO ITAJAI S/A ARMAZÉNENS GERAIS
FRIGORÍFICOS
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO REIS, No- 1205
BAIRRO: CORDEIROS CEP: 88311710 - ITAJAÍ/SC
CNPJ: 07.046.834/0001-87
PROCESSO: 25351.241466/2012-74 AUTORIZ/MS: 2.06869.9
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: MATÉRIAS-PRIMAS PARA A ÁREA DE COS-
MÉTICOS/MATÉRIAS-PRIMAS PARA PROD. DE HIGIENE/MA-
TÉRIAS-PRIMAS PARA PERFUMES
EMPRESA: ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA
ENDEREÇO: Rua 92 nº 116, Qd F14 L20
BAIRRO: Setor Sul CEP: 74083200 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 14.115.388/0001-80
PROCESSO: 25351.255102/2013-81 AUTORIZ/MS: 2.06861.0
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIE-
NE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: MACRO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
ENDEREÇO: RUA NEREU RAMOS, 475, sala 02
BAIRRO: CENTRO CEP: 89950000 - DIONÍSIO CERQUEI-
RA/SC
CNPJ: 07.630.463/0001-86
PROCESSO: 25351.260963/2013-81 AUTORIZ/MS: 2.06862.3
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIE-
NE
EMPRESA: M.S.B. INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
ENDEREÇO: ROD BR 324, SN, LOTE 9 QUADRA J CIS
BAIRRO: HUMILDES CEP: 44135000 - FEIRA DE SANTA-
NA/BA
CNPJ: 10.344.879/0001-42
PROCESSO: 25351.453692/2012-92 AUTORIZ/MS: 2.06863.7
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: EL SHADAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS E PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - ME
ENDEREÇO: AV. PREFEITO MARIO DE MENEZES, 1841
BAIRRO: JD. BELTRÃO CEP: 86200000 - IBIPORÃ/PR

CNPJ: 15.649.430/0001-06
PROCESSO: 25351.247957/2013-96 AUTORIZ/MS: 2.06858.1
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

RESOLUÇÃO - RE No- 2.261, DE 28 DE JUNHO DE 2013

O Gerente-Geral de Inspeção, Monitoramento da Qualidade,
Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos, Produtos, Pro-
paganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 340, de
5 de março de 2012, tendo em vista o disposto nos incisos I, II, IV e
V do art. 41 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno
aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 de 11 de agosto
de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria n.º
354, de 2006, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Em-
presas de Produtos para a Saúde, constantes no anexo desta reso-
lução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

BRUNO GONCALVES ARAUJO RIOS

ANEXO

EMPRESA: D TUDO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-
ME
ENDEREÇO: AV GUYRAUPIA QD 64 LT 13
BAIRRO: JD HELVECIA CEP: 74933560 - APARECIDA DE
GOIÂNIA/GO
CNPJ: 17.270.495/0001-71
PROCESSO: 25351.258751/2013-06 AUTORIZ/MS:
K5WM8W91W663 (8.09440.3)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT-
DA
ENDEREÇO: AV PERIMETRAL NORTE No- 11.147 QD 32 LT 07
BAIRRO: SETOR LOTEAMENTO GOIÂNIA 2 CEP: 74665510 -
GOIÂNIA/GO
CNPJ: 15.797.759/0001-14
PROCESSO: 25351.212161/2013-07 AUTORIZ/MS:
GH5H0Y3323H3 (8.09433.0)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: DISTRIBUIDORA CARNEIRO E GUIMARAES LTDA
EPP
ENDEREÇO: AV CUSTODIO SILVA 988 LOJA 01
BAIRRO: CENTRO CEP: 35430026 - PONTE NOVA/MG
CNPJ: 03.258.063/0001-30
PROCESSO: 25351.078215/2013-17 AUTORIZ/MS:
P6M20W392421 (8.09426.6)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: TATIANA REGINA FERREIRA LOPES - ME
ENDEREÇO: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 665 - 1º ANDAR
BAIRRO: CENTRO CEP: 18270310 - TATUÍ/SP
CNPJ: 12.729.472/0001-69
PROCESSO: 25351.260182/2013-19 AUTORIZ/MS:
P39W8XML9X02 (8.09439.1)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: LINEFARMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES
LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA PADRE RAULINO REITZ No- 671
BAIRRO: SERRARIA CEP: 88113120 - SÃO JOSÉ/SC
CNPJ: 16.634.431/0001-40
PROCESSO: 25351.247488/2013-28 AUTORIZ/MS:
U12M9510L4HL (8.09424.9)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: DENTAX COMERCIALIZACAO, DISTRIBUICAO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ODONTOLO-
GICOS E HOSPITALARES LTDA ME
ENDEREÇO: rua Dona Francisca 8300 BLOCO 09 MODULO E
PARTE 01
BAIRRO: Zona Industrial norte CEP: 89219600 - JOINVILLE/SC
CNPJ: 16.541.292/0001-00
PROCESSO: 25351.222864/2013-30 AUTORIZ/MS:
PW0M5Y154637 (8.09435.7)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: MEIZLER UCB BIOPHARMA S.A.

ENDEREÇO: Alameda Espantodias, QD R-2, LOTE 04
BAIRRO: Sít. Recr Mansões Ber. Sayao CEP: 74681220 - GOIÂ-
NIA/GO
CNPJ: 64.711.500/0002-03
PROCESSO: 25351.041040/2013-31 AUTORIZ/MS:
XYX38M1YWLW6 (8.09245.1)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: EVEXIA BIO-EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA
- ME
ENDEREÇO: RUA TAMOIOS, 927 - TERREO LOJA 03
BAIRRO: VILA IZABEL CEP: 80320290 - CURITIBA/PR
CNPJ: 14.081.859/0001-87
PROCESSO: 25351.252946/2013-39 AUTORIZ/MS:
PHLL430WW771 (8.09429.7)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
EMPRESA: SOS MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: R MARIA MADALENA,55
BAIRRO: CACHOEIRA CEP: 83504450 - ALMIRANTE TAMAN-
DARÉ/PR
CNPJ: 16.826.305/0001-97
PROCESSO: 25351.260589/2013-41 AUTORIZ/MS:
KY4MHHYX503W (8.09438.8)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA
ENDEREÇO: Rua 92 nº 116, Qd F14 L20
BAIRRO: Setor Sul CEP: 74083200 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 14.115.388/0001-80
PROCESSO: 25351.254802/2013-45 AUTORIZ/MS:
P6YL0WH74W70 (8.09431.2)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: jaragua comercio de material medico hospitalar ltda
epp
ENDEREÇO: rua jorge buhr 57 lat servidão s 238
BAIRRO: agua verde CEP: 89254154 - JARAGUÁ DO SUL/SC
CNPJ: 05.570.278/0001-18
PROCESSO: 25351.244681/2013-51 AUTORIZ/MS:
G01517HH6M50 (8.09451.1)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: GY LOG LOGÍSTICA E MOVIMENTAÇÃO EIRELI
EPP
ENDEREÇO: ROD SP029 CEL. PM NELSON TRANCHESI, 1730
BAIRRO: JD ITAQUÍ CEP: 06696110 - ITAPEVI/SP
CNPJ: 11.249.408/0001-18
PROCESSO: 25351.253018/2013-58 AUTORIZ/MS:
UW3X7M43670L (8.09432.6)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
EMPRESA: GILSON CREPKER
ENDEREÇO: RUA HERMAN TOLEDO, 258
BAIRRO: SANTANA CEP: 36037210 - JUIZ DE FORA/MG
CNPJ: 06.246.208/0001-71
PROCESSO: 25351.255582/2013-63 AUTORIZ/MS:
PHX520M4WX05 (8.09437.4)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: frauches e carelli transportes rodoviarios ltda me
ENDEREÇO: rua crispim de assis pereira, 12
BAIRRO: são geraldo CEP: 27253520 - VOLTA REDONDA/RJ
CNPJ: 10.409.269/0001-80
PROCESSO: 25351.079395/2013-67 AUTORIZ/MS:
K7797L894M7M (8.09428.3)
AT I V I D A D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: MK LIFE PRODUTOS MEDICAL E DENTAL LTDA
ENDEREÇO: AV. IPIRANGA, 6681, PRÉDIO 96F, SALA 127
BAIRRO: PARTENON CEP: 90610001 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 14.594.331/0001-01
PROCESSO: 25351.254287/2013-78 AUTORIZ/MS:
K64YXH1052Y3 (8.09434.3)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
EMPRESA: MINDRAY DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUI-
ÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.
ENDEREÇO: Rua Tavares Bastos, 329
BAIRRO: Perdizes CEP: 05012020 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 09.058.456/0001-87
PROCESSO: 25351.254604/2013-84 AUTORIZ/MS:
UY38Y061WW65 (8.09436.1)
AT I V I D A D E / C L A S S E
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ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA SANTO ANTONIO No- 204 - LOJA 02
BAIRRO: SANTO ANTONIO CEP: 35300145 - CARATINGA/MG
CNPJ: 17.288.441/0001-33
PROCESSO: 25351.258699/2013-85 AUTORIZ/MS:
G9WM26745L07 (8.09441.7)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

RESOLUÇÃO - RE No- 2.262, DE 28 DE JUNHO DE 2013

O Gerente-Geral de Inspeção, Monitoramento da Qualidade,
Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos, Produtos, Pro-
paganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 340, de
5 de março de 2012, tendo em vista o disposto nos incisos I, II, IV e
V do art. 41 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno
aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 de 11 de agosto
de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria n.º
354, de 2006, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Em-
presas de Saneantes Domissanitários, constantes no anexo desta Re-
solução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

BRUNO GONCALVES ARAUJO RIOS

ANEXO

EMPRESA: TATIANA REGINA FERREIRA LOPES - ME
ENDEREÇO: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 665 - 1º ANDAR
BAIRRO: CENTRO CEP: 18270310 - TATUÍ/SP
CNPJ: 12.729.472/0001-69
PROCESSO: 25351.264605/2013-00 AUTORIZ/MS: 3.05461.0
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: D TUDO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-
ME
ENDEREÇO: AV GUYRAUPIA QD 64 LT 13
BAIRRO: JD HELVECIA CEP: 74933560 - APARECIDA DE
GOIÂNIA/GO
CNPJ: 17.270.495/0001-71
PROCESSO: 25351.258774/2013-11 AUTORIZ/MS: 3.05459.4
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: WEL Distribuidora de Medicamentos e Produtos para a
Saúde Ltda
ENDEREÇO: rUA COMANDANTE WAGNER, 12 SALA 102
BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO CEP: 95900000 - LAJEADO/RS
CNPJ: 11.318.264/0001-04
PROCESSO: 25351.241381/2013-26 AUTORIZ/MS: 3.05466.8
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: MARIA APARECIDA MOREIRA GRAÇADIO - ME
ENDEREÇO: Rua Curupaiti, 791
BAIRRO: Vila Maschietto CEP: 13720000 - SÃO JOSÉ DO RIO
PA R D O / S P
CNPJ: 05.240.959/0001-18
PROCESSO: 25351.261535/2013-42 AUTORIZ/MS: 3.05464.1
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: Goyazlog transportes e logistica ltda
ENDEREÇO: rua jao, 205, QUADRA 171/172, LOTE 1/12, SALA
03
BAIRRO: setor santa genoveva CEP: 74670460 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 04.106.331/0001-61
PROCESSO: 25351.478785/2012-49 AUTORIZ/MS: 3.05468.5
AT I V I D A D E / C L A S S E
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME
ENDEREÇO: R SEBASTIAO FURTADO 101
BAIRRO: centro CEP: 88501140 - LAGES/SC
CNPJ: 05.021.932/0001-34
PROCESSO: 25351.252672/2013-54 AUTORIZ/MS: 3.05458.1
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: RICKNEW INDUSTRIA QUIMICA LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA LUIZ JOB DE SOUZA 118 - Lt.21 Qd C
BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL 2 CEP: 86975000 - MANDA-
GUARI/PR

CNPJ: 00.706.448/0001-25
PROCESSO: 25351.090407/2012-80 AUTORIZ/MS: 3.05467.1
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: EDVALDO SILVA DE SANTANA ME
ENDEREÇO: RUA C, 155 - LOTEAMENTO VISCONDE DE MA-
RACAJU
BAIRRO: CIDADE NOVA CEP: 49070823 - ARACAJU/SE
CNPJ: 14.754.771/0001-89
PROCESSO: 25351.474185/2012-92 AUTORIZ/MS: 3.05469.9
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

RESOLUÇÃO - RE No- 2.263, DE 28 DE JUNHO DE 2013

O Gerente-Geral de Inspeção, Monitoramento da Qualidade,
Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos, Produtos, Pro-
paganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 340, de
5 de março de 2012, tendo em vista o disposto nos incisos I, II, IV e
V do art. 41 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno
aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 de 11 de agosto
de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria n.º
354, de 2006, resolve:

Art. 1º Indeferir o Pedido de Concessão de Autorização de
Funcionamento para Empresas de Produtos para a Saúde, constantes
no anexo desta resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

BRUNO GONCALVES ARAUJO RIOS

ANEXO

EMPRESA: Granport Multimodal LTDA
ENDEREÇO: Rua Julia Ferreira de Carvalho n° 65
BAIRRO: Chico de Paula CEP: 11090050 - SANTOS/SP
CNPJ: 04.507.739/0001-45
PROCESSO: 25351.255082/2013-11
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Indeferido com base no artigo 2º,
parágrafo 2º, Item II, parágrafo único, da Resolução RDC nº
204/2005. A empresa não encaminhou a documentação necessária:
Relatório de Inspeção com parecer técnico conclusivo e favorável ao
exercício da atividade pleiteada; Certificado, Anotação ou Termo de
Regularidade Técnica emitido pelo conselho de classe do Respon-
sável Técnico da empresa; Contrato social com objeto compatível à
atividade de transporte de produtos para a saúde e o formulário de
petição foi preenchido de maneira incorreta.
EMPRESA: Scapini Transporte e Logística Ltda.
ENDEREÇO: BR386, KM 346
BAIRRO: Alto do Parque CEP: 95900000 - LAJEADO/RS
CNPJ: 88.078.209/0001-19
PROCESSO: 25351.248179/2013-15
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Indeferido com base no artigo 2º,
§ 2º, Inciso II, parágrafo único, da Resolução RDC nº 204/2005. Não
apresentação de documentação necessária: Relatório de Inspeção com
parecer técnico conclusivo, emitido pela autoridade sanitária local
competente; e Certidão de Responsabilidade Técnica, emitido pelo
Conselho Regional. A Empresa deverá apresentar petições separadas
para o pleito de transportar cosméticos, perfumes e produtos de hi-
giene pessoal (728) e para o transporte de saneantes (737).
EMPRESA: MANTISSA TRANSPORTES LTDA EPP
ENDEREÇO: AV BERNARDO SEIBEL, 431
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL I CEP: 38056610 - UBERA-
BA/MG
CNPJ: 07.458.295/0001-93
PROCESSO: 25351.260734/2013-35
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Indeferido com base no Art 2º - §
2º, inciso II, da Resolução-RDC 204 de 6 de Julho de 2005. Apre-
sentação do relatório de inspeção, sem parecer conclusivo acerca
da(s) atividade(s) de Transportar Produtos para Saúde. Não apre-
sentação da Certidão de Regularidade do Responsável Técnico da
Empresa. Não cadastramento do Responsável Técnico da Empresa.
EMPRESA: jorge luis dorr - me
ENDEREÇO: rua alberto gottselig, 123
BAIRRO: centro CEP: 95780000 - MONTENEGRO/RS
CNPJ: 07.026.045/0001-84
PROCESSO: 25351.439325/2012-37
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Indeferido pelo não cumprimento
da Notificação de Exigência nº 360155/13, exarada em 14/01/2013,
conforme determina o Art. 7º da Resolução 204/2005.
EMPRESA: MACONEQUI-MATERIAIS MÉDICO HOSPITALA-
RES E ODONTOLÓGICOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO No-

302
BAIRRO: COMERCIAL CEP: 27541220 - RESENDE/RJ
CNPJ: 29.807.583/0001-49
PROCESSO: 25351.252956/2013-51

MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Indeferido com base no artigo 2º,
§ 2º, Inciso II, parágrafo único, da Resolução RDC nº 204/2005. Não
apresentação de documentação necessária: Relatório de Inspeção com
parecer técnico conclusivo, emitido pela autoridade sanitária local
competente (Estadual ou Municipal), para o exercício da atividade
pleiteada. Não cadastramento dos Responsáveis Legais da Empresa,
conforme mencionado no contrato social.
EMPRESA: SR PRODUTOS MEDICOS LTDA
ENDEREÇO: AV GENERAL BENTO DA GAMA, 580
BAIRRO: TORRE CEP: 58040090 - JOÃO PESSOA/PB
CNPJ: 10.757.876/0001-30
PROCESSO: 25351.254504/2013-70
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Indeferido com base na Reso-
lução RDC nº 222/2006 e Resolução RDC nº 76/2008. A empresa já
está autorizada a funcionar para esta classe de produto, AFE
8.07.286-0. Adicionalmente os responsáveis apontados no formulário
de petição não estão cadastrados e a responsável técnica apontada no
relatório diverge da documentação constante no processo.
EMPRESA: CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES ME
ENDEREÇO: RUA SANTA LUZIA 639
BAIRRO: CENTRO CEP: 63010230 - JUAZEIRO DO NORTE/CE
CNPJ: 09.528.228/0001-23
PROCESSO: 25351.247921/2013-76
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Indeferido com base no Art 2º - §
2º, inciso II, da Resolução-RDC 204 de 6 de Julho de 2005. Apre-
sentação do relatório de inspeção, sem parecer conclusivo acerca
da(s) atividade(s) de Distribuir Produtos para Saúde.
EMPRESA: casa medica comercio de produtos hospitalares ltda
ENDEREÇO: av. senador souza naves, 1550
BAIRRO: vila ipiranga CEP: 86010160 - LONDRINA/PR
CNPJ: 72.315.153/0001-39
PROCESSO: 25351.249152/2013-89
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Indeferido com base no artigo 2º,
parágrafo 2º, Item II, parágrafo único, da Resolução RDC nº
204/2005. A empresa não encaminhou a documentação necessária:
Relatório de Inspeção com parecer técnico conclusivo e favorável ao
exercício da atividade pleiteada; Certificado, Anotação ou Termo de
Regularidade Técnica emitido pelo conselho de classe do Respon-
sável Técnico da empresa; Não indicou Responsável Técnico no For-
mulário de Petição.
EMPRESA: MANTISSA TRANSPORTES LTDA EPP
ENDEREÇO: AV BERNARDO SEIBEL, 431
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL I CEP: 38056610 - UBERA-
BA/MG
CNPJ: 07.458.295/0001-93
PROCESSO: 25351.260737/2013-97
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Indeferido com base no Art 2º - §
2º, inciso II, da Resolução-RDC 204 de 6 de Julho de 2005. Apre-
sentação do relatório de inspeção, sem parecer conclusivo acerca
da(s) atividade(s) de Transportar Produtos para Saúde. Não apre-
sentação da Certidão de Regularidade do Responsável Técnico da
Empresa. Não cadastramento do Responsável Técnico da Empresa.

RESOLUÇÃO - RE No- 2.264, DE 28 DE JUNHO DE 2013

O Gerente-Geral de Inspeção, Monitoramento da Qualidade,
Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos, Produtos, Pro-
paganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 340, de
5 de março de 2012, tendo em vista o disposto nos incisos I, II, IV e
V do art. 41 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno
aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 de 11 de agosto
de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria n.º
354, de 2006, resolve:

Art. 1º Conceder Alteração na Autorização de Funciona-
mento de Empresas de Saneantes Domissanitários, constantes no ane-
xo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

BRUNO GONCALVES ARAUJO RIOS

ANEXO

EMPRESA: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA
ENDEREÇO: RUA SANTA ROSA N°77 - SALA 04
BAIRRO: JARDIM AMÉRICA CEP: 75523280 - ITUMBIA-
RA/GO
CNPJ: 08.618.022/0001-21
PROCESSO: 25351.600668/2009-08 AUTORIZ/MS: 3.04185.1
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA J.G.R. LTDA ME
ENDEREÇO: AV. JÓQUEI CLUBE, 934
BAIRRO: JÓQUEI CLUBE CEP: 17521450 - MARÍLIA/SP
CNPJ: 08.103.754/0001-89
PROCESSO: 25351.170480/2007-09 AUTORIZ/MS: 3.03535.3
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: SOLUQUIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS QUÍMICOS LTDA
ENDEREÇO: AV. PERIMETRAL BRUNO SEGALLA, No- 11 2 2 6 ,
SUBSOLO
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Regional,  concede  este  ALVARÁ   DE   LOCALIZAÇÃO   E   FUNCIONAMENTO,

Processo

conforme dados abaixo:

2 - Dados da Empresa
Razão Social

Endereço

CNPJ

 -

 -

 -

Inscrição MercantilSequencial do Imóvel  -  -

5 - Data de Concessão:

1 - Tipo de Alvará

6 - Data de Emissão:

A

SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

07.291394.17

RUA PROF MARIO RAMOS 20

08.675.394/0001-90

BONGI RECIFE - PE CEP: 50751-430

4664-80-0 COM ATAC DE MÁQ, APAR E EQUIP P/ USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
7739-00-2 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
9511-80-0 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3312-10-3 MANUTEN E REP DE APAR ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIP DE IRRADIAÇÃO
4614-10-0 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COM DE MÁQ, EQUIP, EMBARC E AERONAVES

, através da 8ª  Divisão de

27 DE JUNHO DE 2017

426992.6 376.079-0

DEFINITIVO

18 DE SETEMBRO DE 2019

Alvará 08.000099.17

SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Secretaria Executiva de Licenciamento e Urbanismo

60Este ALVARÁ é concedido por        meses,  com validade até

Secretaria Executiva de Licenciamento e Urbanismo

3 - Atividade(s) Licenciada(s)

 -

26.06.2022

TERMO DE RESPONSABILIDADE

FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA, representante legal do estabelecimento vem,
perante o Município do Recife, declarar que tem ciência e assume, sob as penas da lei, a
responsabilidade pelo cumprimento da legislação Municipal, Estadual e Federal vigentes,
acerca das condições ambientais e de higiene, segurança, estabilidade, habitabilidade e
acessibilidade da edificação situada RUA PROF MARIO RAMOS 20 BONGI RECIFE - PE
CEP: 50751-430 , onde está instalada a atividade descrita ao lado e para a qual foi
concedido o presente Alvará de Localização e Funcionamento.

Declara, ainda, que serão cumpridas todas as normas de segurança pertinentes ao pleno
funcionamento da atividade, dentre elas:

1 - Atestado de regularidade do Corpo de Bombeiros, atualizado;
2 - Atestado de capacidade máxima de público, calculada de acordo com os conceitos definidos pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (exclusivamente para as atividades definidas no
inciso IV, do artigo 4º, desta Lei);
3 - Não utilização de fogos de artifício no interior do estabelecimento (exclusivamente para as
atividades definidas no inciso IV, do artigo 4º, desta Lei);
4 - Definição de rotas de fugas através de sinalização e desobstrução permanente das mesmas;
5 - Dimensionamento das portas de saída de acordo com determinações do Corpo de Bombeiros;
6 - Atendimento a Lei Municipal nº 16.217/96 e a Norma Técnica nº 001/2012 - CTTU, referentes à
realização de carga e descarga de mercadorias e bens.

A constatação, pela fiscalização da Secretaria de Controle Urbano ou outra que lhe venha a suceder
com igual finalidade, do não cumprimento das obrigações previstas acarretará multa de 10% (dez por
cento) do valor venal do imóvel e demais penalidades impostas nesta lei, podendo resultar na
interdição automática do estabelecimento.

(Anexo III)

Recife, 18 DE SETEMBRO DE 2019

Representante legal da empresa
Nome - FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link
http://www.recife.pe.gov.br/SPAVROSE MARY VELOSO CINTRA - MAT. 30597-8

PREFEITURA DO RECIFE

4 - Condicionante(s)
NADA CONSTA

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 24061809191700370774-1; Data: 18/09/2019 17:10:41

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJC31289-OEBT;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
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27/10/2020 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351105960201082/?cnpj=08675394000190 1/2

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Dados do Cadastro

Razão Social
safe suporte a vida e comercio internacional ltda
CNPJ
08.675.394/0001-90
Endereço Completo
R PROFESSOR MARIO RAMOS 20 - BONGI CEP: 50.751-430 - RECIFE/PE
Telefone
(81) 3225-7150
Responsável Técnico
ANDRÉ CAMELLO DE BARROS
Responsável Legal
FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA

Cadastro Nº
8.06.240-3 (U3H77L5HH351)
Data do Cadastro
29/03/2010
Situação

Ativa

Nº do Processo
25351.105960/2010-82
Cadastro
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)
Atividades / Classes

Armazenar
Correlatos

Distribuir
Correlatos

Expedir
Correlatos

Importar
Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 2898



27/10/2020 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351105960201082/?cnpj=08675394000190 2/2

Voltar

Empresa Solicitante Linhas de Certificação Vigentes Data de Publicação Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante Linhas de Certificação Vigentes Data de Publicação Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado
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Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/24060306211804209936
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IO Autenticação Digital Código: 24060306211804209936-1
Data: 03/06/2021 12:28:54
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP37786-K6VY;
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Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
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(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
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Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/24061006217441766214

C
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IO Autenticação Digital Código: 24061006217441766214-1
Data: 10/06/2021 14:28:24
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP48955-6M6F;
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(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 24061212171632200507-1; Data: 12/12/2017 16:36:08

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGD01762-5GDP;
Valor Total do Ato: R$ 4,12

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
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Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco 
HOSPITAL 

Getúlio Vargas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO

INTERNACIONAL LTDA. estabelecida a Rua Professor Mário Ramos, 20, Bongi-Recife/PE CNPJ 

08.675.394/0001-90, FORNECEU para esta empresa, HOSPITAL GETÚLIO VARGAS, localizado 

na Cidade de Recife, no estado do Pernambuco com CNPJ/MF ne 10.572.048/0005-51, 

endereço, situada na Av. General San Martin, s/N- Cordeiro CEP 50.630-060 

O(s) equipamento(s) abaixo especificados e respectivos quantitativos:

QUANTIDADEMODELO EQUIPAMENTO 

SISTEMA DE ULTRASSOM 

02 DC 30 DIAGNÓSTICO

Prazo do fornecimento: 20 dias 

Prazo de garantia: 1 ANO 

Atestamos ainda, que os produtos indicados foram fornecidos, montados, instalados e 

configurado nos prazos estabelecidos e de forma satisfatória, bem como a prestação 

de serviços de assistência técnica dentro e fora do periodo de garantia, não existindo 

em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e 

responsabilidade para com as obrigações contratualmente assumidas. 

E, por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado. 

Recife 18 de março de 2021 

Gustayo Fonseca Mota Mat 
38586-8 T HGV Superintendente de Engenharae Manu ao 

Gustavo Fonseca Mota e Albuquerque 
Superintendente de Engenharia e Manutenção 

Hospital Getúlio Vargas

Av. Gal. San Martin s/n - Cordeiro
Recife PE CEP 50.630-060 

Fone: 0XX81.3184.5600 

E-mai hgvseca saude.pe.gov.br 

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/24061803218170904971

C
A

R
T

Ó
R

IO Autenticação Digital Código: 24061803218170904971-1
Data: 18/03/2021 14:39:10
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALG71726-ACIC;

C
N

J:
 0

6.
87

0-
0 Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

T
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Certifico o Registro em 08/05/2021
Arquivamento 20219185808 de 08/05/2021 Protocolo 219185808 de 04/05/2021 NIRE 26201603162
Nome da empresa SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93352898676184

08/05/2021
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Certifico o Registro em 08/05/2021
Arquivamento 20219185808 de 08/05/2021 Protocolo 219185808 de 04/05/2021 NIRE 26201603162
Nome da empresa SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93352898676184

08/05/2021
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Certifico o Registro em 08/05/2021
Arquivamento 20219185808 de 08/05/2021 Protocolo 219185808 de 04/05/2021 NIRE 26201603162
Nome da empresa SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93352898676184

08/05/2021
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Certifico o Registro em 08/05/2021
Arquivamento 20219185808 de 08/05/2021 Protocolo 219185808 de 04/05/2021 NIRE 26201603162
Nome da empresa SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93352898676184

08/05/2021
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Certifico o Registro em 08/05/2021
Arquivamento 20219185808 de 08/05/2021 Protocolo 219185808 de 04/05/2021 NIRE 26201603162
Nome da empresa SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93352898676184

08/05/2021
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Certifico o Registro em 08/05/2021
Arquivamento 20219185808 de 08/05/2021 Protocolo 219185808 de 04/05/2021 NIRE 26201603162
Nome da empresa SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93352898676184

08/05/2021
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Certifico o Registro em 08/05/2021
Arquivamento 20219185808 de 08/05/2021 Protocolo 219185808 de 04/05/2021 NIRE 26201603162
Nome da empresa SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93352898676184

08/05/2021
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Certifico o Registro em 08/05/2021
Arquivamento 20219185808 de 08/05/2021 Protocolo 219185808 de 04/05/2021 NIRE 26201603162
Nome da empresa SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93352898676184

08/05/2021
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Certifico o Registro em 08/05/2021
Arquivamento 20219185808 de 08/05/2021 Protocolo 219185808 de 04/05/2021 NIRE 26201603162
Nome da empresa SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93352898676184

08/05/2021
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Certifico o Registro em 08/05/2021
Arquivamento 20219185808 de 08/05/2021 Protocolo 219185808 de 04/05/2021 NIRE 26201603162
Nome da empresa SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93352898676184

08/05/2021
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Certifico o Registro em 08/05/2021
Arquivamento 20219185808 de 08/05/2021 Protocolo 219185808 de 04/05/2021 NIRE 26201603162
Nome da empresa SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93352898676184

08/05/2021
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Certifico o Registro em 08/05/2021
Arquivamento 20219185808 de 08/05/2021 Protocolo 219185808 de 04/05/2021 NIRE 26201603162
Nome da empresa SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93352898676184

08/05/2021
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Certifico o Registro em 08/05/2021
Arquivamento 20219185808 de 08/05/2021 Protocolo 219185808 de 04/05/2021 NIRE 26201603162
Nome da empresa SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93352898676184

08/05/2021
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Certifico o Registro em 08/05/2021
Arquivamento 20219185808 de 08/05/2021 Protocolo 219185808 de 04/05/2021 NIRE 26201603162
Nome da empresa SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93352898676184

08/05/2021
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Certifico o Registro em 08/05/2021
Arquivamento 20219185808 de 08/05/2021 Protocolo 219185808 de 04/05/2021 NIRE 26201603162
Nome da empresa SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93352898676184

08/05/2021
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Certifico o Registro em 08/05/2021
Arquivamento 20219185808 de 08/05/2021 Protocolo 219185808 de 04/05/2021 NIRE 26201603162
Nome da empresa SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93352898676184

08/05/2021
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Certifico o Registro em 08/05/2021
Arquivamento 20219185808 de 08/05/2021 Protocolo 219185808 de 04/05/2021 NIRE 26201603162
Nome da empresa SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93352898676184

08/05/2021

219185808

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

PROTOCOLO 219185808 - 04/05/2021

ATO 223 - BALANCO PUBLICADO

EVENTO 223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26201603162
CNPJ 08.675.394/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2021
SOB N: 20219185808

ESTE PROCESSO Ã 30 DE REGISTRO AUTOMÃ•TICO, DISPOSTO PELA IN DREI NÂ° 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES

SECRETÁRIA - GERAL

1
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DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDARazão Social:

2021.000006405734-31No. Protocolo:

SAFE SOLUCOES TECNOLOGICASNome Fantasia:

RUA PROFESSOR MARIO RAMOS, 20, -Endereço:

BONGI,    RECIFE - PE

50.751-430

CACEPE: 0348321-57

08.675.394/0001-90CNPJ/MF:

NORMALRegime de Recolhimento:

ATIVOSituação Contribuinte:

4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-

Atividade Econômica Principal:

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE,
sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

DATA DE INSCRIÇÃO: 20/03/2007

15/09/2021DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO:

Faixa Recolhimento: Não Informado

3312-1/03 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE

9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

4614-1/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E

7739-0/02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR

Página 1
Emitido em: 15/09/2021 16:22:10

 de 1
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Certifico o Registro em 15/09/2021
Arquivamento 20218373031 de 15/09/2021 Protocolo 218373031 de 10/09/2021 NIRE 26201603162
Nome da empresa SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 171536922891628

15/09/2021

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T57BTs9eFiVNeg&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07952526413-BRENO HENRIQUE NAPOLEAO BELARMINO
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Certifico o Registro em 15/09/2021
Arquivamento 20218373031 de 15/09/2021 Protocolo 218373031 de 10/09/2021 NIRE 26201603162
Nome da empresa SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 171536922891628

15/09/2021

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T57BTs9eFiVNeg&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07952526413-BRENO HENRIQUE NAPOLEAO BELARMINO
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Certifico o Registro em 15/09/2021
Arquivamento 20218373031 de 15/09/2021 Protocolo 218373031 de 10/09/2021 NIRE 26201603162
Nome da empresa SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 171536922891628

15/09/2021

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE 

 

Eu, BRENO HENRIQUE NAPOLEÃO BELARMINO, Contador, com carteira 

profissional no 027488/O-0 CRC-PE, inscrito no CPF no 

079.525.264-13 e RG no 63392558, expedida por SDS-PE, 

declaro, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções 

administrativas e cíveis, que os documentos digitalizados objetos 

do arquivamento sob protocolo no 21/837303-1, são autênticos e 

condizem com o original, em conformidade com o art. 1o da 

Resolução no001/2020/JUCEPE, de 26 de março de 2020. 

 

Documentos apresentados: 

 

1. (Ato de alteração – 02 páginas); 

2. (Carteira profissional de contabilidade – 01 páginas) 

 

 

Data:10/09/2021 

Assinatura: 

 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T57BTs9eFiVNeg&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07952526413-BRENO HENRIQUE NAPOLEAO BELARMINO
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Certifico o Registro em 15/09/2021
Arquivamento 20218373031 de 15/09/2021 Protocolo 218373031 de 10/09/2021 NIRE 26201603162
Nome da empresa SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 171536922891628

15/09/2021

218373031

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

PROTOCOLO 218373031 - 10/09/2021

ATO 213 - CARTA DE EXCLUSIVIDADE

EVENTO 213 - CARTA DE EXCLUSIVIDADE

MATRIZ

NIRE 26201603162
CNPJ 08.675.394/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/09/2021
SOB N: 20218373031

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES

SECRETÁRIA - GERAL

1

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07952526413 - BRENO HENRIQUE NAPOLEAO BELARMINO
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Certifico o Registro em 13/09/2021
Arquivamento 20218372710 de 13/09/2021 Protocolo 218372710 de 10/09/2021 NIRE 26201603162
Nome da empresa SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 164171779187787

13/09/2021

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T568saQRI6f-xQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07952526413-BRENO HENRIQUE NAPOLEAO BELARMINO
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Certifico o Registro em 13/09/2021
Arquivamento 20218372710 de 13/09/2021 Protocolo 218372710 de 10/09/2021 NIRE 26201603162
Nome da empresa SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 164171779187787

13/09/2021

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T568saQRI6f-xQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07952526413-BRENO HENRIQUE NAPOLEAO BELARMINO
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Certifico o Registro em 13/09/2021
Arquivamento 20218372710 de 13/09/2021 Protocolo 218372710 de 10/09/2021 NIRE 26201603162
Nome da empresa SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 164171779187787

13/09/2021

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE 

 

Eu, BRENO HENRIQUE NAPOLEÃO BELARMINO, Contador, com carteira 

profissional no 027488/O-0 CRC-PE, inscrito no CPF no 

079.525.264-13 e RG no 63392558, expedida por SDS-PE, 

declaro, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções 

administrativas e cíveis, que os documentos digitalizados objetos 

do arquivamento sob protocolo no 21/837271-0, são autênticos e 

condizem com o original, em conformidade com o art. 1o da 

Resolução no001/2020/JUCEPE, de 26 de março de 2020. 

 

Documentos apresentados: 

 

1. (Ato de alteração – 02 páginas); 

2. (Carteira profissional de contabilidade – 01 páginas) 

 

 

Data:10/09/2021 

Assinatura 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T568saQRI6f-xQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
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MINDRAY DO BRASIL 
Rua Joaquim Floriano, 488 – Piso Intermediário – Itaim Bibi 

São Paulo / SP 
Tel.: (11) 3078-8026 / FAX: (11) 3078-8035 

monitoracao@mindray.com 
www.mindray.com 

 

 

 

 

 
PM-60 

OXÍMETRO DE PULSO 
 
 

• Tela LCD colorida de 2,4 polegadas, com apresentação de curva pletismográfica 

• Para pacientes adultos, pediátricos e neonatais 

• Modos de Operação selecionáveis: Aleatório (spot check) e Contínuo 

• Alarmes sonoros e visuais, com faixas ajustáveis de alarme 

• Memória de Tendências de 96 horas (Modo Contínuo); até 99 pacientes ou 4000 dados 
(Modo Aleatório) 

• Até 36 horas de autonomia de bateria através de pilhas alcalinas AA 

• Bateria de Lítio, recarregável internamente através de fonte de alimentação (opcional) 

• Robustez e portabilidade: capa protetora (opcional) e bolsa de transporte (opcional) 
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MINDRAY DO BRASIL 
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PM-60 
OXÍMETRO DE PULSO 
 
Especificações Técnicas 
Segurança 
Conforme as exigências da norma IEC e NBR IEC 60601, 
Marca CE de acordo com a MDD93/42/EEC 
Proteção contra ingresso de líquidos: IPX2 
 
Tamanho e Peso 
Dimensões: 55 mm (larg.) x 120 mm (alt.) x 30 mm (prof.) 
Peso: no máximo, 300 g (com baterias instaladas) 
 
Ambiente 
Temperatura: 0 a 40 °C (operação); -20 a 60 °C 
(armazenamento) 
Umidade: 15 a 95 % (operação, não condensado); 10 a 95% 
(armazenamento, não condensado) 
 
Tipos de Paciente 
Adulto, Pediátrico e Neonato 
 
Especificações de Desempenho 
Tela: TFT Colorida de 2,4 polegadas 
Resolução: 320 x 240 pixels 
Traçado: Curva Pletismográfica 
Indicadores: Alimentação (visual); Tom de Pulso, Teclado 
(sonoro); Alarme (visual e sonoro) 
Conexão DB-9: para conexão do sensor de SpO2 ou cabo de 
comunicação (transferência de dados) 
Conexão IR: a conexão infravermelha (IR) permite o 
download de dados do paciente em tempo real a um PC 

Bateria: Alcalina AA (3x), até 36 horas em funcionamento 
contínuo; Lítio (opcional), recarregável por fonte de 
alimentação, até 24 horas em funcionamento contínuo 
Fonte de Alimentação (opcional, somente para Bateria de 
Lítio): 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (Entrada); 5 VDC, 1,2 A, 6 W 
(Saída); até 2 horas para recarga da bateria 
Tendências: resolução de 2 s e capacidade de até 96 horas 
(Modo Contínuo); medida de até 99 pacientes e revisão de 
até 4000 dados (Modo Aleatório) 
Alarme: sonoros e visuais, dividido em 3 níveis de 
prioridade; limites máximo e mínimo ajustáveis pelo 
usuário 
 
SpO2 
Faixa de Medida: 0 a 100% 
Resolução: 1% 
Exatidão: 0 a 69: sem especificação; 70 a 100%: ±2% 
(Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato) 
Taxa de Atualização: 1 s 
Tempo médio para medida: 7 s (Sens. ALTA); 9 s (Sens. 
MÉDIA); 11 s (Sens. BAIXA) 
 
Frequência de Pulso (FP) 
Faixa de Frequência de Pulso: 18 a 300 bpm 
Resolução: 1 bpm 
Exatidão: ±3 bpm (sem movimento); ±5 bpm (com 
movimento) 
Taxa de Atualização: 1 s 
Tempo médio para medida: 7 s (Sens. ALTA); 9 s (Sens. 
MÉDIA); 11 s (Sens. BAIXA)

   
 
 

   

Capa Protetora Fonte de Alimentação 

Bolsa de Transporte Curva Pletismográfica 
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uMEC10
Tamanho do monitor: 315 mm x 155 mm x 220 mm
Peso: ≤ 3,5 kg, configuração de parâmetros padrão, incluindo uma bateria 
 de lítio e um gravador

uMEC12
Tamanho do monitor: 345 mm x 160 mm x 255 mm
Peso: ≤ 4 kg, configuração de parâmetros padrão, incluindo uma bateria de 
 lítio e um gravador

Tela
Tipo: uMEC10: Tela LED colorida de 10,4” ou touchscreen
 uMEC12: Tela LED colorida de 12,1” ou touchscreen
Resolução: 800 x 600 pixels
Formas de onda: uMEC10: até 7
 uMEC12: até 8
Tela externa: 1 tela por VGA

ECG
Conjunto de eletrodos: 3 eletrodos: I, II, III
 5 eletrodos: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
 Reconhecimento automático de eletrodos 3/5
Ganho: x0,125, x0,25, x0,5, x1, x2, x4, Auto
Velocidade de varredura: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Largura de banda: Modo de diagnóstico: 0,05 a 150 Hz
 Modo de monitor: 0,5 a 40 Hz
 Modo cirúrgico: 1 a 20 Hz
 Modo ST: 0,05 a 40 Hz
Proteção desfib.: Suporta desfibrilação de 5.000 V (360 J)
Tempo de recuperação: < 10 s
CMRR: Modo de diagnóstico: > 90 dB
 Modo Monitor, Cirúrgico, ST: > 105 dB
Análise de ST: Faixa: -2,0 a 2,0 mV
 Precisão: ±0,02 mV ou ±10%, o que for maior (-0,8 a +0,8 mV)
 Resolução: 0,01 mV
Análise Arr: Sim, vários eletrodos, 24 classificações
Análise QT: Sim

Frequência Cardíaca
Faixa: Adu: 15 a 300 bpm
 Ped/Neo: 15 a 350 bpm
Resolução: 1 bpm
Precisão: ±1 bpm ou ±1%, o que for maior
Análise de FC: Sim

Respiração
Faixa: Adu: 0 a 120 rpm
 Ped/Neo: 0 a 150 rpm
Resolução: 1 rpm
Precisão: 7 a 150 rpm: ±2 rpm ou ±2%, o que for maior
 0 a 6 rpm: Não especificada
Eletrodo: I ou II
Velocidade de varredura: 3 mm/s, 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s ou 50 mm/s

SpO2
Faixa: 0 a 100%
Resolução: 1%
Precisão: ±2% (70 a 100%, Adu/Ped)
 ±3% (70 a 100%, Neo)
 Não especificada (0 a 69%)
Taxa de atualização: ≤ 2 s

Frequência de pulso
Faixa: 20 a 300 bpm (de SpO

2
)

 30 a 300 bpm (de NIBP)
 25 a 350 bpm (de IBP)
Precisão: ±3 bpm (de SpO

2
)

 ±3 bpm ou ±3%, o que for maior (de NIBP)
 ±1 bpm ou ±1%, o que for maior (de IBP)
Resolução: 1 bpm
Taxa de atualização: ≤ 2 s

NIBP
Método: Oscilométrico automático
Modo de operação: Manual, Auto, STAT
Parâmetros: Sistólico, Diastólico, Médio
Faixa sistólica: Adu: 25 a 290 mmHg
 Ped: 25 a 240 mmHg
 Neo: 25 a 140 mmHg
Faixa diastólica: Adu: 10 a 250 mmHg
 Ped: 10 a 200 mmHg
 Neo: 10 a 115 mmHg
Faixa média: Adu: 15 a 260 mmHg
 Ped: 15 a 215 mmHg
 Neo: 15 a 125 mmHg
Precisão: Erro médio máx.: ±5 mmHg
Desvio-padrão máx.: 8 mmHg
Resolução: 1 mmHg
Análise de NIBP: Sim

Temperatura
Canal: 1 canal (uMEC10), 2 canais (uMEC12)

Parâmetros: T1, T2 e TD
Faixa: 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Resolução: 0,1 °C
Precisão: ±0,1 °C ou ±0,2 °F (sem sonda)

IBP (apenas para uMEC 12)
Canal: até 2 canais
Faixa: -50 a 300 mmHg
Resolução: 1 mmHg
Precisão: ± 2% ou ± 1 mmHg, o que for maior (sem sensor)
Sensibilidade: 5 μV/V/mmHg
Faixa de impedância: 300 a 3.000 Ω

C.O. (apenas para uMEC 12)
Método: Termodiluição
Faixa: C.O.: 0,1 a 20 L/min
 TB: 23 a 43 °C
 TI:0 a 27 °C
Precisão: C.O.: ±5% ou ±0,1 L/min, o que for maior
 TB, TI: ±0,1 °C (sem sensor)
Resolução: C.O.: 0,1 L/min
 TB, TI: 0,1 °C

CO2 (apenas para uMEC 12)
Modo: Sidestream, Baixo fluxo
Faixa: 0 a 20% (0 a 152 mmHg sob pressão atmosférica normal)
Precisão: ±0,1% (< 1%)
 ±0,2% (1 a 4,9%)
 ±0,3% (5 a 6,9%)
 ±0,4% (7 a 11,9%)
 ±0,5% (12 a 12,9%)
 ±(0,43%+8%rel) (13 a 20%)
 Não especificado (acima de 20%)
Vazão da amostra: 90, 120 ml/min (Sidestream)
 50 ml/min (Baixo fluxo)
Precisão da vazão da amostra: ±15% ou ±15 ml/min, o que for maior.
Tempo de inicialização: < 90 s
Tempo de resposta: Ao usar o coletor de água para adultos e a linha de amostragem 
 para adultos de 2,5 m
 < 5,5 s a 120 ml/min
 Ao usar o coletor de água neonatal e a linha de amostragem 
 neonatal de 2,5 m
 < 4,5 s a 90 ml/min
 Ao usar acessórios de baixo fluxo
 < 5 s a 50 ml/min
Faixa AWRR: 0 a 150 rpm
Precisão AWRR: < 60 rpm: ±1
 60 a 150 rpm: ±2
Tempo de apneia: 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s

Armazenamento de dados
Dados de tendência: 1.200 h (10 min de intervalo), 120 h (1 min de intervalo), 
 4 h (5 s de intervalo)
Eventos de alarme: 1.800 eventos e formas de onda associadas
Eventos de Arr.: 128 eventos de arr. e formas de onda associadas
NIBP: 1.600 medições
Formas de onda: Máx. 48 horas de formas de onda com divulgação total

Bateria
Tipo: 1 Bateria de lítio recarregável integrada
Tensão: 11,1 VCC
Capacidade: 2.500 mAh (5.000 mAh opcional)
Tempo de execução: 4 h (2.500 mAh), 8 h (5.000 mAh)
Tempo de recarga: 2.500 mAh: máximo 4 h (desligada)
4.500 mAh: máximo 8 h (desligada)

Interface
Conectores: 1 conector de energia CA
 1 conector de rede RJ45
 2 conectores USB 2.0
 1 conector de saída VGA
 1 conector de saída multifuncional (saída ECG, chamada de enfermeiro 
 e sinais de sinc. de desfibrilador)
Suporte WiFi: Sim, 5 G/2,4 G dual band
Leitor de código de barras: Suporte
Impressora de rede: Suporte

Gravador
Tipo: Matriz térmica
Velocidade: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Traço: 3

Requisitos de energia
Tensão CA: 100 a 240 VCA, Corrente de
50/60 Hz: 1,5 A

Requisitos ambientais
Temperatura: Durante o funcionamento: 0 a 40 °C (32 a 104 °F)
Armazenamento: -20 a 60 °C (-4 a 140 °F)
Umidade: Durante o funcionamento: 15 a 95% (sem condensação)
Armazenamento: 10 a 95% (sem condensação)
Barométrica: Durante o funcionamento: 427,5 a 805,5 mmHg (57,0 a 107,4 kPa)
 Armazenamento: 120 a 805,5 mmHg (16,0 a 107,4 kPa)

*Nem todas as funções estão disponíveis em todas as regiões, entre em contato com o 
representante de vendas local da Mindray para obter mais informações.

Especi�cações técnicas

P/N: PT-BR-uMEC-210285x4P-20160427

uMEC

Eliminando o alto custo 
da saúde de qualidade

Monitor do paciente
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Análise de FC/PA

24horas

Com os 25 anos de experiência em monitoramento de pacientes da 
Mindray, a série de monitores de pacientes uMEC atende a necessidades 
clínicas, oferecendo uma medição precisa e estável de parâmetros 
essenciais. Quando o monitoramento é confiável, você pode, naturalmente, 
se sentir mais confiante nas suas decisões clínicas.

O Algoritmo de ECG de vários eletrodos patenteado pela Mindray melhora 
significativamente a precisão da medição e reduz falsos alarmes
A técnica de medição rápida de NIBP reduz o desconforto causado pela insuflação do 
manguito, especialmente para pacientes que sofrem de hipertensão ou hipotensão 
Algoritmo anti-interferência SpO2 fornece medição precisa mesmo quando o paciente 
é móvel
Grande capacidade de armazenamento de dados permite a análise abrangente de 
dados históricos do paciente e dispositivos de armazenamento USB externos também 
são suportados
8 horas de tempo de funcionamento contínuo com uma bateria de lítio

Como um monitor de pacientes fácil de usar, o uMEC ajuda a simplificar o 
fluxo de trabalho e melhorar a eficiência. O monitor fornece interface de 
usuário bastante intuitiva para tornar aplicações mais rápidas e fáceis, 
mesmo para novos usuários. Os profissionais da saúde necessitam de 
menos tempo de treinamento e têm mais tempo para o atendimento ao 
paciente.

Tela de LED de alta resolução de 10,4/12,1 polegadas com touchscreen opcional
Suporta vários layouts de tela de monitoramento para diferentes necessidades clínicas, 
como fonte grande, tela de monitoramento de 7 curvas na tela inteira ou metade da tela, 
visualizar outro leito, etc.
Configurações padrão que satisfazem requisitos clínicos gerais, sem a necessidade de 
ajustar as configurações antes da utilização, o que ajuda o início rápido
Estatísticas de alterações de frequência cardíaca e monitoramento ambulatorial da 
pressão arterial, que tornam oscilações para mais ou para menos visíveis
Menos de 3,5 kg com a bateria possibilita maior portabilidade
Gabinete de acessórios exclusivo proporciona eficiência ao gerenciamento de acessórios
Design de peça única fácil de limpar

Para ser eficaz em diferentes ambientes, o uMEC passou por rigorosos testes 
de segurança elétrica e confiabilidade. É extremamente durável e tem vida 
útil longa.

Temperatura de trabalho de 0 ~ 40 °C, não afetada por extremos
Proteção contra quedas de 0,75 m e resistência à água IPX1
Caixa de plástico forte resistente ao envelhecimento e amarelamento, com alta 
resistência à corrosão
Baixo consumo de energia e design sem ventilador que confere sustentabilidade 
ambiental e reduz o risco de contaminação cruzada
Os acessórios da Mindray são altamente confiáveis e feitos com material e técnica de 
produção de qualidade

Tendências de 

1.200horas

1.800alarmes

1.600medições NIBP

48horas de divulgação 
total

ECG

NIBP SpO2
EstávelRápido

Preciso

8 horas

Medições essencialmente 
avançadas

Grande capacidade 
de dados

Bateria de longa duração

Fácil de usarDesempenho 
Avançado

Análise de FC/PA Gabinete de acessórios 
exclusivo

Interfaces fáceis de usar

Compatível com vários 
produtos de limpeza

Acessórios de alta qualidade Proteção contra quedas

Alta 
Durabilidade
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   WATO EX-30
Máquina de anestesia

Máquina de anestesia

   WATO EX-30

A Mindray é um dos líderes globais em soluções e dispositivos médicos. Num compromisso firme com a nossa 
missão de “partilhar tecnologias médicas com o mundo“, dedicamo-nos à inovação nas áreas de Monitorização e 
Suporte de Vida, Diagnóstico In-vitro e Imagem. A 1 Solution integra o vasto leque de produtos da Mindray e 
oferece aos hospitais uma solução holística e sistémica que permite melhorar globalmente a eficiência e a 
qualidade dos cuidados em três áreas clínicas chave: cuidados de emergência, cuidados perioperatórios e 
cuidados intensivos.

Com sede em Shenzhen, China, e cotada na bolsa de Nova Iorque (New York Stock Exchange), a Mindray detém 
uma rede de serviços e distribuição sólida, com filiais em 18 países na América Latina e do Norte, Europa, África 
e Ásia-Pacífico. Ao mesmo tempo em que melhoramos a qualidade dos cuidados, ajudamos a reduzir os seus 
custos, tornando-os acessíveis a todos. 

Desde a sua criação em 1991, o desenvolvimento da Mindray tem sido promovido pela inovação. A Mindray 
construiu uma rede global de P&D, com centros de pesquisa em Seattle, Nova Jersey, Miami, Estocolmo, 
Shenzhen, Pequim, Nanjing, Chengdu, Xi'an e Xangai.

Os produtos e serviços da Mindray podem, hoje, ser encontrados em instituições de saúde em mais de 190 
países e regiões. Inspirados pelas necessidades dos nossos clientes, adotamos tecnologias avançadas e 
transformamos em inovação acessível, colocando os cuidados de saúde ao alcance de todos.

Experiência global, presença local.

R&D Center

Branch Office

32 Branch offices

Abuja

Buenos Aires

Lima

Melbourne

Warszawa

Riyadh

Subsidiary Under Setup

Kolkata

Mindray do Brasil Comércio e Distribuição de 
Equipamentos Médicos Ltda. 
Rua Tavares Bastos, 329 Perdizes -SP
Telefone: + 55 11 3124 8026  Fax: + 55 11 3078 8026
www.mindray.com

P/N: PT-WATO 30-210285x8P-20131025

A Mindray está cotada na NYSE com o símbolo ”MR”

2013 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Especificações passíveis de alteração sem aviso prévio.

BeneHeart marcas comerciais registadas ou marcas comerciais detidas pela Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., LTD.
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   WATO EX-30
Máquina de anestesia

O WATO EX-30 é um equipamento confiável e potente para o profissional de saúde. Baseado 
em profundos conhecimentos das necessidades clínicas, o sistema reúne diversas funções
(p.ex. SIMV e capnografia), criando uma solução acessível.

Clássico
O fluxômetro mecânico clássico é um equipamento bem conhecido dos anestesistas e fácil de usar. 
O EX-30 pode ser configurado como até seis fluxômetros de vidro para ar, O2 e N2O, permitindo 
ajustes de alta precisão.

Confiável
Com sensor seu sensor de fluxo triplo patenteado, sistema aquecedor integrado, circuito respiratório 
compacto e um respirador estável, o WATO EX-30 é um recurso com que o anestesista sempre pode 
contar.

Capaz
O Wato EX-30 mostra informações de capnografia diretamente na tela do respirador, facilitando o 
manejo das vias aéreas do paciente.
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●  Clássico
       ●  Confiável  
             ●  Capaz

  

   WATO EX-30
Máquina de anestesia

O respirador estável oferece:
Vários modos de ventilação VCV / PCV / SIMV 
A tela da máquina de anestesia oferece:
Simulador visual em tempo real das vias aéreas.

O módulo EtCO  com taxa de 2

amostragem ajustável mostra o padrão 
de onda de CO  diretamente na tela 2

colorida de 8.4’’.

O nebulizador V60 da Mindray compensa 
o fluxo, a pressão e a temperatura, 
mantendo uma concentração precisa 
do agente anestésico.

O circuito respiratório é compacto e 
integrado com um aquecedor, 
reduzindo a resistência e a 
condensação de água.
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Peso (sem o nebulizador e o cilindro)

Dimensões

Fonte de alimentação

Bateria de backup

Ventilador

Modos de ventilação

Volume corrente

Intervalo de fluxo inspiratório

‘Flush’ de oxigênio direto

ACGO

Sensor de oxigênio

Garrafa de CO2

Fonte de gás

Suportes da bateria de backup

Posição do nebulizador

Sistema de montagem do nebulizador

Parâmetros do monitor

Alarme

AGSS

Gaveta

Módulo de EtCO2

120kg

1375mm (A) X880mm (C) X620mm (P) 

100~240V

Até 150min

Controle eletrônico e pneumático

Modo espontâneo/manual/VCV/PCV/SIMV (opcional)

40~1500mL (VCV)

1~100L/min

25~75L/min

padrão

Padrão

1,5L

O2, O2+N2O, O2+N2O+Ar

2 ou 4 suportes

1 ou 2

Selectatec, encravamento

Volume corrente, concentração de O , pressão 
das vias aéreas, frequência respiratória, 
volume minuto, PEEP

2

Pressão baixa das vias aéreas, pressão alta das 
vias aéreas, alarme de falha de oxigênio, alarme 
de apneia, alarme de frequência respiratória, 
concentração de O2

Passivo é padrão; ativo é opcional

2

Opcional

Especificação técnica

Para mais informações, entre em contato com os representantes de vendas da Mindray

   WATO EX-30
Máquina de anestesia

O EX-30 pode ser configurado com:
ACGO

Iluminação de 2 níveis

AGSS passivo/ativo

Função de bypass de CO2

Sistema aquecedor aquecimento

Compressor de ar C3

Unidade de sucção Venturi 
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BeneFusion VP3  
Bomba de infusão  

Ficha técnica 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE DE PRODUTOS PARA 
SAÚDE

Considerando o disposto na Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o Decreto nº 3.029, de 16 de 
abril de 1999 e a publicação no Diário Oficial da União por meio da Resolução RE n° 1.739 na 
data de 03/05/2021 certifico que a empresa, a seguir descrita, cumpre com a legislação sanitária 
vigente, quanto às Boas Práticas de Fabricação de produtos para saúde exigidas pela autoridade 
sanitária brasileira, estando sujeita a inspeções periódicas.

Fabricante: Shenzhen Mindray Biomedical Electronics Co., Ltd

Endereço: 1203 Nanhuan Avenue, Guangming District, Shenzhen, Guangdong Province, 518106, 
China

Solicitante: Mindray do Brasil Comércio e Distribuição de Equipamentos Médicos Ltda    CNPJ: 
09.058.456/0001-87

Autorização de Funcionamento: 8.09.436-1  Expediente: 3862816/20-6

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Equipamentos de uso médico da classe III.

Validade até: 03/05/2023

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Moreira Marino Araujo, 
Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, em 03/05/2021, às 17:36, conforme 
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Decreto/D8539.htm.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 1434603 e o 
código CRC 4BC50AB4.
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RESOLUÇÃO RE Nº 1.734, DE 29 DE ABRIL DE 2021

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018,

considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem preconizados em legislação vigente, para a área de produtos para a saúde,
resolve:

Art. 1º Conceder às empresas constantes no anexo a Certificação de Boas
Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem de Produtos para Saúde.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua
publicação. 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO

ANEXO

Empresa: Accumed Produtos Médico Hospitalares Ltda.         CNPJ: 06.105.362/0001-23
Endereço: Rodovia Washington Luiz Nº 4370, Galpões G, H, J, K e L, Vila São Sebastião,
Duque de Caxias - RJ     CEP: 25055-009
Autorização de Funcionamento: 8027531         Expediente: 1133716/21-1
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem:
Produtos para Saúde.
---------------------------------------------------------------------------
Empresa: Endocardio Comércio Prod. Médicos Eireli - ME         CNPJ: 28.741.962/0001-10
Endereço: Av. São Sebastião, 3161, Ed. Xingu, Sala 603 - Santa Helena, Cuiabá  - MT     CEP:
78.045-000
Autorização de Funcionamento: 8.16.298-2         Expediente: 0920113/21-4
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem:
Produtos para Saúde.
---------------------------------------------------------------------------
Empresa: Fujitech Equipamentos Médicos Ltda.         CNPJ: 03.606.427/0001-26 
Endereço: R. Domingos Vieira, 587 - 18º Andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG     CEP:
30150-240
Autorização de Funcionamento: 8066271         Expediente: 1114397/20-2
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem:
Produtos para Saúde.
---------------------------------------------------------------------------
Empresa: H. Medical Importação e Comércio Ltda.         CNPJ:  03.787.326/0001-07
Endereço: Avenida Brasil, 1491, Savassi, Belo Horizonte - MG     CEP:  30140-005
Autorização de Funcionamento: 8004329         Expediente: 0375245/19-3
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem:
Produtos para Saúde.
---------------------------------------------------------------------------
Empresa: Real Produtos Médicos E Hospitalares Ltda CNPJ: 31.957.525/0001-43
Endereço: Av. Das Américas, Nº 500, Bloco 11, Loja 102 - Barra Da Tijuca - Rio De Janeiro
- RJ CEP: 22640-904
Autorização de Funcionamento: 8.00.091-0    Expediente: 3331261/20-3
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem:
Produtos para Saúde.
---------------------------------------------------------------------------
Empresa: TGF Comércio de Produtos e Serviços EIRELI         CNPJ: 36.280.688/0001-58
Endereço: Avenida Santa Luzia S/N - Lote 05 B - Santa Luzia , São Gonçalo - RJ     CEP:
24722-315
Autorização de Funcionamento: 8213571         Expediente: 0919814/21-2
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem:
Produtos para Saúde.
---------------------------------------------------------------------------
Empresa: Ulttra Medical Comércio, Importação e Exportação Ltda.        CNPJ:
15032005/0001-73
Endereço: Av. das Américas, 3301 Blc. 01 Lojas 115/116/117/118/119/120 - Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro - RJ     CEP: 22631-003
Autorização de Funcionamento: 8123323         Expediente: 3653885/20-5
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem:
Produtos para Saúde.

RESOLUÇÃO RE Nº 1.736, DE 29 DE ABRIL DE 2021

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018,

considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação
preconizados em legislação vigente, para a área de Produtos para a Saúde, resolve: 

Art. 1º Conceder às empresas constantes no anexo a Certificação de Boas
Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde. 

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua
publicação. 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO

ANEXO

Empresa: Implalife Indústria de Produtos Médico-Odontológicos Ltda.          CNPJ:
09.566.849/0001-00
Endereço: Avenida João Amadeu nº 310, Parque Industrial II, Jales/SP        CEP: 15708-
028
Autorização de Funcionamento: 8.05.160-1         Expediente: 3086235/20-9
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.
Materiais de uso médico da classe III.
-----------------------------------------------------------------------------------
Empresa: Intermed Equipamento Médico Hospitalar Ltda.         CNPJ: 49.520.521/0001-69
Endereço: Rua Santa Mônica 980, Parque Industrial San José, Cotia - SP     CEP: 06715-
865
Autorização de Funcionamento: 1024324        Expediente: 3878553/20-0
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.
Equipamentos de uso médico da classe III.
-----------------------------------------------------------------------------------
Empresa: Katal Biotecnológica Indústria e Comércio Ltda.         CNPJ: 71437917/0001-04
Endereço: Rua Leiria 1160, Bairro São Francisco, Belo Horizonte - MG     CEP: 31255-100
Autorização de Funcionamento: 1037739         Expediente: 1051778/21-2
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.
Produtos para diagnóstico de uso in vitro das classes III e IV.       
-----------------------------------------------------------------------------------
Empresa: Labtest Diagnóstica S/A         CNPJ: 16.516.296/0001-38
Endereço: Avenida Paulo Ferreira da Costa, nº 600, Distrito Industrial Vista Alegre, Lagoa
Santa - Minas Gerais     CEP: 33400-000
Autorização de Funcionamento: 1000901         Expediente: 3774621/20-9
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.
Produtos para diagnóstico de uso in vitro das classes III e IV.
-----------------------------------------------------------------------------------
Empresa: Plastimed do Brasil Ltda - ME         CNPJ: 19438386/0001-46
Endereço: Rua Gaspar, 296 - São Judas, Itajaí - SC     CEP: 88303-320
Autorização de Funcionamento: 8108024         Expediente: 0919601/21-9
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.
Materiais de uso médico das classes III e IV.        

-----------------------------------------------------------------------------------
Empresa: Renylab Química e Farmacêutica Ltda.         CNPJ: 00.562.583/0001-44
Endereço: BR 040, Km 697 (Prolongamento Av. São Francisco), Nº 309, Caiçara, Barbacena
- MG     CEP:  36205-666
Autorização de Funcionamento: 8000267         Expediente: 3976383/20-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.
Produtos para diagnóstico de uso in vitro da classe IV.
-----------------------------------------------------------------------------------
Empresa: Venkuri Indústria de Produtos Médicos Ltda.         CNPJ: 61117263/0001-70
Endereço: Rua do Arbusto, 39, Via Liviero, São Paulo - SP     CEP: 04186-130
Autorização de Funcionamento: 1036690         Expediente: 1155840/20-8
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.
Materiais de uso médico da classe III.

RESOLUÇÃO RE Nº 1.737, DE 29 DE ABRIL DE 2021

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018,

considerando a necessidade de inclusão e alteração na Certificação de Boas
Práticas de Fabricação, resolve:

Art. 1º Incluir o novo tipo de linha de produto Equipamentos de uso médico da
classe III na certificação da empresa FIAB S.p.A., solicitada pela empresa Kenon Comércio
de Equipamentos Hospitalares Ltda, CNPJ n.º 05.390.434/0001-69, publicada pela
Resolução-RE nº 712, de 17 de fevereiro de 2021, no Diário Oficial da União nº. 34, de 22
de fevereiro de 2021, Seção 1, pág. 122 e 123, conforme expedientes nº 4369510/20-1 e
1163839/21-3.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO

RESOLUÇÃO RE Nº 1.738, DE 29 DE ABRIL DE 2021

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018,

considerando o descumprimento dos requisitos de Boas Práticas Fabricação, ou
o descumprimento dos procedimentos de petições submetidas à análise, preconizados em
legislação vigente, resolve:

Art. 1º Indeferir o Pedido de Certificação de Boas Práticas de Fabricação de
Produtos para Saúde das empresas constantes no anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO

ANEXO

Fabricante: Dream Sts Co. Ltd.
Endereço: 190-1 Sangdaewon-dong, Joongwon-gu, Seongnamsi, Gyeongido, B-462-807 -
Coreia do Sul
Solicitante: Nivaa Produtos Médicos e Hospitalares Ltda        CNPJ: 04019582/0001-09
Autorização de Funcionamento: 8058322         Expediente: 2997876/20-6
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.
Materiais de uso médico da classe III.     
Motivo: Em atendimento ao Art. 11 da RDC nº 204/2005: não apresentação do relatório de
auditoria mais recente na empresa, conforme notificação de exigência nº 3071111/20-8.

RESOLUÇÃO RE Nº 1.739, DE 29 DE ABRIL DE 2021

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado
pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018,
considerando a Declaração de Cooperação firmada em 27 de novembro de 2012 entre
as Autoridades Regulatórias participantes do Programa de Auditoria Única em Produtos
para a Saúde (MDSAP - Medical Device Single Audit Program); considerando o art. 7º
da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 alterado pelo art. 128 da Lei nº 13.097, de
19 de janeiro de 2015; considerando o parágrafo único do art. 4º da Resolução de
Diretoria Colegiada - RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013, alterado pela Resolução de
Diretoria Colegiada - RDC nº 217, de 20 de fevereiro de 2018; considerando o § 1º do
art. 15 da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 183, de 17 de outubro de 2017;
considerando o parecer da área técnica emitido com base em relatório válido de
auditoria realizada por organismo auditor terceiro reconhecido pela Anvisa para realizar
auditorias regulatórias em estabelecimentos fabris de Produtos para Saúde;
considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação
preconizados em legislação vigente, para a área de Produtos para Saúde, resolve:

Art. 1º Conceder às empresas constantes no anexo, a Certificação de Boas
Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.

Art. 2º A presente Certificação tem validade de 2 (dois) anos a partir da sua
publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO

ANEXO

Fabricante: B. Braun Melsungen AG
Endereço: Pfieffewiesen 34212, Melsungen, Hessen - Alemanha.
Solicitante: Laboratórios B. Braun S.A.            CNPJ: 31.673.254/0001-02
Autorização de Funcionamento: 8.01369-9    Expediente: 3929504/20-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico da classe III.
-------------------------------------------------------------------------------------
Fabricante: Bausch &Lomb Inc.
Endereço: 3365 Tree Court Industrial Boulevard, Saint Louis, Missouri, 63122, Estados
Unidos da América
Solicitante: BL Indústria Ótica Ltda  CNPJ: 27.011.022/0001-03
Autorização de Funcionamento: 8.01.360-6  Expediente: 2842127/20-0
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico da classe III.
-------------------------------------------------------------------------------------
Fabricante: Cardiac Science Corporation
Endereço: 500 Burdick Parkway - Deerfield - WI 53531, Estados Unidos da América
Solicitante: VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda   CNPJ:
04.718.143/0001-94
Autorização de Funcionamento: 8.01.025-1  Expediente: 0112230/19-4
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico da classe III.
-------------------------------------------------------------------------------------
Fabricante: Covidien
Endereço: Building 911-67, Sabanetas Industrial Park, Ponce, 00731, Porto Rico
Solicitante: Auto Suture do Brasil Ltda            CNPJ: 01.645.409/0001-28
Autorização de Funcionamento: 1.03.490-0  Expediente: 4027429/20-6
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico das classes III e IV e equipamentos de uso médico da classe
III.
-------------------------------------------------------------------------------------
Fabricante: DePuy Mitek
Endereço: 325 Paramount Drive, Raynham, Massachusetts, 02767 - Estados Unidos da
América.
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Solicitante: Johnson &Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Para Saúde
Ltda.   CNPJ: 54.516.661/0001-01
Autorização de Funcionamento: 8.01.459-0  Expediente: 3550402/20-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico das classes III e IV.
-------------------------------------------------------------------------------------
Fabricante: Edan Instruments, Inc.
Endereço: #15 Jinhui Road, Jinsha Community, Kengzi Sub-District, Pingshan District,
518122, Shenzen - China.
Solicitante: Drager Indústria e Comércio Ltda.   CNPJ: 02.535.707/0001-28
Autorização de Funcionamento: 1.04.073-7  Expediente: 1753233/20-8
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico da classe III.
-------------------------------------------------------------------------------------
Fabricante: Edwards Lifesciences LLC.
Endereço: 12050 Lone Peak Parkway Draper 84020 Utah / Estados Unidos da
América.
Solicitante: Edwards Lifesciences Comércio de Produtos Médico-Cirúrgicos Ltda. CNPJ:
05.994.604/0001-00
Autorização de Funcionamento: 8.02.190-5  Expediente :2875112/20-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico das classes III e IV.
-------------------------------------------------------------------------------------
Fabricante: EL EN S.p.A.
Endereço: Via Baldanzese nº17, Calenzano, Florença, 50041, Itália
Solicitante: VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda
CNPJ: 04.718.143/0001-94
Autorização de Funcionamento: 8.01.025-1  Expediente: 1458328/21-0
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico da classe III.
-------------------------------------------------------------------------------------
Fabricante: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
Endereço: Frankfurter Strasse 6-8, St. Wendel - Sarre 66606 / Alemanha
Solicitante: Fresenius Medical Care Ltda.       CNPJ: 01.440.590/0001-36
Autorização de Funcionamento: 8.01.339-5  Expediente: 3724217/20-0
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico da classe III.
-------------------------------------------------------------------------------------
Fabricante: Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd
Endereço: #550, Yinhai Street, Hangzhou Economic and Tecnological Development Area,
310018, Zhejiang, Hangzhou, China
Solicitante: Diagnóstica Indústria e Comércio Ltda - ME CNPJ: 11.462.456/0001-90
Autorização de Funcionamento: 8.06.387-2  Expedientes: 1458216/21-7
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Produtos para diagnóstico de uso in vitro das classes III e IV.
-------------------------------------------------------------------------------------
Fabricante: Heraeus Medical GmbH
Endereço: Philipp-Reis-Strasse 8/13, Wehrheim, Hesse, 61273, Alemanha
Solicitante: VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda CNPJ:
04.718.143/0001-94
Autorização de Funcionamento: 8.01.025-1  Expediente: 3723777/20-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico das classes III e IV.
-------------------------------------------------------------------------------------
Fabricante: Life Vascular Devices Biotech, S.L.
Endereço: Camí de Can Ubach, 11 Pol. Ind. Les Fallules 08620 Sant Vicenç Dels Horts
- Barcelona, Espanha.
Solicitante: VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda. CNPJ:
04.718.143/0001- 94
Autorização de Funcionamento: 8.01.025-1  Expediente :3568576/20-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico das classes III e IV.
-------------------------------------------------------------------------------------
Fabricante: Logistic Centre Ulrich GmbH &Co. KG
Endereço: Mergelgrube 1, Ulm, Baden-Württemberg, 89081, Alemanha
Solicitante: Biomédica Equipamentos e Suprimentos Hospitalares Ltda CNPJ:
01.299.509/0001-40
Autorização de Funcionamento: 1.03.558-7  Expediente: 3845568/20-8 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico da classe III e equipamentos de uso médico da classe III.
-------------------------------------------------------------------------------------
Fabricante: Medtronic Perfusion Systems
Endereço: 7611 Northland Drive, Minneapolis, Minnesota, 55428, Estados Unidos da
América
Solicitante: Auto Suture do Brasil Ltda            CNPJ: 01.645.409/0001-28
Autorização de Funcionamento: 1.03.490-0  Expediente: 4027449/20-7
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico das classes III e IV e equipamentos de uso médico da classe
III.
-------------------------------------------------------------------------------------
Fabricante: Shenzhen Mindray Biomedical Electronics Co., Ltd
Endereço: 1203 Nanhuan Avenue, Guangming District, Shenzhen, Guangdong Province,
518106, China
Solicitante: Mindray do Brasil Comércio e Distribuição de Equipamentos Médicos Ltda   
CNPJ: 09.058.456/0001-87
Autorização de Funcionamento: 8.09.436-1  Expediente: 3862816/20-6
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico da classe III.
-------------------------------------------------------------------------------------
Fabricante: Sirona Dental Systems GmbH
Endereço: Fabrikstrasse 31, Bensheim, 64625, Alemanha
Solicitante: Sirona Dental Comércio de Produtos e Sistemas Odontológicos Ltda     CNPJ:
12.483.930/0001-22
Autorização de Funcionamento: 8.07.454-0  Expediente: 3739950/20-0
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico da classe III e equipamentos de uso médico da classe III.

RESOLUÇÃO RE Nº 1.740, DE 29 DE ABRIL DE 2021

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, considerando
o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 43, da Resolução de Diretoria Colegiada -
RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013, resolve:

Art. 1º Conceder às empresas constantes no anexo a Certificação de Boas
Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde por meio de sua renovação automática.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua
publicação. 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO

ANEXO

Fabricante: Acero Precision
Endereço: 1340 Enterprise Drive, West Chester, Pensilvânia, 19380, Estados Unidos da
América
Solicitante: Canadá Central de Negócios do Brasil Ltda     CNPJ: 01.911.022/0001-76

Autorização: 8.00.038-9                 Expediente: 3685514/20-2           
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico da classe III.
---------------------------------------------------------------------------------
Fabricante: B. Braun Melsungen AG
Endereço: Sieversufer 8, Berlim - 12359, Alemanha
Solicitante: Laboratórios B. Braun S.A.    CNPJ: 31.673.254/0001-02
Autorização: 8.01.369-9         Expediente: 3348076/20-0
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico da classe IV.
---------------------------------------------------------------------------------
Fabricante: Laborlab Produtos para Laboratórios Ltda. EPP            CNPJ: 72.807.043/0001-
94
Endereço: Estrada do Capão Bonito, 489 - Jardim Maria de Lourdes, Guarulhos - SP     Cep:
07263-010
Autorização: 1.02.468-1      Expediente: 3862954/20-0           
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Produtos para diagnóstico de uso in vitro das classes III e IV.
Fabricante: Light Guide Optics International Ltd
Endereço: Celtniecibas Street 8 - Livani - Latvia - LV 5316, Letônia
Solicitante: Boston Scientific do Brasil Ltda        CNPJ:    01.513.946/0001-14
Autorização: 1.03.413-5       Expediente: 2517161/20-8           
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais e equipamentos de uso médico das classes III e IV.
---------------------------------------------------------------------------------
Fabricante: OBL Indústria e Comércio de Produtos Dentários Ltda.      CNPJ:
22.356.567/0001-38
Endereço: Rodovia Washington Luiz, km 172 - Condomínio Industrial Conpark - Lote A4,
Jardim Anhanguera, Rio Claro - SP  Cep: 13501-600
Autorização: 8.13.063-1         Expediente: 3845859/20-2           
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico da classe III.
---------------------------------------------------------------------------------
Fabricante: Structure Medical LLC
Endereço: 9935 Business Circle - Naples - FL 34112, Estados Unidos da América
Solicitante: VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda.   CNPJ:
04.718.143/0001-94
Autorização: 8.01.025-1                 Expediente: 3431177/20-4           
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico da classe III.

RESOLUÇÃO RE Nº 1.742, DE 29 DE ABRIL DE 2021

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, considerando
o descumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenamento de
Medicamentos, ou o descumprimento dos procedimentos de petições submetidas à
análise, preconizados em legislação vigente, resolve:

Art. 1º Indeferir o(s) Pedido(s) de Certificação de Boas Práticas de Distribuição
e/ou Armazenamento de Medicamentos da(s) empresa(s) constante(s) no ANEXO.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAÚJO

ANEXO

EMPRESA: LIGIA MARIA CARNEIRO - CNPJ: 29.228.930/0001-89 - AUTORIZ/MS: 1180163
ENDEREÇO: RUA PREFEITO GUIOMAR DE JESUS LOPES 418 SALA 02
MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO - UF: PR - EXPEDIENTE: 0710565/20-8
ASSUNTO: 770 - MEDICAMENTOS - (Certificação de Boas Práticas) de DISTRIBUIÇÃO E/ OU
ARMAGENAGEM do produto
MOTIVO DE INDEFERIMENTO: Em atendimento ao Art. 11 da RDC nº 204/2005: não
apresentação de Relatório de inspeção, emitido há menos de 48 meses, da Vigilância
Sanitária Competente atestando o cumprimento das boas práticas de distribuição e/ou
armazenamento de medicamentos, conforme notificação de exigência nº 2077653/20-5.
.........................................
EMPRESA: IFS NASCIMENTO &CIA LTDA EPP - CNPJ: 63.872.493/0001-70 - AUTORIZ/MS:
1071913
ENDEREÇO: TRAVESSA DR. ENEAS PINHEIRO, Nº 875
MUNICÍPIO: BELÉM - UF: PA - EXPEDIENTE: 3507969/19-0
ASSUNTO: 770 - MEDICAMENTOS - (Certificação de Boas Práticas) de DISTRIBUIÇÃO E/ OU
ARMAGENAGEM do produto
MOTIVO DE INDEFERIMENTO: Em atendimento ao Art. 11 da RDC nº 204/2005: não
apresentação de Relatório de inspeção, emitido há menos de 48 meses, da Vigilância
Sanitária Competente atestando o cumprimento das boas práticas de distribuição e/ou
armazenamento de medicamentos, conforme notificação de exigência nº 2077448/20-6.
.........................................
EMPRESA: FARMAUSA PHARMACEUTICAL LTDA. - CNPJ: 37.124.240/0001-08 - AUTORIZ/MS:
1252742
ENDEREÇO: RUA QUARENTA E DOIS, 20 - SALA 201
MUNICÍPIO: VOLTA REDONDA - UF: RJ - EXPEDIENTE: 1492977/21-7
ASSUNTO: 770 - MEDICAMENTOS - (Certificação de Boas Práticas) de DISTRIBUIÇÃO E/ OU
ARMAGENAGEM do produto
MOTIVO DE INDEFERIMENTO: Em desacordo com o art. 3º da RDC nº 25/2011: ausência de
Relatório de inspeção, emitido há menos de 48 meses, da Vigilância Sanitária Competente
atestando o cumprimento das boas práticas de distribuição e/ou armazenamento de
medicamentos. O relatório juntado refere-se ao licenciamento de atividades, não sendo
apto para a concessão da certificação de boas práticas.

R E T I F I C AÇ ÃO

Na Resolução - RE nº 5.010, de 3 de dezembro de 2020, publicada
no Diário Oficial da União nº 233, de 7 de dezembro de 2020, Seção 1, página
94, retificar a certificação da empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS
FARMACÊUTICOS LTDA., conforme expedientes nº 1052314/21-0 e 1753298/20-
2.

Onde se lê:
Cosmópolis
Leia-se:
Itapira
Na Resolução - RE nº 1.027, de 8 de abril de 2020, no Diário Oficial

da União nº 70, de 13 de abril de 2020, Seção 1, pág. 71, referente à
certificação da empresa GSK Vaccines GmbH, conforme os expedientes nº
1829141/19-4 e 1339684/20-9 .

Onde se lê:
toxoide diftérico e toxoide tetânico.
Leia-se:
Vírus vivo atenuado caxumba (cepa RIT 4385), concentrado toxoide

diftérico, concentrado toxoide tetânico e concentrado tetânico-diftérico
adsorvido.
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CERTIDÃO ESPECÍFICA VIA INTERNET
Código de Autenticação

Certidão gerada em

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

PROTOCOLO SIARCO 21/918577-8

Recife, 06 de maio de 2021

Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

Documento disponibilizado a CLEOPATRA ROSE SA GONÇALVES CARVALHO
Em 06/05/2021 11:29:02
Código de Autenticação
Junta Comercial de Pernambuco
Acesse http://www.jucepe.pe.gov.br/ para verificar a autenticidade

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Nome Empresarial

NIRE
CNPJ
Endereço
Complemento
Bairro
Município
Situação
Capital Social

Número

CEP
UF
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06/05/2021 11:29:02
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Nome Empresarial

NIRE
CNPJ
Endereço
Complemento
Bairro
Município
Situação
Capital Social

Número

CEP
UF

Página:
14F1.2088.FB58.2A1D
06/05/2021 11:29:02

06/05/2021

001

SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

26.2.0160316-2
08.675.394/0001-90
R PROFESSOR MARIO RAMOS

BONGI
RECIFE
REGISTRO ATIVO
6.400.910,00

20

50.751-430
PE

CONFORME DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUCEPE CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE
DATA O CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA É DE R$ 6.400.910,00 (SEIS MILHÕES QUATROCENTOS MIL
E NOVECENTOS E DEZ REAIS); QUADRO SOCIETARIO: FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA
CPF: 038.517.204-40 E ANDRE CAMELLO DE BARROS CPF: 033.172.154-61; OBJETO SOCIAL DA
EMPRESA: ATIVIDADES DE REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-CIRURGICOS E
HOSPITALARES DIVERSOS;COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E
EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR E LABORATORIAIS PARTES E
PEÇAS;MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS E
ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, SERVIÇOS DE
INFORMATICA;REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS
PERIFERICOS, SERVIÇOS DE INFORMATICA ATRAVES DO SISTEMA VOIP; IMPORTAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS-CIRURGICOS, HOSPITALARES DIVERSOS, LABORATORIAIS E
ODONTOLOGICOS, PARTES E PEÇAS, EQUIPAMENTS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA;
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS, HOSPITALLARES SEM OPERADOR;
FORAM REGISTRADOS/ARQUIVADOS OS ATOS A SEGUIR RELACIONADOS DA EMPESA SUPRA:

Nome Empresarial

NIRE
CNPJ
Endereço
Complemento
Bairro
Município
Situação
Capital Social

Número

CEP
UF

Página:
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06/05/2021

001

SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

26.2.0160316-2
08.675.394/0001-90
R PROFESSOR MARIO RAMOS

BONGI
RECIFE
REGISTRO ATIVO
6.400.910,00

20

50.751-430
PE
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CERTIDÃO ESPECÍFICA VIA INTERNET
Código de Autenticação

Certidão gerada em

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

PROTOCOLO SIARCO 21/918577-8

Recife, 06 de maio de 2021

Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

Documento disponibilizado a CLEOPATRA ROSE SA GONÇALVES CARVALHO
Em 06/05/2021 11:29:02
Código de Autenticação 14F1.2088.FB58.2A1D
Junta Comercial de Pernambuco
Acesse http://www.jucepe.pe.gov.br/ para verificar a autenticidade

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Arquivamentos Posteriores :
Ato Número Data Descrição
090 26201603162 27/02/2007 CONTRATO

302 20070468699 27/02/2007 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUICAO

213 20078436613 07/11/2007 CARTA DE EXCLUSIVIDADE

022 20081331843 20/10/2008 ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

051 20081331843 20/10/2008 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

213 20100477399 20/04/2010 CARTA DE EXCLUSIVIDADE

985 20101908369 06/01/2011 ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS

317 20111419883 20/06/2011 DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

213 20111584035 12/07/2011 CARTA DE EXCLUSIVIDADE

213 20111937795 06/09/2011 CARTA DE EXCLUSIVIDADE

223 20111997828 03/10/2011 BALANCO PUBLICADO

223 20129625540 16/03/2012 BALANCO PUBLICADO

022 20129952028 20/03/2012 ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

985 20127906134 13/07/2012 ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS

213 20127802150 20/07/2012 CARTA DE EXCLUSIVIDADE

022 20127905952 24/07/2012 ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

026 20137544715 12/08/2013 ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

223 20137393210 15/08/2013 BALANCO PUBLICADO

051 20136840302 15/10/2013 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

027 20149875282 11/02/2014 ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF

213 20149375980 16/05/2014 CARTA DE EXCLUSIVIDADE

223 20149347618 30/05/2014 BALANCO PUBLICADO

310 20148183352 02/10/2014 OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

027 20147897920 20/11/2014 ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF

021 20159499046 06/04/2015 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

051 20159499046 06/04/2015 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

051 20159369932 28/04/2015 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
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CNPJ
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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Secretária Geral
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Em 06/05/2021 11:29:02
Código de Autenticação 14F1.2088.FB58.2A1D
Junta Comercial de Pernambuco
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Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Ato Número Data Descrição
223 20159038928 18/06/2015 BALANCO PUBLICADO

310 20159038928 18/06/2015 OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

021 20158198220 05/11/2015 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

051 20158198220 05/11/2015 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

223 20168981432 17/05/2016 BALANCO PUBLICADO

223 20178984493 19/06/2017 BALANCO PUBLICADO

985 20178263389 24/10/2017 ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS

213 20178087572 04/12/2017 CARTA DE EXCLUSIVIDADE

213 20189293403 17/04/2018 CARTA DE EXCLUSIVIDADE

213 20189291834 18/04/2018 CARTA DE EXCLUSIVIDADE

213 20189293420 20/04/2018 CARTA DE EXCLUSIVIDADE

223 20189046660 31/05/2018 BALANCO PUBLICADO

985 20188135278 14/11/2018 ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS

213 20199446806 25/04/2019 CARTA DE EXCLUSIVIDADE

223 20199290644 13/05/2019 BALANCO PUBLICADO

213 20199027773 04/06/2019 CARTA DE EXCLUSIVIDADE

213 20199027811 04/06/2019 CARTA DE EXCLUSIVIDADE

021 20198753977 16/08/2019 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

051 20198753977 16/08/2019 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

213 20198633742 20/08/2019 CARTA DE EXCLUSIVIDADE

213 20198633858 20/08/2019 CARTA DE EXCLUSIVIDADE

213 20209421142 05/05/2020 CARTA DE EXCLUSIVIDADE

213 20209421177 05/05/2020 CARTA DE EXCLUSIVIDADE

223 20209421584 09/06/2020 BALANCO PUBLICADO

213 20208875395 31/08/2020 CARTA DE EXCLUSIVIDADE

213 20219844593 26/01/2021 CARTA DE EXCLUSIVIDADE

021 20219396469 31/03/2021 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

051 20219396469 31/03/2021 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
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CNPJ
Endereço
Complemento
Bairro
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Situação
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UF
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1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL
FORUM DESEMBARGADOR  RODOLFO AURELIANO

Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra 
 

        

CERTIDÃO FALÊNCIA
Titular do 1º  Ofício de Contador –distribuidor da Comarca de Recife, Capital do Estado de PE

 
CERTIFICO, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada 

no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, 

Seção CIVEL no período de 

DISTRIBUIDO Processo de 

inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação 

extrajudicial em face de: 

 

 SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA

08.675.394/0001-90. 

 

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse 

tipo de feitos ajuizados em 1º grau,

abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site TJPE.JUS.BR. 

ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO 

ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de

 

Pesquisa realizada até o dia 

BARBOSA. 

 

 

 

1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL 
FORUM DESEMBARGADOR  RODOLFO AURELIANO

Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE

FALÊNCIA                JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL
distribuidor da Comarca de Recife, Capital do Estado de PE

, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada 

no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, 

no período de 05 (cinco) anos até a presente data, 

rocesso de Falência, Concordata, Recuperação Judicial, 

inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação 

SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse 

em 1º grau, quanto aos processos eletrônicos do PJE, 

abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site TJPE.JUS.BR. 

SA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO 

ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO. 

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de

Pesquisa realizada até o dia 26 de OUTUBRO de 2021

 
1º DISTRIBUIDOR DA CAPITAL 

  

FORUM DESEMBARGADOR  RODOLFO AURELIANO 
RECIFE/PE 

JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL, 
distribuidor da Comarca de Recife, Capital do Estado de PE 

, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada 

no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, 

presente data, não encontrei 

Falência, Concordata, Recuperação Judicial, 

inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação 

SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, CPF/CNPJ: 

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse 

quanto aos processos eletrônicos do PJE, 

abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site TJPE.JUS.BR.  

SA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO 

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016 

021, por MIGUEL LIRA 
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GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO SIMPLIFICADA VIA INTERNET

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 

na data de sua expedição.

Natureza Jurídica:

SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

26.2.0160316-2

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CNPJ

08.675.394/0001-90

Nome Empresarial

Número de Identificação do Registro de

Empresas - NIRE (Sede)

Data de Arquivamento do

Ato Constitutivo

27/02/2007

Data de Início

de Atividade

27/02/2007

001Página: /

Código de Autenticação 0C1B.E088.951C.520D

PROTOCOLO SIARCO 21/854959-8

001

Certidão gerada em 13/08/2021 as 12:00:50

16/08/2021

R PROFESSOR MARIO RAMOS, 20, BONGI, RECIFE, PE, 50.751-430
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)

Objeto Social

46.64-8-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;

PARTES E PEÇAS , 77.39-0-02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS,

MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR , 33.12-1-03 - MANUTENÇÃO E

REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO

, 95.11-8-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS

PERIFÉRICOS , 46.14-1-00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS,

EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES

Capital: R$ Prazo de duração6.400.910,00

Não Indeterminado

Microempresa ou

Empresa de Pequeno Porte

(Lei nº 123/2006)
SEIS MILHOES , QUATROCENTOS MIL E NOVECENTOS E DEZ REAIS

Capital Integralizado: R$ 6.400.910,00

SEIS MILHOES , QUATROCENTOS MIL E NOVECENTOS E DEZ REAIS

Sócios/Participação no Capital, Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ Participação no Capital Espécie de Sócio Administrador

Término do

Mandato

033.172.154-61

ANDRE CAMELLO DE BARROS 0,00 ADMINISTRADOR SIM

038.517.204-40

FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA 0,00 ADMINISTRADOR SIM

Evento(s):

Ato:

Número:Data:

Último Arquivamento Situação:

Status

16/06/2021

CARTA DE EXCLUSIVIDADE

20218911068 REGISTRO ATIVO

SEM STATUS

CARTA DE EXCLUSIVIDADE

Filial(is) nesta Unidade da Federação ou fora dela

RUA ALFREDO DE CASTRO ,718 -  ,MONTESE - FORTALEZA (CE) CEP 60420520

1 - NIRE: XXXXXXXXXXX CNPJ: 08.675.394/0002-70

Observações:

Recife, 16 de agosto de 2021

Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

Documento disponibilizado a SCIENTIFIC SUPORTE A VIDA LTDA.
Em 16/08/2021 09:39:28
Código de Autenticação 0C1B.E088.951C.520D
Junta Comercial de Pernambuco
Acesse http://www.jucepe.pe.gov.br/ para verificar a autenticidade

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 2954



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão,
que o contribuinte acima identificado está em situação REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda
Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Número da Certidão: 2021.000006524023-00

Razão Social: SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

Endereço: RUA PROFESSOR MARIO RAMOS N. 20, -, BONGI, RECIFE - PE, CEP: 50751430

08.675.394/0001-90

DADOS DO CONTRIBUINTE

21/09/2021Data de Emissão:

CNPJ:

Esta certidão é válida até 19/12/2021 devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL"
na página www.sefaz.pe.gov.br.

Página 1
Emitido em: 21/09/2021 10:40:37

 de 1
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7739-00-2 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
4664-80-0 COM ATAC DE MÁQ, APAR E EQUIP P/ USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
9511-80-0 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3312-10-3 MANUTEN E REP DE APAR ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIP DE IRRADIAÇÃO
4614-10-0 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COM DE MÁQ, EQUIP, EMBARC E AERONAVES

4. CNPJ/CPF

2. CMC

376.079-0

08.675.394/0001-90

SAFE SUPORTE À VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

1. Denominação Social/Nome

3. Endereço

Recife, 03 de NOVEMBRO de 2021

Certidão Negativa
Débitos Fiscais

5. Atividade Econômica

RUA PROF MARIO RAMOS, 20

6. Descrição

9. Código de Autenticidade 10. Expedida em

Nº da Certidão
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria Executiva de Tributação

BAIRRO BONGI, CEP 50751-430, RECIFE-PE

7. Ressalva

8. Validade/Autenticidade

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e na conformidade com os registros cadastrais
/ fiscais, nesta  data, que  o  contribuinte  de  que trata a presente certidão está
regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos
municipais.

* * * * * * * * * * *

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua
autenticidade deverá ser confirmada na página portalfinancas.recife.pe.gov.br/certidoes

138822297

779.7509.6103

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange
as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

27 de OUTUBRO de 2021

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.
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01/11/2021 10:03 Certidão PJe

https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/manterPessoa/manterPessoaJuridica.xhtml 1/1

Data da Emissão: 01/11/2021 10h04min Data de Validade: 01/12/2021
Nº da Certidão: 906644/2021 Nº da Autenticidade: M2.YI.SW.GU.46

Razão Social:
SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
CNPJ: 08.675.394/0001-90 Inscrição Estadual: 034832157
Endereço Residencial: RUA PROFESSOR MÁRIO RAMOS, 20 Compl:
Bairro: BONGI Cidade: Recife/PE

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra

Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA 

LICITAÇÃO
VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

 

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade
deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

 
Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º
Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco,
FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO;
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação
contra a pessoa acima identificada. 
 
A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do
TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente
através da Internet.  
 
Observações:  
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco,
através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos
Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.  
 
Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃ dos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico
â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©. 
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01/11/2021 10:05 Certidão PJe

https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/manterPessoa/manterPessoaJuridica.xhtml 1/1

Data da Emissão: 01/11/2021 10h06min Data de Validade: 01/12/2021
Nº da Certidão: 906723/2021 Nº da Autenticidade: FT.MQ.TO.HR.CX

Razão Social:
SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
CNPJ: 08.675.394/0001-90 Inscrição Estadual: 034832157
Endereço Residencial: RUA PROFESSOR MÁRIO RAMOS, 20 Compl:
Bairro: BONGI Cidade: Recife/PE

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio

Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA 

LICITAÇÃO
VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

 

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade
deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

 
Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º
Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco,
FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO;
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação
contra a pessoa acima identificada. 
 
A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do
TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente
através da Internet.  
 
Observações:  
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco,
através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos
Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.  
 
Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃ dos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico
â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©. 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 08.675.394/0001-90
Certidão nº: 19637693/2021
Expedição: 25/06/2021, às 09:05:38
Validade: 21/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.675.394/0001-90,
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
CNPJ: 08.675.394/0001-90 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:32:47 do dia 26/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/04/2022.
Código de controle da certidão: 77E3.BED5.C4DF.141A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 24062001201007330049-1; Data: 20/01/2020 10:09:48

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ79996-ANCY;
Valor Total do Ato: R$ 4,56

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 24061107190940430989-1; Data: 11/07/2019 09:46:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIU42625-13OA;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
08.675.394/0001-90
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
27/02/2007 

 
NOME EMPRESARIAL 
SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
SAFE SOLUCOES TECNOLOGICAS 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
peças 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R PROFESSOR MARIO RAMOS 

NÚMERO 
20 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
50.751-430 

BAIRRO/DISTRITO 
BONGI 

MUNICÍPIO 
RECIFE 

UF 
PE 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FELIPE@SAFESOLUCOES.COM.BR 

TELEFONE 
(81) 8230-0493/ (81) 3081-5700 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
27/02/2007 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/10/2021 às 08:34:55 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE Nº 2220527322/2021
Emissão: 25/03/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: ZWcaW

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer
suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA

CNPJ: 08.675.394/0001-90

Registro: 0000048751

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 400.000,00

Data do Capital: 23/10/2015

Faixa: 3

Objetivo Social: AS ATIVIDADES DE REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS E HOSPITALARES DIVERSOS; COMÉRCIO
ATACADISTA  DE MÁQUINAS, APARELHOS  E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR E LABORATORIAIS, PARTES E
PEÇAS; MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHOS ELETRO MÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE
IRRADIAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA;
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, SERVIÇOS  DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DE
SISTEMA VOIP; IMPORTAÇÃO  DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS, HOSPITALARES DIVERSOS, LABORATORIAIS E
ODONTOLÓGICOS, PARTES E PEÇAS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS,
MÉDICOS, HOSPITALARES, SEM OPERADOR.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: 

Endereço Matriz: RUA PROFESSOR MÁRIO RAMOS, 20, BONGI, RECIFE, PE, 50751430

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 01/06/2007

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE011960

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RODOLPHO GUEDES DE ARAÚJO

Registro: 1800269323

CPF: 036.277.474-96

Data Início: 20/11/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 8 E 9 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: ANDRÉ CAMELLO DE BARROS

Registro: 1800859813

CPF: 033.172.154-61

Data Início: 01/06/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO ELETRICISTA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: ZWcaW
Impresso em: 25/03/2021 às 10:11:16 por: adapt, ip: 179.251.117.32
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_______________________________________________________________________________________________ 
SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 
RUA PROF. MÁRIO RAMOS, 20, BONGI, RECIFE – PE CEP: 50751-430 
FONE / FAX: (81) 3225.7150  CNPJ: 08.675.394/0001-90 INSC. ESTADUAL: 03483215-7 
 

PREFEITURA DE COELHO NETO  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2021.07/CLHO-02134 

 

 

DECLARAÇÃO  

 

CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  

 

 Na qualidade de representante legal da empresa Safe Suporte a Vida e 

Comércio Internacional Ltda., sediada na Rua Prof. Mario Ramos, 20, Bairro Bongi, 

CEP: 50751-430, Recife-PE inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 08.675.394/0001-90, 

DECLARA para os devidos fins, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

exigidos no edital do certame licitatório. Entrega dentro do município de Coelho 

Neto (MA), no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da emissão da Ordem 

de Fornecimento, sem custos adicionais e independentes da quantidade. 

 

Recife, 10 de novembro de 2021. 
 

 

 

 

__________________________ 
Felipe Andrade Gama de Oliveira 
Diretor Executivo 
CPF: 038.517.204-40 
Email: licitacao@safesolucoes.com.br 
Tel. (81) 3225-7150  
Safe Suporte a Vida e Comercio Internacional LTDA 
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SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 
RUA PROF. MÁRIO RAMOS, 20, BONGI, RECIFE – PE CEP: 50751-430 
FONE / FAX: (81) 3225.7150  CNPJ: 08.675.394/0001-90 INSC. ESTADUAL: 03483215-7 
 

PREFEITURA DE COELHO NETO  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2021.07/CLHO-02134 

 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE 

INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

 

 A SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 08.675.394/0001-90, 

sediada na Rua Prof. Mario Ramos, 20, Bairro Bongi, CEP: 50751-430, Recife-PE, 

DECLARA: sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, 

que: 

(a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira 

independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação 

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou 

de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar 

ou não dela; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não 

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 

qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da 

adjudicação do objeto; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 

detenho plenos poderes e informações para firmá-la. 

Declaro, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito 

às hipóteses de impedimento de participação elencadas nos arts. 18 e 125 da Lei 

estadual no 9.433/05, quais sejam: 

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução 

de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do 

projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável, 

isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou 

da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 

5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável 

técnico, subordinado ou subcontratado; 

III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação; IV - demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, 

impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou 

legal. 
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§ 1º - É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se 

refere o inciso II deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como 

consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, 

exclusivamente a serviço da Administração interessada. 

§ 2º - O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou 

serviço que inclua, como encargo do contratado ou pelo 

preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo. 

§ 3º - Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a 

existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3o grau entre o autor do projeto, 

pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos 

e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários. 

§ 4º - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de 

licitação. 

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, 

natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, 

por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as 

exceções legais. Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a 

prestação de serviços em caráter eventual, de consultoria técnica, treinamento e 

aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de 

concursos, no âmbito da Administração Pública. 

 

Recife, 10 de novembro de 2021. 
 

 

 

 

____________________________________ 
Felipe Andrade Gama de Oliveira 
Diretor Executivo 
CPF: 038.517.204-40 
Email: licitacao@safesolucoes.com.br 

Tel. (81) 3225-7150 
Safe Suporte a Vida e Comercio Internacional LTDA 
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PREFEITURA DE COELHO NETO  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2021.07/CLHO-02134 

  

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

 A SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 08.675.394/0001-90, 

sediada na Rua Prof. Mario Ramos, 20, Bairro Bongi, CEP: 50751-430, Recife-PE, 

DECLARA, para fins do disposto no Edital em referência, sob as penas da lei, que 

até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

procedimento licitatório. Declara, também, estar ciente da obrigatoriedade de 

comunicar a ocorrência de qualquer evento impeditivo superveniente a 

apresentação dos documentos de habilitação posteriores. 

 

Recife, 10 de novembro de 2021. 
 

 

 

 

 
____________________________________ 
Felipe Andrade Gama de Oliveira 
Diretor Executivo 
CPF: 038.517.204-40 
Email: licitacao@safesolucoes.com.br 
Tel. (81) 3225-7150 

Safe Suporte a Vida e Comercio Internacional LTDA 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com
atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e
registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser
verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SAFE SUPORTE Á VIDA E COMÉRCIO
INTERNACIONAL LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SAFE
SUPORTE Á VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SAFE SUPORTE Á VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020,
que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização
dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 29/03/2021 14:15:41 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art.
1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos,
poderá ser solicitado diretamente a empresa SAFE SUPORTE Á VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de
Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 24062903215496787908-1 a 24062903215496787908-2 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

 
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfbe765aec6168e0da4b0f6f12f3fa7a856eb14761d8c1ccba52487a0371e8c2d00e8829ed817660d6a1c0fabeaf7ee0cde7092ba6

df4276921d27a3704c57998  
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PREFEITURA DE COELHO NETO  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2021.07/CLHO-02134 

 
 

DECLARAÇÃO IDONEIDADE  

 

 Na qualidade de representante legal da empresa Safe Suporte a Vida e 

Comércio Internacional Ltda., sediada na Rua Prof. Mario Ramos, 20, Bairro Bongi, 

CEP: 50751-430, Recife-PE inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 08.675.394/0001-90, 

DECLARA, sob as penas da lei, que não está impedida de participar de licitação e 

nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos 

impeditivos para sua habilitação no processo, ciente da obrigatoriedade de declarar 
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Declaração de propriedade intelectual 
 
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. (doravante Mindray) 
possui os direitos de propriedade intelectual deste produto Mindray e deste manual. Este 
manual pode fazer referência a informações protegidas por direitos autorais ou patentes e 
não concede qualquer licença de direitos autorais ou de patente da Mindray ou de terceiros.  
A Mindray pretende manter o conteúdo desse manual como informação confidencial. 
É terminantemente proibida a publicação das informações contidas neste manual, em 
qualquer suporte, sem autorização por escrito da Mindray. 
 
É terminantemente proibido publicar, emendar, reproduzir, distribuir, alugar, adaptar, traduzir 
ou executar qualquer outro trabalho derivado deste manual, por qualquer meio ou modo sem 
a permissão por escrito da Mindray.  
 

, ,  e WATO são marcas comerciais, registradas ou não, 

da Mindray na China e em outros países. Todas as demais marcas comerciais presentes neste 
manual são usadas apenas para fins informativos ou editoriais e pertencem aos seus 
respectivos proprietários. 
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Responsabilidade do fabricante 
 
O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio. 
 
Parte-se do pressuposto de que todas as informações contidas neste manual estão corretas. 
A Mindray não se responsabiliza pelos erros aqui contidos ou por danos acidentais ou 
consequentes relacionados à distribuição, aplicação ou uso deste manual.  
 
A Mindray é responsável pela segurança, confiabilidade e desempenho deste produto 
apenas se: 

 todas as operações de instalação, ampliações, alterações, modificações e todos os 
reparos deste produto forem realizados por uma equipe autorizada da Mindray;  

 a instalação elétrica do local onde o equipamento está instalado cumpre as 
especificações locais e nacionais aplicáveis; e  

 o produto for utilizado de acordo com as instruções de uso.  

 
 

 AVISO 

 É importante que o hospital ou a organização que utiliza este equipamento 
desenvolva um plano de manutenção adequado. Se isso não for feito, podem 
ocorrer danos na máquina ou lesões pessoais. 

 
 

OBSERVAÇÃO 

 Este equipamento deve ser operado por profissionais clínicos especializados e 
treinados.  

 
 

III 
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Garantia 
 
ESTA GARANTIA É EXCLUSIVA E PREVALECE SOBRE TODAS AS OUTRAS 
GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO AS GARANTIAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. 
 

Exceções 
As obrigações e responsabilidades da Mindray relativas a essa garantia não incluem gastos 
com transporte ou de qualquer outro tipo, nem responsabilidade por atraso ou danos diretos, 
indiretos ou ocasionados pelo uso inadequado do produto, pelo uso de componentes ou 
acessórios não aprovados pela Mindray, ou ainda por reparos realizados por pessoal não 
autorizado. 
 
Essa garantia não cobre: 

 Mau funcionamento ou danos causados por utilização inadequada ou falhas humanas. 

 Mau funcionamento ou danos causados por uma entrada de energia instável ou fora 
de série. 

 Mau funcionamento ou danos causados por força maior, como incêndios ou terremotos. 

 Mau funcionamento ou danos causados por operação inadequada ou conserto feito por 
pessoas não autorizadas ou sem qualificação.  

 Mau funcionamento do instrumento ou da peça cujo número de série não esteja legível o 
suficiente. 

 Outros danos não causados pelo instrumento ou a peça em si. 
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Fabricante: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 
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Shenzhen 518057, P.R.China 
Endereço na Web: www.mindray.com 
Endereço de e-mail: service@mindray.com.cn 
Tel.: +86 755 81888998 
Fax: +86 755 26582680 
 
Mindray do Brasil Comércio e Distribuição de Equipamentos Médicos Ltda. 
Av. Pompéia, 634 conj. comercial 406 – Vila Pompéia 
São Paulo - SP, CEP 05022-000 
Brasil 
Tel.: (55-11) 3124-8026 
Fax: (55-11) 3078-8035 
 

Importado e distribuído por 
VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda. 
Rua Batataes nº 391, conjs. 11, 12 e 13 – Jd. Paulista. 
São Paulo (SP) 
Cep: 01423010 - Fone / Fax: (11) 3885-7633 
CNPJ: 04.718.143/0001-94 
Farm. Resp: Cristiane Aparecida de Oliveira Aguirre – CRF/SP 21079 
Registro ANVISA nº: XXXXXXXXXXX 
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Prefácio 
 

Objetivos deste manual 
Este manual contém as instruções necessárias para operar o produto de forma segura e de 
acordo com suas funções e uso previsto. Seguir as instruções contidas neste manual é um 
pré-requisito para a obtenção de um funcionamento e rendimento adequados e garantir a 
segurança do paciente e do usuário.  
 
Este manual baseia-se na configuração completa da máquina de anestesia, portanto algumas 
delas podem não ser aplicáveis ao seu produto. Em caso de dúvida, fale conosco. 
 
Este manual é parte integrante do produto e deve ser mantido sempre próximo ao 
equipamento, de forma que possa ser facilmente acessado, quando necessário. 
 
 

Público alvo 
Este manual foi elaborado para profissionais da área da saúde, dos quais se supõe que tenham 
conhecimento prático sobre os procedimentos médicos, as práticas e a terminologia exigida 
para o monitoramento de pacientes gravemente enfermos. 
 
 

Ilustrações 
Todas as ilustrações contidas neste manual servem unicamente como exemplo. Não 
obrigatoriamente representam a configuração ou dados exibidos na máquina de anestesia. 
 
 

Convenções 

 Itálico - o texto em itálico é empregado para citar o capítulo ou seção a que se faz 
referência. 

 [ ] é usado para destacar textos na tela. 

 → é usado para indicar procedimentos operacionais. 

 
 

Senha 
Uma senha é necessária para acessar modos diferentes dentro da máquina de anestesia. 

 Configuração de gerenciamento: 1234 
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1 Segurança 
 
 

1.1 Informações sobre segurança 
 
 

 PERIGO 

 Indica uma situação de risco iminente que, se for ignorada, resultará em morte ou 
lesões graves. 

 
 

 AVISO 

 Indica um perigo potencial ou uma prática não segura que, se não for evitada, 
pode causar morte ou graves lesões. 

 
 

 AVISO 

 Indica um perigo potencial ou uma prática não segura que, se não for evitada, 
pode causar lesões ou danos materiais leves ou ao produto. 

 
 

OBSERVAÇÃO 

 Oferece sugestões de aplicação ou outras informações úteis para que se obtenha 
melhor proveito do produto. 
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1.1.1 Avisos de perigo 
 
Não há situações de perigo relacionadas ao produto de um modo geral. As declarações 
específicas de "Perigo" podem ser fornecidas nas respectivas seções deste manual. 
 
 

1.1.2 Avisos 
 

 AVISO 

 Antes de colocar o sistema em funcionamento, o operador deve verificar se o 
equipamento, os cabos de conexão e os acessórios estão funcionando corretamente 
e em condições de operação. 

 Para evitar o risco de choques elétricos, esse equipamento só deve ser conectado a 
uma fonte de energia com aterramento para proteção. 

 Use uma fonte de energia CA antes que as baterias descarreguem. 

 Para evitar risco de explosão, não utilize o equipamento na presença de agentes 
anestésicos, vapores ou líquidos inflamáveis. 

 Não abra os gabinetes do equipamento. Todas as atualizações e os serviços devem 
ser realizados somente por pessoal treinado e autorizado por nós. 

 Não dependa somente do sistema de alarme sonoro para o monitoramento do paciente. 
O ajuste do volume do alarme para um volume baixo pode resultar em riscos para o 
paciente. Lembre-se de que os ajustes do alarme devem ser personalizados de acordo 
com as diferentes situações do paciente, e manter o paciente sobre supervisão constante 
é a forma mais confiável de monitorá-lo de maneira segura. 

 Os parâmetros fisiológicos e as mensagens de alarme exibidas na tela do 
equipamento servem apenas de referência para o médico e não podem ser 
diretamente utilizados como base para um tratamento clínico. 

 Descarte o material da embalagem seguindo as regras de controle de resíduos 
vigentes e tendo o cuidado de mantê-lo fora do alcance de crianças. 

 Para evitar riscos de explosão, não use agentes anestésicos inflamáveis como, por 
exemplo, éter e ciclopropano neste equipamento. Apenas agentes anestésicos não 
inflamáveis que atendem aos requisitos especificados na ISO 80601-2-13 podem ser 
aplicados a este equipamento. Esta máquina de anestesia pode ser usada com 
halotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano e desflurano. Apenas um dos cinco 
agentes anestésicos pode ser usado por vez. 

 Não toque no paciente, na mesa ou nos instrumentos durante a desfibrilação. 

 Use eletrodos apropriados e os coloque de acordo com as instruções fornecidas pelo 
fabricante. O monitor volta ao normal 10 segundos após a desfibrilação. 
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 AVISO 
 O fluxo de gás fresco nunca deve ser desligado antes do vaporizador. 

O vaporizador nunca deve ser deixado ligado sem fluxo de gás fresco. O vapor de 
agente anestésico em alta concentração pode entrar nos tubos da máquina e no ar 
ambiente, resultando em lesões pessoais ou danos ao equipamento. 

 Conforme exigido pelas regras e regulamentações internacionais correspondentes, 
a monitorização da concentração do agente anestésico deve ser realizada quando a 
máquina de anestesia for usada no paciente. Se a sua máquina de anestesia não 
estiver configurada com essa função de monitorização, use um monitor que esteja 
em conformidade com as regras e regulamentações internacionais correspondentes 
(ISO 80601-2-55). Os tubos de amostragem de gás do monitor devem estar 
conectados à peça em Y do sistema respiratório da máquina de anestesia. 

 Antes de mover a máquina de anestesia, remova os cilindros e os objetos da 
prateleira superior e do suporte para evitar que a máquina se incline. 

 O plugue de energia é usado para isolar os circuitos da máquina de anestesia 
eletricamente da FONTE DE ENERGIA, não para posicionar a máquina de 
anestesia de forma a dificultar o funcionamento do plugue. 

 Não é permitida nenhuma modificação a este equipamento. 

 Não toque o paciente ao conectar o equipamento periférico por meio das conexões 
de sinal de E/S ou substituir a célula de oxigênio para impedir que a corrente de 
vazamento do paciente exceda os requisitos especificados pelo padrão. 

 Conectar o equipamento elétrico a VÁRIAS TOMADAS leva, efetivamente, à 
criação de um SISTEMA ELÉTRICO DE MEDICINA e pode resultar em um 
baixo nível de segurança. 

 A máquina de anestesia e suas peças não devem receber manutenção ou reparo 
enquanto estiver sendo utilizada com um PACIENTE. 

 Tubos de respiração, máscaras, sensores, cal sodada, coletores de água, linhas de 
amostragem, adaptadores de vias aéreas e outros itens de uso único devem ser 
considerados como sendo de risco biológico e não devem ser reutilizados. 
O descarte desses itens deve estar de acordo com a política do hospital e as 
regulamentações locais sobre itens contaminados e de risco biológico. 

 Certifique-se de que uma forma independente de ventilação (p.ex. um ventilador 
manual com máscara) esteja disponível sempre que o sistema for usado. 

 A máquina de anestesia pode ser usada com halotano, enflurano, isoflurano, 
sevoflurano e desflurano. Apenas um agente anestésico pode ser usado por vez. 

 O mau funcionamento do sistema de suprimento central de gás pode fazer com que 
um ou até todos os dispositivos conectados ao sistema suspendam sua operação 
simultaneamente. 

 Durante a operação do ventilador de anestesia, a abertura do suprimento auxiliar 
de oxigênio pode fazer com que o fluxo de entrada do gás exceda a exigência. 
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1.1.3 Cuidado 
 

 AVISO 

 Para garantir a segurança do paciente, use somente os componentes e acessórios 
especificados nesse manual. 

 No final da vida útil, o equipamento e seus acessórios devem ser descartados de 
acordo com a regulamentação vigente para o tipo de produto. 

 Campos elétricos e magnéticos podem interferir no desempenho do equipamento. 
Por esse motivo, assegure-se de que todos os dispositivos externos funcionando 
nas proximidades do equipamento atendam às exigências de compatibilidade 
eletromagnética. Telefones celulares, aparelhos de raio-X e dispositivos de IRM 
podem ser fontes de interferência, já que emitem altos níveis de radiação 
eletromagnética. 

 Este sistema opera corretamente nos níveis de interferência elétrica identificados 
neste manual. Níveis mais altos podem causar alarmes incômodos que podem parar 
a ventilação mecânica. Preste atenção a alarmes falsos causados por campos 
elétricos de alta intensidade. 

 Antes de conectar o equipamento à energia elétrica, verifique se a voltagem e a 
frequência da rede elétrica são as mesmas do tubo, indicadas na etiqueta do 
equipamento ou neste manual. 

 Sempre instale ou transporte adequadamente o equipamento, evitando danos 
causados por quedas, impactos, fortes vibrações ou outras forças mecânicas. 

 A máquina de anestesia se mantém estável com uma inclinação de 10º na 
configuração típica. Não pendure objetos dos dois lados da máquina de anestesia, 
para evitar inclinação. 

 A máquina de anestesia ou parte dela deve ser posicionada de forma a possibilitar 
fácil visualização. 

 A máquina de anestesia deve ser usada no ambiente do paciente.  

 Uma SAÍDA COM MÚLTIPLAS TOMADAS adicionais ou um cabo de extensão 
não deverá ser conectado ao SISTEMA ME. 

 

1-4 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 2995



  

 

1.1.4 Observações 
 

OBSERVAÇÃO 

 Coloque o equipamento em um local onde seja possível ver a tela e acessar os 
controles facilmente. 

 Mantenha este manual próximo ao equipamento para que ele possa ser facilmente 
acessado quando necessário. 

 O software foi desenvolvido em cumprimento à IEC 62304. A possibilidade de 
perigos decorrentes de erros de software é minimizada. 

 Este manual descreve todos os recursos e opções. Seu equipamento pode não 
apresentar todos eles. 

 O volume corrente e VM são exibidos na condição BTPS. As taxas de fluxo são 
exibidas na condição ATPD. 

 A máquina de anestesia pode ser utilizada com O2, N2O e ar. 
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1.2 Símbolos do equipamento 

 
Cuidado 

 
Sinal de aviso geral 

 Corrente alternada  Fusível 

 
Equipotencial  

Pode ser esterilizado 
por autoclave 

 Mangueira de gases 
 

Não pode ser 
esterilizado por 
autoclave 

 
Tecla Espera 

 
Conector de rede 

 
Sistema ligado 

 
Sistema desligado 

 
Tecla de Áudio 
pausado  

Tecla desligar alarme 
VM&VCe 

 
Tecla Menu  Botão de Fluxo O2 

 

Posição do 
reservatório/ 
ventilação manual  

Ventilação mecânica 

 
Conector do sensor 
de O2 

 Controle de fluxo 

 

Bico para conexão 
de ar  

Bico para conexão 
de N2O 

 

Cilindro 
 

Bico para conexão 
de O2 

 
Data de fabricação 

 
Conector AGSS 

 
Fabricante 

 
Conector DB9 

 

Válvula APL 

 

Vaporizador 
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Nível máximo do 
recipiente de 
absorvedor de CO2 

Transformador de 
isolamento 

Direção do fluxo 
de gás 

Número de série 

Bloquear o 
dispositivo de 
elevação 

Bloquear ou 
desbloquear 
conforme mostra 
a seta 

Peso máximo: 30 kg 
Desbloquear o 
dispositivo de 
elevação 

Peso máximo: 
180 kg 

Peso máximo: 150 kg 

Desmonte o circuito 
de respiração como 
mostrado na figura 

Instale o circuito de 
respiração como 
mostrado na figura  

Acionado por ar Não comprima 

Botão SAGC (com 
tomada separada 
para SAGC) 

Botão SAGC (sem 
tomada separada para 
SAGC) 

Componente externo 
tipo BF. Proteção do 
teste de desfibrilação 
contra choque 
elétrico. 

CUIDADO: 
QUENTE 

Não empurrar 
Aterramento de 
proteção (terra) 

Ambiente: 
Faixa de temperatura 

Ambiente: 
Faixa de umidade 

Ambiente: 
Faixa de pressão 

NÃO ROLE 
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Este lado para cima 
Frágil, manipule com 
cuidado 

Mantenha ao abrigo 
da água 

EMPILHAMENTO 
LIMITADO POR 
PESO 

Consulte o manual 
de instruções/folheto 

IPX1 
Protegido contra 
gotas d'água caindo 
verticalmente 

INMETRO ABNT NBR IEC 60601-1:2010 Emenda 1:2016 
ABNT NBR ISO 80601-2-13:2017 
ABNT NBR ISO 80601-2-55:2014 
ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 
ABNT NBR IEC 60601-1-8:2010 + Emenda 1:2014 
ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 Errata 1:2013 
ABNT NBR IEC 62366:2010 Emenda 1:2016 

MR insegura – não submeta a exames de ressonância magnética (MRI) 

A seguinte definição da etiqueta WEEE só se aplica a estados membros 
da União Europeia. 
Este símbolo indica que o produto não é considerado lixo doméstico. 
Ao garantir o descarte correto do produto, você ajuda a evitar possíveis 
consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana. Para 
obter mais informações sobre a devolução e reciclagem do equipamento, 
entre em contato com o distribuidor onde foi adquirido. 
* Para os produtos do sistema, esta etiqueta pode estar fixada apenas na
unidade principal.
O produto possui a marca CE, o que indica que atende às exigências da 
Diretriz do Conselho 93/42/CEE sobre equipamentos médicos e cumpre 
os requisitos essenciais do anexo 1 dessa mesma Diretriz. 
Observação: O produto atende às exigências da Diretriz do Conselho 
2011/65/UE. 
Marcas circulares unificadas indicam que os produtos que apresentam essa 
marcação foram aprovados em todas as regulamentações técnicas 
específicas da União Aduaneira do processo de avaliação (confirmação) de 
conformidade e estão de acordo com os requisitos aplicáveis a todas as 
regulamentações técnicas do produto para a União Aduaneira. 
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2 Conceitos básicos 

2.1 Descrição do sistema 

2.1.1 Uso previsto 

A máquina de anestesia destina-se a fornecer anestesia respiratória para pacientes durante 
cirurgias. 

A máquina de anestesia deve ser operada apenas por pessoas qualificadas em anestesia que 
tenham recebido treinamento adequado no seu uso. 

AVISO 

 A máquina de anestesia deve ser utilizada apenas por pessoal qualificado em
anestesia ou sob sua orientação. Indivíduos não autorizados ou não treinados estão
proibidos de executar qualquer operação nele.

 Esta máquina de anestesia não é adequada para uso em um ambiente de
Ressonância Magnética (RM).
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2.1.2 Componentes 

A máquina de anestesia consiste em uma unidade principal, o ventilador anestésico, o 
conjunto do medidor de fluxo, a unidade do vaporizador e o sistema respiratório. Conectar o 
paciente à máquina de anestesia através do circuito respiratório do paciente. 

As peças utilizadas da máquina de anestesia são os tubos respiratórios, as máscaras e 
os cabos. 

A máquina de anestesia permite monitorar e a exibir parâmetros da mecânica respiratória 
(MR) (resistência e complacência das vias aéreas). É configurado com os seguintes modos de 
ventilação: ventilação controlada por volume (VCV), ventilação controlada por pressão (PCV) 
e ventilação de suporte de pressão (PSV), ventilação mandatória intermitente sincronizada — 
controle de volume (SIMV-VC) e ventilação mandatória intermitente sincronizada — 
controle de pressão (SIMV-PC). Os modos SIMV-VC e SIMV-PC podem ser acionados pelo 
fluxo ou pela pressão. 

A máquina de anestesia possui os seguintes recursos: 

 Teste automático de vazamento

 Compensação de vazamento de gás do sistema respiratório e compensação de
complacência automática

 PEEP eletrônico

 Corte automático de N2O em caso de baixa pressão do suprimento de O2

 Temporizador que conta o tempo entre o início e o fim de uma operação

 Luz superior da mesa

 Conectada externamente a um monitor do paciente que esteja em conformidade com os
requisitos relevantes do padrão internacional

 Informações exibidas em números grandes

 Tela de exibição ajustável pelo usuário

 Armazenamento e revisão de eventos de alarme

 Alimentação de O2 auxiliar e sistema de purga de gás anestésico (AGSS)

 Módulo de CO2 e AG

 Desligar os alarmes de VM e Vc

 Modo de alarme de Bypass cardiopulmonar (CPB)
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2.2 Aparência do equipamento 

2.2.1 Vista frontal 
 

——Monitor e painel de controle 

 

 

12 

11 

9 
8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
10 

13 

14 

2-3 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3002



  

 

1. Rodízios 

2. Gaveta 

3. Chave geral do sistema 

 Coloque a chave na posição  para ativar o fluxo de gás e para ligar o sistema. 

 Coloque a chave na posição  para desativar o fluxo de gás e desligar o sistema. 

4. Medidor(es) de pressão do cilindro 

 Medidor(es) de pressão de alta pressão que exibem a pressão do cilindro antes do alívio. 

5. Medidor(es) de pressão da rede central de gás 

 Exibe(m) a pressão da rede central de gás ou do cilindro após o alívio. 

6. Controle(s) de fluxo 

 Quando a chave geral do sistema estiver na posição LIGADO: 

 Gire o controle no sentido anti-horário para aumentar o fluxo de gás. 

 Gire o controle no sentido horário para diminuir o fluxo de gás. 

7. Fluxômetro 

 O nível superior do flutuador do tubo de fluxo indica o fluxo atual do gás. Há dois tubos 
de fluxo disponíveis para cada gás. Quando a leitura no primeiro tubo de fluxo não 
chegar ao máximo, a leitura do primeiro tubo de fluxo representará o fluxo atual do gás. 
Quando a leitura no primeiro tubo de fluxo chegar ao máximo, a leitura do segundo tubo 
de fluxo representará o fluxo atual do gás. 

8. Monitor 

9. Gancho para a placa superior 
10. Painel de controle do ventilador anestésico 

11. Multiderivação 

 O vaporizador não pode ser montado na 
multiderivação. 

A. Controle de concentração 

 Pressione e gire o controle de concentração para 
ajustar a concentração do agente anestésico. 

B. Trava de bloqueio 

 Gire a trava de bloqueio no sentido horário para 
bloquear o vaporizador na posição. 

12. Mesa de trabalho  

13. Alavanca 

14. Dispositivo de aspiração de pressão negativa 
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——Sistema respiratório 

Sistema respiratório A: 

 
 

1. Conexão do sensor de O2 

2. Conector de inspiração 

3. Conector expiratório 

4. Válvula de retenção inspiratória 

5. Válvula de retenção expiratória 

6. Medidor de pressão das vias aéreas 

7. Compartimento do fole 

1 

2 

3 

16 
15 

13 

11 

12 

10 

9 

4 

5 

6 

7 

14 

8 

17 
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8. Alimentação de O2 auxiliar 

9. Braço do balão 

10. Chave de seleção de ventilação manual espont/mecânica 

 Selecione a posição  para usar a ventilação manual ou espontânea. 

 Selecione a posição  para usar o ventilador em ventilação mecânica. 

11. Válvula de APL (limite da pressão nas vias aéreas) 

 Ajusta o limite de pressão do sistema respiratório durante a ventilação manual. A escala 
exibe pressões aproximadas. Acima de 30 cm H2O, você sentirá cliques conforme o 
botão gira. Gire no sentido horário para aumentar. 

12. Botão de Fluxo O2 

 Pressione para fornecer altos fluxos de O2 ao sistema respiratório. 

13. Interruptor da SAGC (Saída auxiliar de gás comum) 

 Selecione a posição  ou  para interromper a ventilação 

mecânica. Quando o botão estiver ativado, gás fresco será enviado para um sistema 
respiratório manual externo por meio da SAGC. A tela exibirá a mensagem [SAGC 
ligada] e o símbolo "SAGC". O sistema monitora a pressão nas vias aéreas e a 
concentração de O2 em vez do volume. 

 Selecione a posição  para aplicar ventilação mecânica ou manual ao 

paciente via sistema respiratório.  

14. Saída SAGC separada 

15. Conector do cabo do sensor de O2 

16. Alça giratória 

17. Recipiente do absorvedor de CO2 A 

 A cal sodada dentro do recipiente absorve o CO2 que o paciente expira, o que permite o 
uso cíclico do gás expirado pelo paciente. 
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Sistema respiratório: 
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1. Conexão do sensor de O2 

2. Conector de inspiração 

3. Conector expiratório 

4. Válvula de retenção inspiratória 

5. Válvula de retenção expiratória 

6. Medidor de pressão das vias aéreas 

7. Compartimento do fole 

8. Alimentação de O2 auxiliar 

9. Braço do balão 

10. Chave de seleção de ventilação manual espont/mecânica 

 Selecione a posição  para usar a ventilação manual ou espontânea. 

 Selecione a posição  para usar o ventilador em ventilação mecânica. 

11. Válvula de APL (limite da pressão nas vias aéreas) 

 Ajusta o limite de pressão do sistema respiratório durante a ventilação manual. A escala 
exibe pressões aproximadas. Acima de 30 cm H2O, você sentirá cliques conforme o 
botão gira. Gire no sentido horário para aumentar. 

12. Botão de Fluxo O2 

 Pressione para fornecer altos fluxos de O2 ao sistema respiratório. 

13. Interruptor da SAGC (Saída auxiliar de gás comum) 

 Selecione a posição  ou  para interromper a ventilação 

mecânica. Quando o botão estiver ativado, gás fresco será enviado para um sistema 
respiratório manual externo por meio da SAGC. A tela exibirá a mensagem [SAGC 
ligada] e o símbolo "SAGC". O sistema monitora a pressão nas vias aéreas e a 
concentração de O2 em vez do volume. 

 Selecione a posição  para aplicar ventilação mecânica ou manual ao 

paciente via sistema respiratório.  

14. Saída SAGC separada 

15. Conector do cabo do sensor de O2 

16. Recipiente do absorvedor de CO2 B 

 A cal soldada dentro do recipiente absorve o CO2 que o paciente expira, o que permite o 
uso cíclico do gás expirado pelo paciente. 
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2.2.2 Vista posterior 
 

——Com transformador de isolamento 
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A imagem acima mostra a parte traseira da máquina de anestesia quando está configurada 
com o transformador de isolamento. 

1. Conector de rede 

2. Conector DB9 

 Utilizado para calibrar os fluxos inspiratório e expiratório, ligar o módulo de gás externo 
e agir como porta serial de comunicação com o dispositivo externo. 

3. Interface de interconexão do equipamento 

 Usado para se conectar ao monitor do paciente. 

4. Ventoinha 

 Caso o ventilador pare, o alarme produzirá um som audível. 

5. Alto-falante 

6. Gancho para enrolar o fio 

7. Conector(es) do fornecimento  
de gás 

a. Com cilindro auxiliar 

A. N2O 

B. O2 

C. AR 

 

 

b. Sem cilindro auxiliar 

A. N2O 

B. O2 

C. AR 

D. Alimentação de O2 reserva 

 

 

 

8. Suporte(s) do cilindro 

9. Parafuso prisioneiro/porca equipotencial 

Proporciona um ponto de aterramento. Elimina a diferença do potencial terrestre entre 
diferentes dispositivos para garantir a segurança. 

10. Entrada de rede elétrica 

B 

C 

A 
A 

B 

C 

D 
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11. Disjuntor (botão de energia) 

 : Ligar 

 : Desligar 

12. Conector AGSS 

 Conecta-se ao dispositivo de purga de gás anestésico ou ao sistema de descarte de 
resíduos de gás.  

13. Saída(s) elétrica(s) auxiliar(es) 

14. Sistemas de transferência e recebimento AGSS 

 

 AVISO 
 Conecte a uma rede de CA em conformidade com B.3 Requisitos de energia. Deixar 

de fazê-lo pode causar danos ao equipamento ou afetar sua operação normal. 

 Verifique se o revestimento na saída elétrica já está afixado, para evitar que o cabo 
de alimentação saia durante uma cirurgia. 

 O disjuntor pode estar no estado desligado devido a alguma falha no equipamento. 
Verifique se há algum defeito no equipamento. Antes de utilizar o equipamento, 
certifique-se de que o disjuntor esteja ligado e o equipamento conectado à rede de CA. 

OBSERVAÇÃO 

 Se não for possível ligar o disjuntor, isso significa que o equipamento sofreu um 
curto-circuito. Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente. 

 Quando a máquina de anestesia estiver configurada com tomadas elétricas 
auxiliares, o equipamento conectado às tomadas elétricas auxiliares deve estar em 
conformidade com as especificações de tensão e de corrente das tomadas. O 
equipamento conectado à tomada elétrica auxiliar deve ser autorizado. Caso 
contrário, isso resultará em uma corrente de fuga acima do limite permitido, 
podendo representar perigo ao paciente ou ao operador e podendo danificar a 
máquina de anestesia ou o equipamento conectado externamente. 

 Quando a tomada elétrica auxiliar não estiver funcionando normalmente, verifique 
se o fusível correspondente não está queimado. 

 Todos os produtos analógicos ou digitais conectados a esse sistema devem ser 
certificados pelos padrões IEC (como o IEC 60950 para equipamentos de 
processamento de dados e o IEC 60601-1 para equipamentos médicos eletrônicos). 
Todas as configurações devem seguir a versão válida da IEC 60601-1. A equipe 
responsável pela conexão do equipamento opcional à conexão do sinal I/O será 
responsável pela configuração do sistema médico e de sua complacência com a 
IEC 60601-1. 
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——Sem transformador de isolamento 
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A imagem acima mostra a parte traseira da máquina de anestesia quando não está configurada 
com o transformador de isolamento. 

1. Conector de rede 

2. Conector DB9 

 Utilizado para calibrar os fluxos inspiratório e expiratório, ligar o módulo de gás externo 
e agir como porta serial de comunicação com o dispositivo externo. 

3. Interface de interconexão do equipamento 

 Usado para se conectar ao monitor do paciente. 

4. Ventoinha 

5. Alto-falante 

6. Gancho para enrolar o fio 

7. Conector(es) do fornecimento  
de gás 

a. Com cilindro auxiliar 

A. N2O 

B. O2 

C. AR 

 

 

b. Sem cilindro auxiliar 

A. N2O 

B. O2 

C. AR 

D. Alimentação de O2 reserva 

 

 

 

8. Conector(es) do cilindro 

9. Parafuso prisioneiro/porca equipotencial 

Proporciona um ponto de aterramento. Elimina a diferença do potencial terrestre entre 
diferentes dispositivos para garantir a segurança. 

10. Entrada de rede elétrica 

B 

C 

A 
A 

B 

C 

D 
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11. Conector AGSS 

 Conecta-se ao dispositivo de purga de gás anestésico ou ao sistema de descarte de 
resíduos de gás. 

12. Saída(s) elétrica(s) auxiliar(es) 

13. Sistemas de transferência e recebimento AGSS 

 

 AVISO 

 Conecta-se à rede de CA em conformidade com B.3 Requisitos de energia. Deixar 
de fazê-lo pode causar danos ao equipamento ou afetar sua operação normal. 

 Verifique se o revestimento na saída elétrica já está afixado, para evitar que o cabo 
de alimentação saia durante uma cirurgia. 

 

OBSERVAÇÃO 

 Se o equipamento não puder ser alimentado pela rede elétrica, entre em contato 
com o serviço de atendimento ao cliente. 

 Quando a máquina de anestesia estiver configurada com tomadas elétricas 
auxiliares, o equipamento conectado às tomadas elétricas auxiliares deve estar em 
conformidade com as especificações de tensão e de corrente das tomadas. 
O equipamento conectado à tomada elétrica auxiliar deve ser autorizado. Caso 
contrário, isso resultará em uma corrente de fuga acima do limite permitido, 
podendo representar perigo ao paciente ou ao operador e podendo danificar a 
máquina de anestesia ou o equipamento conectado externamente. 

 Quando a tomada elétrica auxiliar não estiver funcionando normalmente, verifique 
se o fusível correspondente não está queimado. 

 Todos os produtos analógicos ou digitais conectados a esse sistema devem ser 
certificados pelos padrões IEC (como o IEC 60950 para equipamentos de 
processamento de dados e o IEC 60601-1 para equipamentos médicos eletrônicos). 
Todas as configurações devem seguir a versão válida da IEC 60601-1. A equipe 
responsável pela conexão do equipamento opcional à conexão do sinal I/O será 
responsável pela configuração do sistema médico e de sua complacência com a 
IEC 60601-1. 
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2.3 Baterias 
 

 AVISO 

 As baterias de íons de lítio têm uma vida útil de três anos. Troque a bateria quando 
ela chegar ao fim de sua vida útil. 

 Não desmonte as baterias, não aqueça as baterias acima de 60 °C, não incinere as 
baterias e não crie um curto-circuito nos terminais da bateria. Elas podem ainda 
incendiar-se, explodir, vazar ou esquentar, o que pode causar lesões. 

 

OBSERVAÇÃO 

 Use baterias pelo menos uma vez por mês para estender sua vida útil. Carregue as 
baterias antes que sua capacidade se esgote. 

 Inspecione e substitua as baterias regularmente. A vida útil da bateria depende da 
frequência e do tempo de uso. Uma bateria de lítio armazenada e acondicionada de 
forma adequada tem vida útil de aproximadamente 3 anos. Em outros modelos, 
com utilização mais agressiva, esse tempo pode ser diminuído.  

 O tempo de funcionamento de uma bateria depende da configuração e da operação 
do equipamento. Por exemplo, a monitorização frequente do módulo inicial 
diminuirá o tempo de funcionamento das baterias. 

 No caso de falha da bateria, entre em contato conosco ou peça que o serviço de 
atendimento ao cliente a substitua. Não substitua a bateria sem permissão. 

A máquina de anestesia foi projetada para operar alimentada por baterias sempre que a 
energia elétrica é interrompida. Quando a máquina de anestesia é conectada à fonte de 
energia elétrica, as baterias são carregadas independentemente de a máquina de anestesia 
estar ligada ou não. No caso de falha de energia, a máquina de anestesia será alimentada 
automaticamente pelas baterias internas. Quando a fonte de energia elétrica é restabelecida, 
a fonte de alimentação muda automaticamente da bateria para CA, para garantir o uso 
contínuo do sistema. 
 
O símbolo de bateria na tela indica os status da bateria da seguinte maneira: 

 : indica que a máquina de anestesia está sendo operada em fonte CA e que as 

baterias estão sendo carregadas. 

 : indica que a máquina de anestesia está sendo operada com baterias. A porção 

sólida representa o nível de carga das baterias.  
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 : indica bateria fraca e que as baterias precisam ser carregadas. 

 : indica bateria muito fraca e que as baterias precisam ser carregadas 

imediatamente. 

 : indica que não há baterias instaladas. 

A capacidade da bateria interna é limitada. Se a capacidade da bateria estiver muito baixa, 
um alarme de nível alto será disparado e a mensagem [Baixa voltagem da bateria!] será 
exibida na área de alarme técnico. Nesse caso, conecte o equipamento de anestesia na energia 
elétrica. 
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3 Controles e configurações básicas do 
sistema 

 
 

3.1 Controle do visor 
 

 

1. LED de energia CA 

 Aceso: quando a máquina de anestesia está conectada à fonte de energia elétrica. 
As baterias estão sendo carregadas, se a máquina de anestesia estiver equipada 
com baterias. 

 Apagado: quando a máquina de anestesia não está conectada à fonte de energia 
elétrica. 

2. Tecla Espera 

 Pressione para entrar ou sair do modo standby. 

3. Tecla de Áudio pausado 

 Para definir o status de áudio pausado, pressione essa tecla para entrar no status de áudio 

pausado em 120 s. O símbolo de áudio pausado  e o tempo de 120 s em contagem 

regressiva aparecem no canto superior direito da tela. 

 Para remover o áudio pausado, pressione essa tecla novamente. 

1 
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4 

5 

6 

7 

8 
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4. Tecla desligar alarme VM&VCe 

 Em caso de modo de ventilação manual, modo de espera ou SAGC ligada: 
Pressione a tecla para desligar os alarmes altos/baixos de VM e VCe e o alarme de 
apnéia. Pressione a tecla novamente para ligar os alarmes altos/baixos de VM e 
VCe e o alarme de apnéia. 

 No caso do modo de ventilação mecânico: Pressione a tecla para desligar os 
alarmes altos/baixos de VM e VCe. Pressione a tecla novamente para ligar os 
alarmes altos/baixos de VM e VCe. 

5. Tecla Menu 

 Pressione para acessar o menu principal ou remover todos os menus da tela. 

6. Botão de controle 

 Pressione para selecionar um item do menu ou confirmar a configuração. Gire no 
sentido horário ou anti-horário para rolar pelos itens do menu ou alterar suas 
configurações. 

7. Tecla(s) de atalho da configuração de parâmetros do ventilador 

 Pressione para selecionar o parâmetro de ventilador correspondente. Gire o botão para 
alterar a configuração de parâmetro e pressione o botão para ativar a configuração 
selecionada. 

8. Tela de exibição 

 Consulte 3.2 Tela de exibição para obter mais detalhes. 
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3.2 Tela de exibição 
Esta máquina de anestesia utiliza um LCD TFT a cores de alta definição para exibir 
vários parâmetros e gráficos, como parâmetros de ventilação e formatos de onda de 
pressão/fluxo/volume. Dependendo de como sua máquina de anestesia estiver configurada, 
ela pode exibir parâmetros do módulo de gás e formatos de onda. 
Veja a seguir uma tela de exibição padrão. Para obter descrições de outras telas, consulte 
5 Interface do usuário e monitorização de parâmetros. 
 
 
 

 

1. Área de exibição do modo de ventilação/SAGC 

 Quando o botão SAGC estiver desativado, essa área exibirá o modo de ventilação atual. 
Se o modo de ventilação manual estiver selecionado para o interruptor de ventilação 

manual/mecânica,  é exibido nessa área. Se a ventilação mecânica estiver 

selecionada para o interruptor de ventilação manual/mecânica, o modo de ventilação 
mecânica selecionado no momento é exibido. Quando o botão SAGC estiver ativado, 
será exibido "SAGC" nessa área. 

2. Área do símbolo de pulmão 

 O símbolo  é exibido quando o modo SIMV-VC ou SIMV-PC é selecionado, e o 
acionamento inspiratório está sendo realizado no momento. 
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3. Área de alarme fisiológico 

 Exibe mensagens de alarmes fisiológicos. 

4. Área de símbolos de alarme 

 Exibe o ícone do alarme MV&VCe desligado  quando o alarme MV&VCe 

é desligado. 

 Exibe o símbolo de alarme de apnéia  quando o alarme de apnéia estiver 

desligado no modo de ventilação não-mecânica.  

 O símbolo de áudio pausado  e o tempo (120 s) em contagem regressiva durante 

um período de áudio pausado, assim como quando o sistema estiver com o status de 
áudio pausado. 

5. Área do relógio do sistema 

 Exibe o relógio do sistema da máquina de anestesia. 

6. Área do alarme técnico 

 Exibe mensagens de alarmes técnicos.  

7. Área de símbolos de status da bateria 

 Exibe o símbolo da bateria. Quando a máquina de anestesia estiver equipada com 
baterias, o símbolo indicará a capacidade da bateria.. Para obter detalhes, consulte 
2.3 Baterias. 

8. [Modo vent.]  

 Usada para selecionar o modo de ventilação mecânica. 

9. [Config alarme]  

 Usada para alterar as configurações de alarme para o ventilador anestésico ou para o 
módulo de gás. 

10. [Telas]  

 Usada para definir a tela personalizada. 

11. [Conf. usuário]  

 Usada para alterar as configurações para fonte de monitoração de O2, módulo de gás, 
tela, som etc. 

12. [Manutenção] 

 Usada para realizar teste de vazamento, calibrar o sensor O2 e o sensor de fluxo, 
visualizar o gráfico de tendências, a tabela de tendências e o diário de alarme e para 
definir idioma, hora do sistema, unidade de pressão etc. 
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13. Tempor 

 Usada para iniciar, parar e reiniciar o temporizador. 

14. Área de teclas de atalho de configuração de parâmetros 

 Usada para definir os parâmetros relacionados ao modo de ventilação mecânico 
selecionado. A disposição das teclas de atalho nessa área varia de acordo com o modo 
de ventilação mecânica selecionado. Para obter detalhes, consulte 4 Operações e 
configuração da ventilação. 

15. Área de mensagens do sistema 

 Exibe informações sobre o estado de operação do sistema. 

16. Área de parâmetros e gráficos 

 Exibe os parâmetros ou formatos de onda que o ventilador anestésico ou módulo de gás 
monitora. Tipos diferentes de tela são exibidos com base na configuração do sistema ou 
nas configurações de layout da tela. Para obter detalhes, consulte 5 Interface do usuário 
e monitorização de parâmetros. 

 
 

3.3 Configurações básicas 
 
Este capítulo abrange as configurações gerais da máquina de anestesia, como idioma, brilho 
da tela, hora do sistema etc. Configurações de parâmetros e outras configurações podem ser 
consultadas em suas respectivas seções. 
 
 

3.3.1 Ajustar o brilho da tela 
 

1. Pressione a tecla Menu. Selecione [Conf. usuário >>] e [Conf. tela e áudio >>]. 

2. Selecione [Brilho da tela] e o valor apropriado (de 1 a 10) para o brilho da tela. 
O brilho maior é 10, e o menor é 1. Se máquina de anestesia estiver alimentada por 
bateria você pode diminuir o brilho, para poupar a capacidade da bateria. 
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3.3.2 Ajustar o volume de som 
3.3.2.1 Volume do som das teclas 

1. Pressione a tecla Menu. Selecione [Conf. usuário >>] e [Conf. tela e áudio >>]. 

2. Selecione [Volume do som das teclas] e o valor apropriado (de 0 a 10) para o volume 
do som das teclas. 0 indica áudio desligado e 10, o volume mais alto. 

 
 

3.3.2.2 Volume som alarme 

1. Pressione a tecla Menu. Selecione [Conf. usuário >>] e [Conf. tela e áudio >>]. 

2. Selecione [Volume som alarme] e selecione o valor apropriado (de 1 a 10) para o 
volume do som do alarme. 1 indica o mais baixo e 10, o mais alto. 

 
 

3.3.3 Definir tempo do sistema 
 

1. Pressione a tecla Menu. Selecione [Manutenção >>] → [Manutenção do 
usuário >>] → [Conf. hora sistema >>]. 

2. Defina [Data] e [Hora]. 

3. Selecione [Formato de data] e alterne entre [AAAA-MM-DD], [MM-DD-AAAA] e 
[DD-MM-AAAA]. 

4. Selecione [Formato de hora] e alterne entre [24 h] e [12 h]. 

 

AVISO 

 A alteração da data e da hora afetará o armazenamento de tendências e das 
informações de log. Pode também causar perda de dados. 

 
 

3.3.4 Definir o idioma 
 

1. Pressione a tecla Menu. Selecione [Manutenção >>] e [Manutenção do usuário >>]. 

2. Selecione [Idioma] e selecione o idioma desejado. 

3. Reinicie a máquina de anestesia para ativar a configuração de idioma. 
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3.3.5 Configurar a unidade 

1. Pressione a tecla Menu. Selecione [Manutenção >>] e [Manutenção do usuário >>]. 

2. Selecione [Unidade pre vias aéreas] e alterne entre cm H2O, hPa e mbar. 

 
 

3.4 Gerenciamento de configuração  
A máquina de anestesia aceita os seguintes tipos de configurações: 

 Configuração de fábrica: configuração pré-definida de fábrica; 

 Configuração do usuário: as configurações da máquina de anestesia são ajustadas de 
acordo com as necessidades reais, e as definições após o ajuste são salvas como a 
configuração do usuário; 

 Última configuração: as configurações da máquina de anestesia podem ser alteradas 
em aplicativos e essas alterações não serão salvas como configuração do usuário. 
A máquina de anestesia armazena a configuração em tempo real. A configuração 
armazenada é a última configuração. 

 
 

3.4.1 Carregar a configuração na inicialização 
Você pode alterar algumas definições nos próprios aplicativos. Essas alterações podem não 
ser salvas como configuração do usuário. Para evitar a perda de alterações feitas devido a 
perdas acidentais de energia, a máquina de anestesia armazena a configuração em tempo real. 
A configuração armazenada é a última configuração. Quando ocorre perda inesperada de 
energia, a última configuração é automaticamente restaurada caso a máquina de anestesia seja 
reiniciada em até 60 segundos. Caso a falta de energia dure mais de 120 segundos, a máquina 
de anestesia automaticamente carrega a configuração do usuário. A máquina de anestesia 
pode restaurar a última configuração ou a configuração do usuário de o período de falta de 
energia for de 60 a 120 segundos. 
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3.4.2 Salvar configuração do usuário  
É possível ajustar as definições da máquina de anestesia com base nas necessidades reais e 
salvar as definições como configuração do usuário após ajustá-las.  

1. Pressione a tecla Espera . Selecione [Ok] no menu pop-up para permitir que a 

máquina de anestesia entre em modo de espera. 

2. Selecione a tecla de atalho [Manutenção] → [Manutenção do usuário >>] → 
[Gerenciar Configuração>>] e digite a senha solicitada. 

3. Selecione [Salvar padrões do usuário]. 

4. Selecione [Ok] no menu suspenso. 

 
 

3.4.3 Carregar a configuração do usuário 
É possível carregar manualmente a configuração do usuário em caso de necessidade.  

1. Pressione a tecla Espera . Selecione [Ok] no menu pop-up para permitir que a 

máquina de anestesia entre em modo de espera. 

2. Selecione a tecla de atalho [Conf usuário] e selecione [Carregar padrões de usuário]. 

3.  Selecione [Ok] no menu suspenso. 

 
 

3.4.4 Restaurar configuração de fábrica 
É possível carregar manualmente a configuração de fábrica em caso de necessidade.  

1. Pressione a tecla Espera . Selecione [Ok] no menu pop-up para permitir que a 

máquina de anestesia entre em modo de espera. 

2. Selecione a tecla de atalho [Manutenção] → [Manutenção do usuário >>] → 
[Gerenciar Configuração>>] e digite a senha solicitada. 

3. Selecione [Restaurar padrões de fábrica]. 

4. Selecione [Ok] no menu suspenso. 
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3.4.5 Restaurar a configuração padrão de fábrica do módulo 

de gás 
Se a máquina de anestesia estiver configurada com módulo de CO2 ou AG, você poderá restaurar 
diretamente a configuração padrão de fábrica desse módulo. Para obter detalhes, consulte a seção 
8 Monitorização de CO2 ou 9 Monitorização de concentração de GA e de O2. 
 
 

3.5 Visualizar informações de configuração  
Você pode selecionar a tecla de atalho [Manutenção] → [Manutenção do usuário >>] → 
[Informação de configuração >>] para visualizar as informações de configuração da 
máquina de anestesia, como o modo de ventilação, por exemplo. 
 
 

3.6 Configure o endereço de IP  
Você pode selecionar o atalho de teclado [Manutenção] → [Manutenção do usuário >>] → 
[Conf. endereço IP >>] para configurar o endereço IP da máquina de anestesia. 
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ANOTAÇÕES 
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4 Operações e configuração da ventilação 
 
 

 AVISO 
 Antes de usar esta máquina de anestesia no paciente, verifique se o sistema está 

conectado corretamente e em boas condições, se todos os testes descritos em 6 Teste 
de pré-operação foram concluídos. Em caso de falha nos testes, não use o sistema. 
Solicite que um representante do suporte técnico faça o reparo no sistema. 

 
 

4.1 Ligar o sistema 
1. Conecte o cabo de alimentação à fonte de energia CA. Verifique se o LED de energia 

CA está aceso. 

2. Ajuste o sistema para LIGADO. Verifique se os LEDs de estado de operação e de 
bateria estão acesos (a bateria está sendo carregada ou está completamente carregada). 

3. Um bipe soa. 

4. O sistema exibe a tela de inicialização. 

5. O sistema executa as seguintes operações com base em se a função de teste de 
vazamento estiver ligada: 

 Se a função de teste de vazamento estiver desligada, o sistema executará um autoteste e, 
em seguida, acessará a tela de espera automaticamente depois de um autoteste com êxito.  

 Se a função de teste de vazamento estiver ligada, o sistema executará um autoteste e, em 
seguida, executará um teste de vazamento depois que o autoteste tiver sido concluído. 
O resultado do teste de vazamento será mostrado na tela. Siga as instruções na tela e 
acesse a tela de Espera. 

 

 AVISO 
 Não use a máquina de anestesia caso ela gere alarmes durante a inicialização ou 

não funcione normalmente. Entre em contato com nosso pessoal de assistência ou 
conosco. 
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OBSERVAÇÃO 
 Após a conclusão dos autotestes, a palavra Falha em vermelho como resultado 

indica que esse item de teste falha e permite apenas ventilação manual; a palavra 
Falha em amarelo indica que o item de teste falha, porém a falha não afeta o uso 
adequado da máquina de anestesia; a palavra Aprovado em verde indica que o 
item passou pelo teste.  

 
 

4.2 Desligar o sistema 
Para desligar o sistema, faça o seguinte: 

1. Confirme se o uso do sistema tenha sido finalizado. 

2. Ajuste o sistema para DESLIGADO. 

Quando o sistema está desligado, o alarme emite um bipe durante dois segundos e a mensagem 
"O sistema está sendo desligado" é exibida no meio da tela. Em 10 segundoso sistema é 
desligado. Se você ligar novamente o sistema durante 10 segundos enquanto ele estiver 
desligando, o sistema não executa os auto-testes, e retorna ao modo em que estava antes de ser 
desligado. Se você ligar o sistema depois do desligamento, ele exibirá o logotipo na tela de 
inicialização, a tela do auto-teste e depois entra em espera. 
 

OBSERVAÇÃO 
 Se você desligar o sistema quando ele estiver inicializando, a mensagem "O sistema 

está sendo desligado" não será exibida. 
 
 

4.3 Entrada de gás fresco 

4.3.1 Configure as entradas de O2, N2O e de Ar 

1. Conecte as fontes de gás corretamente e verifique a pressão adequada do gás. 

2. É possível controlar os fluxos de O2, N2O e de Ar no gás fresco pelos controles de fluxo 
de O2, N2O e Ar. As leituras do fluxo de gás podem ser vistas nos respectivos medidores 
de fluxo. 

 Os fluxômetros de O2 e N2O constituem uma ligação encadeada: 

 Gire o fluxômetro de N2O no sentido anti-horário para aumentar um pouco o fluxo 
de N2O. Depois disso, continuar girando o fluxômetro de N2O fará com que o 
fluxômetro do O2 também gire no sentido anti-horário para aumentar o fluxo de O2, 
mantendo a concentração de O2 no gás misturado sempre acima de 25%. 

 Gire o fluxômetro de O2 no sentido horário para diminuir um pouco o fluxo de O2. 
Depois disso, continuar girando o fluxômetro de O2 fará com que o fluxômetro do 
N2O também gire no sentido horário para diminuir o fluxo de N2O, mantendo a 
concentração de O2 no gás misturado sempre acima de 25%. 
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OBSERVAÇÃO 
 Esta máquina de anestesia pode ser usada sozinha como ventilador. É possível 

ajustar a concentração de O2 no sistema respiratório pelo fluxômetro de O2. 
 A concentração de O2 no gás fresco pode ser bastante diferente daquela no sistema 

respiratório. 
 Quando o abastecimento de energia não estiver conectado e as baterias estiverem 

descarregadas, o fluxo e a composição do gás fresco não são afetados. 
 Quando o suprimento individual de N2O e de ar falha, o gás fresco correspondente 

não pode ser atingido. Quando o suprimento de O2 falhar, os gases frescos de O2 e 
N2O não podem ser obtidos. 

 
 

4.3.2 Definir o agente anestésico 
 

OBSERVAÇÃO 
 Não é necessário realizar essa operação caso não seja usado um agente anestésico 

inspiratório. 
 A máquina de anestesia pode ser instalada com vaporizadores contendo cinco tipos 

de agentes anestésicos: halotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano e desflurano.. 
Apenas um dos cinco vaporizadores pode ser ativado por vez, já que os 
vaporizadores vêm com função de trava.  

 
 

4.3.2.1 Selecione o agente anestésico desejado 

1. Determine o agente anestésico a ser usado e encha o vaporizador. Para obter detalhes, 
consulte 12.4.2 Encher o vaporizador. 

2. Monte o vaporizador com o agente anestésico desejado na máquina de anestesia. 
Para obter detalhes, 12.4 Instalar o vaporizador. 

 
 

4.3.2.2 Ajuste a concentração do agente anestésico 

Pressione e gire o controle de concentração no vaporizador para ajustar a concentração 
apropriada do agente anestésico. 
 

OBSERVAÇÃO 
 Para obter detalhes sobre como usar o agente anestésico, consulte as Instruções de 

uso do vaporizador. 
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4.4 Definir o modo de ventilação 

4.4.1 Modo de ventilação manual 

1. Gire o controle da válvula APL para ajustar a pressão no sistema respiratório na faixa 
apropriada. 

2. Ajuste o interruptor da ventilação manual/mecânica para a posição . A área de 

exibição do modo de ventilação exibe o símbolo do modo de ventilação manual. Além 
disso, a área de mensagens do sistema exibirá [Vent. manual]. 

3. Pressione o botão de fluxo do O2  para inflar o balão se necessário. 

 
No modo de ventilação manual, você pode usar a válvula APL para ajustar a o limite máximo 
da pressão no sistema respiratório e o volume de gás no compartimento manual. Quando a 
pressão no sistema respiratório atingir o limite definido para a válvula APL, a válvula se 
abrirá para liberar o excesso de gás. 
 

OBSERVAÇÃO 
 A válvula APL ajusta o limite de pressão do sistema respiratório durante a 

ventilação manual. Sua escala exibe a pressão aproximada. 
 
As figuras a seguir mostram o formato de onda Pva e o formato de onda de fluxo no modo de 
ventilação manual. 

 

Pva 

Fluxo 

Tempo de 
inspiração 

Tempo de 
expiração 
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OBSERVAÇÃO 
 Ao usar a máquina de anestesia no paciente, verifique se o modo de ventilação 

manual está disponível. 
 
 

4.4.2 Configurações definidas antes de iniciar o modo de 

ventilação mecânica 
 

1. Certifique-se de que o sistema esteja em espera. 

2. Defina os parâmetros de ventilação apropriados na área de teclas de atalho de 
configuração de parâmetros. 

3. Verifique se o interruptor SAGC está DESLIGADO. 

4. Ajuste o interruptor da ventilação manual/mecânica para a posição . 

5. Se necessário, pressione o botão de fluxo do O2  para inflar o fole. 

 

OBSERVAÇÃO 
 O modo de ventilação padrão da máquina de anestesia é VCV. Outros modos de 

ventilação são opcionais.  
 Quando o modo de ventilação mecânica é alternado, por exemplo, do modo VCV 

para o modo PSV, o parâmetro selecionado por padrão piscará, indicando que esse 
parâmetro precisa de confirmação ou de modificação.  
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4.4.3 Ventilação controlada a volume (VCV) 
4.4.3.1 Descrição 

 
O modo de ventilação controlada a volume (doravante, VCV) é um modo de ventilação 
básico totalmente mecânico. No modo VCV, cada vez que a ventilação mecânica começa, o 
gás é enviado ao paciente em um fluxo contínuo, que atinge o VC pré-definido no tempo de 
fornecimento de gás. Para garantir um certo volume de VC, a pressão nas vias aéreas 
resultante (Pva) muda com base na complacência pulmonar do paciente e na resistência das 
vias aéreas. No modo VCV, quando Pva for menor que o Plimit e o fluxo de fornecimento de 
gás estiver constante, as expirações se iniciam imediatamente após o Plimit ser atingido. 
 
No modo VCV, você deve ajustar o [Plimit] para evitar causar danos ao paciente devido a um 
volume de Pva alto demais. Nesse modo, você pode selecionar [TIP:TI] para melhorar a 
distribuição de gás no pulmão do paciente e [PEEP] para melhorar a expiração do dióxido de 
carbono final e aumentar a oxigenação do processo respiratório. 
 
Para garantir o fornecimento do volume corrente de gás definido, o ventilador ajusta o fluxo 
de gás com base no volume inspiratório medido, compensa dinamicamente a perda de 
volume corrente vinda da complacência do circuito e de vazamento do sistema e elimina o 
efeito do gás fresco. Isso é chamado de compensação de volume corrente. 
 
No modo VCV, se a compensação de volume corrente estiver desligada ou falhar, a máquina 
de anestesia pode continuar fornecendo gás de maneira estável, mas não poderá compensar os 
efeitos do fluxo de gás fresco e as perdas de complacência do circuito respiratório. 
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4.4.3.2 Formas de onda 

 
As figuras a seguir mostram o formato de onda Pva e o formato de onda de fluxo no 
modo VCV. 

 
Geralmente, no modo VCV, o formato de onda de fluxo está em um fluxo constante durante a 
inspiração e o formato de onda Pva sobe no mesmo período. 
 
 

4.4.3.3 Iniciar o modo VCV 

 

1. Pressione a tecla Menu. Selecione [Modo vent >>] para abrir o menu [Configuração do 
modo vent.]. 

2. Selecione [VCV] no menu [Configuração do modo vent.]. 

3. A tecla de atalho [VC] (a primeira tecla da esquerda para a direita na área de teclas de 
atalho de configuração de parâmetros) ficará realçada. 

4. Certifique-se de que o VC esteja configurado corretamente para o paciente. Pressione o 
botão de controle para confirmar a configuração e iniciar o modo VCV. 

 

OBSERVAÇÃO 
 Quando for necessário alternar para o modo VCV, confirme antes as configurações 

do VC. Caso contrário, o sistema funcionará no modo de ventilação anterior. Se a 
configuração do VC não for confirmada por 10 s, a tela voltará para o modo 
anterior automaticamente.  

 Antes de ativar um novo modo de ventilação mecânica, verifique se todos os 
parâmetros relacionados estão definidos corretamente. 

Pva 

Ppico 

PEEP 

Fluxo 

Tempo de 
inspiração Tempo de 

expiração 

Pmédia 
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4.4.3.4 Área de teclas de atalho de configuração de parâmetros no 

modo VCV 

Quando a seleção do modo VCV for confirmada, a área de teclas de atalho de configuração 
de parâmetros na parte inferior da tela muda automaticamente para a área de configuração de 
parâmetros nesse modo. A figura a seguir mostra todos os parâmetros relacionados a serem 
definidos no modo VCV. 
 

 
 
 

1. [VC]:    Volume Corrente 

2. [Frequência]:  Frequência respiratória 

3. [I:E]:    Razão do tempo inspiratório para o tempo expiratório 

4. [TIP:TI]:   Platô inspiratório 

5. [Plimit]:   Nível limite de pressão 

6. [PEEP]:    Pressão positiva expiratória final 

 
 

4.4.3.5 Configurar parâmetros no modo VCV 

Você pode usar as teclas de atalho e o botão de controle para definir os parâmetros no modo 
VCV. A seguir, a configuração do VC como exemplo.  

1. Selecione a tecla de atalho [VC]. 

2. Pressione o botão de controle e gire para definir o [VC] para o valor apropriado. 

3. Pressione o botão de controle ou a tecla de atalho da configuração de parâmetros do 
ventilador para confirmar a configuração. 

4. Configure os outros parâmetros nesse modo da mesma forma. 
 

OBSERVAÇÃO 
 Se o valor do parâmetro for ajustado fora do intervalo, a mensagem apropriada é 

exibida na área de mensagens do sistema. 
 Confirme o ajuste de um parâmetro antes de ajustar outro parâmetro. Se quiser 

restaurar o valor antes do ajuste, é preciso redefinir o valor do parâmetro. 

   

1 2 3 4 5 6 
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4.4.4 Ventilação controlada a pressão 
4.4.4.1 Descrição 

O modo de ventilação controlada a pressão (doravante, PCV) é um modo de ventilação 
básico totalmente mecânico. No modo PCV, cada vez que a ventilação mecânica começa, 
o Pva sobe rapidamente para o Pinsp (nível controlado a pressão) predefinido. O fluxo de gás 
diminui pelo sistema de retroalimentação para manter o Pva constante até que a expiração 
comece no fim da inspiração. O volume corrente fornecido no modo PCV muda com base 
na complacência pulmonar do paciente e na resistência das vias aéreas. 
No modo PCV, também é possível selecionar um [PEEP] para melhorar a expiração do 
dióxido de carbono final e aumentar a oxigenação durante o processo respiratório. 
 
 

4.4.4.2 Formas de onda 

As figuras a seguir mostram o formato de onda Pva e o formato de onda de fluxo no 
modo PCV. 

 
Geralmente, no modo PCV, o formato de onda Pva aumenta severamente durante a inspiração 
e permanece no platô por um tempo relativamente longo sem pico. A forma de onda do fluxo 
declina na fase de inspiração. 

No modo PCV, o volume corrente é medido, em vez de predefinido. 

Pva 

Pinsp 

Fluxo 

Tempo de 
inspiração Tempo de 

expiração 
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4.4.4.3 Iniciar modo de ventilação controlada a pressão 

1. Pressione a tecla Menu. Selecione [Modo vent >>] para abrir o menu [Configuração do 
modo vent.]. 

2. Selecione [PCV] no menu [Configuração do modo vent.]. 

3. A tecla de atalho [Pinsp] (a primeira tecla da esquerda para a direita na área de teclas de 
atalho de configuração de parâmetros) ficará realçada. 

4. Certifique-se de que a Pinsp esteja configurada corretamente para o paciente. Pressione 
o botão de controle para confirmar a configuração e para iniciar o modo PCV. 

 

OBSERVAÇÃO 
 Quando for necessário alternar para o modo PCV, confirme antes as configurações 

de Pinsp. Caso contrário, o sistema funcionará no modo de ventilação anterior. 
Se a configuração de Pinsp não for confirmada por 10 s, a tela voltará para o modo 
anterior automaticamente.  

 
 

4.4.4.4 Área de teclas de atalho de definição de parâmetros no modo de 
ventilação controlada a pressão  

Quando a seleção do modo PCV for confirmada, a área de teclas de atalho de configuração de 
parâmetros na parte inferior da tela muda automaticamente para a área de configuração de 
parâmetros nesse modo. A figura a seguir mostra todos os parâmetros relacionados a serem 
definidos no modo PCV. 

 
 
 

1. [Pinsp]:    Nível do controle de pressão da inspiração 

2. [Frequência]:  Frequência respiratória 

3. [I:E]:   Relação tempo de inspiração/expiração 

4. [Tslope]:   Tempo até que a pressão suba até a pressão alvo 

5. [PEEP]:    Pressão positiva expiratória final 

1 2 3 4 5 
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4.4.4.5 Definir parâmetros no modo de ventilação controlada a pressão  

Você pode usar as teclas de atalho e o botão de controle para definir os parâmetros no modo 
PCV. A seguir, a configuração da Pinsp como exemplo.  

1. Selecione a tecla de atalho [Pinsp]. 

2. Pressione o botão de controle e gire para definir a [Pinsp] para o valor apropriado. 

3. Pressione o botão de controle ou a tecla de atalho da configuração de parâmetros do 
ventilador para confirmar a configuração. 

4. Configure os outros parâmetros nesse modo da mesma forma. 
 

OBSERVAÇÃO 
 Se o valor do parâmetro for ajustado fora do intervalo, a mensagem apropriada é 

exibida na área de mensagens do sistema. 
 Confirme o ajuste de um parâmetro antes de ajustar outro parâmetro. Se quiser 

restaurar o valor antes do ajuste, é preciso redefinir o valor do parâmetro. 
 
 

4.4.5 Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV) 
Esta máquina de anestesia é compatível com dois modos SIMV: SIMV - controle de volume 
(SIMV-VC) e SIMV – controle de pressão (SIMV-PC). 
 
 

4.4.5.1 Descrição 

 SIMV-VC 

SIMV-VC significa fornecer ventilação controlada por volume para o paciente por base no 
intervalo pré-ajustado. No modo SIMV-VC, o ventilador espera pela próxima inspiração 
do paciente, com base no intervalo de tempo especificado. A sensibilidade depende do 
[Acionamento] (fluxo e pressão opcionais). Se o [Acionamento] for atingido dentro do 
tempo de espera de acionamento (chamado de [Janela de acionamento] síncrono), o 
ventilador fornecerá ventilação controlada por volume de maneira sincronizada com o 
volume corrente e o tempo de inspiração predefinidos. Se o paciente não inspirar dentro da 
[Janela de acionamento], o ventilador fornecerá ventilação controlada por volume para o 
paciente ao final da [Janela de acionamento]. Respiração espontânea fora da [Janela de 
acionamento] pode adquirir suporte de pressão. 
Se o [Acionamento] for atingido fora da [Janela de acionamento], o ventilador fornecerá 
ventilação suportada por pressão com base no [ΔPsupp] predefinido. 
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 SIMV-PC 

SIMV-PC significa fornecer ventilação controlada por pressão para o paciente por base no 
intervalo pré-ajustado. No modo SIMV-PC, o ventilador espera pela próxima inspiração 
do paciente, com base no intervalo de tempo especificado. A sensibilidade depende do 
[Acionamento] (fluxo e pressão opcionais). Se o [Acionamento] for atingido dentro do 
tempo de espera de acionamento (chamado de [Janela de acionamento] síncrono), o 
ventilador fornecerá ventilação controlada por pressão de maneira sincronizada com o 
Pinsp predefinido e tempo de inspiração. Se o paciente não inspirar dentro da [Janela de 
acionamento], o ventilador fornecerá ventilação controlada por pressão para o paciente ao 
final da [Janela de acionamento]. Respiração espontânea fora da [Janela de acionamento] 
pode adquirir suporte de pressão. 
 
Se o [Acionamento] for atingido fora da [Janela de acionamento], o ventilador fornecerá 
ventilação suportada por pressão com base no [ΔPsupp] predefinido. 
 
 

4.4.5.2 Formas de onda 

 

 SIMV-VC 

As figuras a seguir mostram o formato de onda Pva e o formato de onda de fluxo no modo 
SIMV-VC. 

 
[SIMV-VC] + [PSV] 

 

Pva 

Fluxo 

Dentro da janela de 
acionamento 

Se não ocorrer ventilação dentro da 
Janela de acionamento 

Fora da janela de 
acionamento 

Dentro da janela  
de acionamento 

Fora da janela de 
acionamento 

Tinsp 
 

Ciclo SIMV Acionamento  
(acionado por pressão) 

Acionamento  
(acionado por pressão) 

Acionamento (acionado 
por fluxo) 

 

4-12 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3037



  

 

 SIMV-PC 

As figuras a seguir mostram o formato de onda Pva e o formato de onda de fluxo no modo 
SIMV-PC. 

 
[SIMV-PC] + [PSV] 

 
 

4.4.5.3 Iniciar modo SIMV 

Você pode selecionar [SIMV-VC] ou [SIMV-PC], conforme requerido. 

Para iniciar o SIMV-VC, faça o seguinte: 

1. Pressione a tecla Menu. Selecione [Modo vent >>] para abrir o menu [Configuração do 
modo vent.]. 

2. Selecione [SIMV-VC >>] no menu [Configuração do modo vent.]. 

3. Selecione [Ok] diretamente no menu [Configurar SIMV-VC]. Ou, se você definir 
[Janela de acionamento], [Tslope] e [Nível de sensibilidade PSV Exp.] antes de 
selecionar [Ok]. Depois da seleção de [Ok] a tecla de atalho [VC] (a primeira tecla da 
esquerda para a direita na área de teclas de atalho de configuração de parâmetros) ficará 
realçada. 

4. Certifique-se de que o VC esteja configurado corretamente para o paciente. Pressione o 
botão de controle para confirmar a configuração e iniciar o modo SIMV-VC. 

Pva 

Fluxo 

Dentro da janela de 
acionamento 

Se não ocorrer ventilação dentro da  
Janela de acionamento 

Fora da janela de 
acionamento 

Fora da janela de acionamento 

Tinsp 
 

Ciclo SIMV Acionamento  
(acionado por pressão) 

 

Acionamento  
(acionado por pressão) 

Acionamento 
(acionado por fluxo) 

Pinsp ΔP sup 

Dentro da janela de 
acionamento 
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OBSERVAÇÃO 
 Quando for necessário alternar para o modo SIMV-VCV, confirme antes as 

configurações do VC. Caso contrário, o sistema funcionará no modo de ventilação 
anterior. Se a configuração do VC não for confirmada por 10 s, a tela voltará para 
o modo anterior automaticamente.  

 

Para iniciar o SIMV-PC, faça o seguinte: 

1. Pressione a tecla Menu. Selecione [Modo vent >>] para abrir o menu [Configuração do 
modo vent.]. 

2. Selecione [SIMV-PC >>] no menu [Configuração do modo vent.]. 

3. Selecione [Ok] diretamente no menu [Configurar SIMV-PC]. Ou, você pode definir 
[Janela de acionamento] e [Tslope] antes de selecionar [Ok]. Depois da seleção de 
[Ok] a tecla de atalho [Pinsp] (a primeira tecla da esquerda para a direita na área de 
teclas de atalho de configuração de parâmetros) ficará realçada. 

4. Certifique-se de que a Pinsp esteja configurada corretamente para o paciente. Pressione 
o botão de controle para confirmar a configuração e para iniciar o modo SIMV-PC. 

OBSERVAÇÃO 
 Quando for necessário alternar para o modo SIMV-PC, confirme antes da 

primeira Pinsp. Caso contrário, o sistema funcionará no modo de ventilação 
anterior. Se a configuração de Pinsp não for confirmada por 10 s, a tela voltará 
para o modo anterior automaticamente.  
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4.4.5.4 Área das teclas de atalho de configuração de parâmetros no 

modo SIMV 

Quando a seleção do modo SIMV for confirmada, a área de teclas de atalho de configuração 
de parâmetros na parte inferior da tela mudará automaticamente para a área de configuração 
de parâmetros nesse modo. Os parâmetros específicos variam, dependendo dos modos SIMV. 

 Teclas de atalho de configuração de parâmetros no modo SIMV-VC 

 
 

 

1. [VC]:    Volume Corrente 

2. [Freq SIMV]:  Frequência de SIMV 

3. [Tinsp]:    Tempo de inspiração 

4. [Sens.]:    Sensibilidade de acionamento  

5. [Plimit]:   Nível limite de pressão 

6. [ΔPsup.]:   Nível de pressão de suporte 

7. [PEEP]:    Pressão positiva expiratória final 

 Teclas de atalho de configuração de parâmetros no modo SIMV-PC 

 
 

 

1. [Pinsp]:    Nível do controle de pressão da inspiração 

2. [Freq SIMV]:  Frequência de SIMV 

3. [Tinsp]:    Tempo de inspiração 

4. [Sens.]:    Sensibilidade de acionamento 

5. [Exp%]:   Nível de sensibilidade de expiração 

6. [ΔPsup.]:   Nível de pressão de suporte 

7. [PEEP]:    Pressão positiva expiratória final 

OBSERVAÇÃO 
 Quando o modo SIMV, SIMV-VC ou SIMV-PC é selecionado, o modo de 

ventilação de suporte de pressão (PSV) é usado para acionar externamente a janela 
de sensibilidade. Portanto, você também precisa configurar os parâmetros no modo 
PSV adequadamente, [ΔPsupp], [Tslope] e [PSV Exp. Nível de Sensibilidade]. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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4.4.5.5 Configurar parâmetros no modo SIMV 

Você pode usar as teclas de atalho e o botão de controle para definir os parâmetros no modo 
SIMV. A seguir, a configuração do VC como exemplo.  

1. Selecione a tecla de atalho [VC]. 

2. Gire o botão de controle para configurar o [VC] para o valor apropriado. 

3. Pressione o botão de controle ou a tecla de atalho da configuração de parâmetros do 
ventilador para confirmar a configuração. 

4. Configure os outros parâmetros nesse modo da mesma forma. 
 

OBSERVAÇÃO 
 Se o valor do parâmetro for ajustado fora do intervalo, a mensagem apropriada é 

exibida na área de mensagens do sistema. 
 Confirme o ajuste de um parâmetro antes de ajustar outro parâmetro. Se quiser 

restaurar o valor antes do ajuste, é preciso redefinir o valor do parâmetro. 
 
 
No modo SIMV (SIMV-VC ou SIMV-PC), você também precisa configurar: 

 [Janela de acionamento] 

1. Pressione a tecla Menu. Selecione [Modo vent >>] → [SIMV-VC >>] ou 
[SIMV-PC >>] → [Janela de acionamento]. 

2. Pressione o botão de controle e gire para definir a [Janela de acionamento:] para o 
valor apropriado. 

3. Pressione o botão de controle para confirmar a configuração. 

4. Selecione [Ok] para ativar as configurações atuais. 

5. Para cancelar as configurações atuais e sair do menu atual, selecione [Cancelar],  ou 
pressione a tecla Menu. 

 

 [Tslope] 

1. Selecione a tecla de atalho [Modo vent] → [SIMV-VC >>] ou [SIMV-PC >>] → 
[Tslope]. 

2. Pressione o botão de controle e gire para definir a [Tslope] para o valor apropriado. 

3. Pressione o botão de controle para confirmar a configuração. 

4. Selecione [Ok] para ativar as configurações atuais. 

5. Para cancelar as configurações atuais e sair do menu atual, selecione [Cancelar],  ou 
aperte a tecla Tela normal. 
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 [Nível de sensibilidade PSV Exp] 

1. Selecione a tecla de atalho [Modo vent.] → [SIMV-VC >>] → [Nível de sensibilidade 
PSV Exp.]. 

2. Pressione o botão de controle e gire-o para configurar o [Nível de sensibilidade de 
PSV Exp.] até o valor apropriado. 

3. Pressione o botão de controle para confirmar a configuração. 

4. Selecione [Ok] para ativar as configurações atuais. 

5. Para cancelar as configurações atuais e sair do menu atual, selecione [Cancelar],  ou 
aperte a tecla Tela normal. 

OBSERVAÇÃO 
 No modo SIMV-PC, estabeleça Exp% (Nível de acionamento expiração) 

diretamente na área de configuração de parâmetro.  
 
 

4.4.6 Ventilação de suporte de pressão (PSV) 
4.4.6.1 Descrição 

O modo ventilação de suporte de pressão (doravante PSV) é um modo de respiração auxiliar 
que precisa da respiração espontânea do paciente para acionar a ventilação mecânica. Quando 
a inspiração espontânea do paciente atinge o Nível de acionamento predefinido, o ventilador 
calcula o fluxo com base no Psupp e Tslope e começa a suprir gás de forma a aumentar a PVA 
para a Psupp predefinida rapidamente. Em seguida, o ventilador diminui o fluxo por meio do 
sistema de feedback para manter a Pva constante. Quando o fluxo de inspiração cai para o 
Nível term. insp. PSV, o ventilador pára de suprir gás, e o paciente pode expirar, esperando o 
acionamento da próxima inspiração. Contando a partir do acionamento atual de inspiração, 
caso a inspiração não seja acionada no tempo de modo backup ativo (“60/FreqMIN”, 
FreqMIN é a frequência respiratória mínima), o sistema fornece uma ventilação PSV forçada. 
 
No modo PSV, não é preciso configurar o VC. VC depende da força inspiratória do paciente e 
do nível de suporte de pressão, cumprimento e resistência do paciente e de todo o sistema. 
O modo PSV é usado somente quando o paciente é suprido por uma fonte respiratória 
confiável, pois a respiração deve ser completamente acionada pelo paciente durante a 
ventilação. 
 
O modo PSV pode ser usado em conjunto com o SIMV-VC ou o SIMV-PC. 
 

4-17 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3042



  

 
4.4.6.2 Formas de onda 

As figuras a seguir mostram o formato de onda Pva e o formato de onda de fluxo no 
modo PSV. 

 
 
 

4.4.6.3 Iniciar modo PSV 

1. Selecione a tecla de atalho [Modo vent] para abrir o menu [Configuração do 
modo vent.]. 

2. Selecione [PSV] no menu [Configuração do modo vent.]. 

3. Depois de confirmada a seleção, a tecla de atalho [Psupp] (a primeira tecla da esquerda 
na área de teclas de atalho de configuração de parâmetros) ficará realçada. 

4. Certifique-se de que a Psupp esteja configurada corretamente para o paciente. Pressione 
o botão de controle para confirmar a configuração e iniciar o modo PSV. 

 

OBSERVAÇÃO 

 Quando for necessário alternar para o modo PSV, confirme antes da primeira 
Psupp. Caso contrário, o sistema funcionará no modo de ventilação anterior. Se a 
configuração de Psupp não for confirmada por 10 s, a tela voltará para o modo 
anterior automaticamente.  

 Antes de ativar um novo modo de ventilação mecânica, verifique se todos os 
parâmetros relacionados estão definidos corretamente. 

 

Pva 

Fluxo 

Acionamento (acionado 
por pressão) 

Acionamento (acionado 
por pressão) 

Acionamento (acionado por fluxo) 

Nível de term. 
de insp. 

ΔP sup ΔP sup 

Tempo para modo backup ativo 

Se o modo PSV não for acionado 
dentro do tempo para modo 
backup ativo, o modo PSV será 
ativado automaticamente 
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4.4.6.4 Área de teclas de atalho de configuração de parâmetros no 

modo PSV 

Quando a seleção do modo PSV for confirmada, a área de teclas de atalho de configuração de 
parâmetros na parte inferior da tela muda automaticamente para a área de configuração de 
parâmetros nesse modo. A figura a seguir mostra todos os parâmetros relacionados a serem 
definidos no modo PSV. 
 

 
 

 

1. [ΔPsup.]:  Nível de pressão de suporte 

2. [Tslope]:  Tempo até que a pressão suba até a pressão alvo 

3. [Sens.]:   Sensibilidade de acionamento 

4. [Exp%]:  Nível de sensibilidade de expiração 

5. [Freq. mín.]: Frequência respiratória mínima 

6. [ΔPapnéia]: Pressão de apneia 

7.  [PEEP]:  Pressão positiva expiratória final 

 
 

4.4.6.5 Configurar parâmetros no modo PSV 

Você pode usar as teclas de atalho e o botão de controle para definir os parâmetros no modo 
PSV. A seguir, veja a configuração da Psupp como exemplo.  

1. Selecione a tecla de atalho [Psupp]. 

2. Pressione o botão de controle e gire para definir a [Psupp] para o valor apropriado. 

3. Pressione o botão de controle ou a tecla de atalho da configuração de parâmetros do 
ventilador para confirmar a configuração. 

4. Configure os outros parâmetros nesse modo da mesma forma. 
 

OBSERVAÇÃO 

 Se o valor do parâmetro for ajustado fora do intervalo, a mensagem apropriada é 
exibida na área de mensagens do sistema. 

 Confirme o ajuste de um parâmetro antes de ajustar outro parâmetro. Se quiser 
restaurar o valor antes do ajuste, é preciso redefinir o valor do parâmetro. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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4.5 Iniciar a ventilação mecânica 

OBSERVAÇÃO 
 Antes de iniciar um novo modo de ventilação mecânica, verifique se todos os 

parâmetros relacionados estão definidos corretamente. 
 Para a primeira ventilação mecânica de cada paciente, não saia da tela de espera se 

os parâmetros relacionados à ventilação mecânica não estiverem configurados 
corretamente. Ajuste as concentrações de gás fresco e de agente anestésico (se 
necessário) na tela de espera e ajuste os parâmetros de ventilação corretamente 
com base nas condições do paciente antes de aplicar a ventilação mecânica. 

Depois que as configurações dos parâmetros relacionados tiverem sido feitas, é possível 

entrar no modo de ventilação mecânica pressionando a tecla Espera  no painel e 

selecionando [Ok] no menu pop-up para sair do status de espera. O sistema trabalhará no 
modo de ventilação mecânica selecionado. 
 
 

4.6 Configurar o temporizador 

4.6.1 Iniciar o temporizador 

Gire o botão de controle e selecione o símbolo de temporizador . Selecione [Iniciar] no 

menu [Config. temp.] para iniciar o temporizador. 

OBSERVAÇÃO 
 Durante a temporização, se você selecionar novamente [Iniciar] no menu [Config. 

temp.], a temporização continua normalmente em vez de ser reiniciada. 
 
 

4.6.2 Parar o temporizador 

Gire o botão de controle e selecione o símbolo de temporizador . Selecione [Parar] no 

menu [Config. temp.] para interromper o temporizador. A hora em que o temporizador para é 
exibida na tela. 

OBSERVAÇÃO 
 Quando a temporização parar, se selecionar [Iniciar] no menu [Config. temp.], o 

temporizador reinicia a contagem no tempo em que foi parado anteriormente. 
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4.6.3 Redefinir o temporizador 

Gire o botão de controle e selecione o símbolo de temporizador . Selecione [Reiniciar] 

no menu [Config. temp.] para reiniciar o temporizador. [00:00:00] é exibido na tela. 

OBSERVAÇÃO 
 No status de temporização, se selecionar [Redefinir] no menu [Config. temp.], 

o temporizador é parado e redefinido. 
 
 

4.7 Parar a ventilação mecânica 
Para parar a ventilação mecânica, faça o seguinte: 

1. Verifique se o sistema respiratório está configurado e se a válvula APL está configurada 
corretamente antes de parar a ventilação mecânica. 

 A válvula APL ajusta o limite de pressão do sistema respiratório durante a ventilação 
manual. A escala exibe pressões aproximadas.  

2. Ajuste o interruptor da ventilação manual/mecânica para a posição . A ventilação 

manual será selecionada e a ventilação mecânica será parada (ventilador). 
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ANOTAÇÕES 
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5 Interface do usuário e monitorização de 
parâmetros 

 
 

5.1 Layout da tela 
 
Dependendo das configurações de módulo e funções, as telas de usuário diferem quanto à 
área de parâmetros e gráficos e à área de teclas de atalho de configuração de parâmetros. 
 
As telas de usuário se dividem em quatro categorias: 

 Tela de espera 

 Tela normal 

 Tela de números grandes 

 Tela de valores medidos 

A tela de espera muda com a tecla  no painel. É possível alternar facilmente entre os três 

outros tipos de tela usando a tecla Menu e selecionando [Layout da tela >>]. 
 
 

OBSERVAÇÃO 

 Este manual descreve todas as funções e módulos. Algumas operações podem não 
ser aplicáveis ao seu equipamento.  

 Todas as ilustrações contidas neste manual servem unicamente como exemplo. 
Não obrigatoriamente representam a configuração ou dados exibidos na máquina 
de anestesia. 
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5.1.1 Tela de espera 
 
Quando a máquina de anestesia não for usada por um curto período de tempo, entre no modo 
de espera para ajudar a economizar energia e estender a durabilidade da máquina. 
A máquina de anestesia entrará no status de espera automaticamente depois da inicialização. 

Para entrar no status de espera, você também pode pressionar a tecla  no modo de 

operação e selecionar [Ok] no menu suspenso. A figura a seguir mostra a tela de espera. 
 

 
 
No status de espera, as seguintes mudanças ocorrem no sistema: 

 A exibição de parâmetros de monitorização e de formatos de onda é desativada. 
O sistema fica no status de espera. 

 O ventilador pára de fornecer gases. 

 Os parâmetros podem ser ajustados. Ao sair do status de espera, o sistema operará com 
base nas configurações finais no status de espera. 

 Os alarmes fisiológicos serão apagados automaticamente. Os alarmes técnicos 
funcionarão normalmente. 

 O módulo de gás entra no modo de espera. 

Para sair da espera, pressione a tecla  no modo de espera e selecione [Ok] no menu 

suspenso. 
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5.1.2 Tela normal 
Na tela normal, as áreas de parâmetros e de formatos de onda são divididas. 
 

 
 

Área de parâmetros 
 
 

 
 

Área de curvas 
 
 

 
A estrutura dessas duas áreas varia dependendo das configurações. 
 
 

5.1.2.1 Área de parâmetros 

A área de parâmetros exibe os parâmetros do ventilador. As combinações de parâmetros 
exibidas variam dependendo das configurações. Essa área também exibe parâmetros CO2 
simultaneamente dependendo da configuração do módulo de CO2. Para obter mais detalhes, 
consulte as seções correspondentes deste capítulo. 
 
 

5.1.2.2 Área de curvas 

A área de curvas exibe os formatos de onda monitorados. As combinações de formatos de 
onda variam dependendo das configurações. Os formatos de onda exibidos incluem: 

 Formato de onda Pva 

 Formato de onda Fluxo 

 Formato de onda de volume 

 Formato de onda de CO2 

Para obter mais detalhes, consulte as seções correspondentes deste capítulo. 
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5.1.3 Telas especiais 
As telas especiais incluem a tela de números grandes e a tela de valores medidos. O layout 
básico da tela é: 

 
 
Área de parâmetros 

 
 

Área de compartilhamento 
de números grandes/valores 

medidos 
 
 

 
 

5.1.3.1 Área de parâmetros 

Essa área pode exibir os parâmetros de CO2. Para obter mais detalhes, consulte as seções 
correspondentes deste capítulo. 
 
 

5.1.3.2 Área de compartilhamento de números grandes/valores medidos 

Essa área exibe números grandes ou valores medidos. 

 Quando o layout da tela estiver configurado para números grandes, essa área é exibida 
como mostrado abaixo. 
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 Quando o layout da tela estiver configurado para a tela de valores medidos, essa área 
exibirá o formato de onda Pva e os parâmetros da ventilação como mostrado abaixo. 

 
 
 

5.2 Configuração da tela 
Para selecionar o estilo de tela desejado, 

1. Pressione a tecla Menu. Selecione [Layout da tela >>] e selecione [Telas].  

2. É possível alternar entre [Tela normal], [Números grandes] e [Valores medidos].  

 
 

5.3 Monitorização de parâmetros 

5.3.1 Monitorização da concentração de O2 
Se a máquina de anestesia estiver configurada com o sensor de O2, pressione a tecla Menu e 
selecione [Manutenção >>] → [Manutenção do usuário >>] → [Conf. monit. sensor 
O2 >>].Em seguida, selecione [LIGADO] o [Monit. sensor O2] para monitorar o FiO2 do 
paciente. Selecione [DESLIGADO] caso não precise usar a função de monitorização do 
sensor de O2 que a máquina de anestesia possui. É possível fazer as seguintes configurações 
quando [Monit. sensor O2] estiver ajustado para [LIGADO]. 
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5.3.1.1 Ligar o sensor de O2 

1. Pressione a tecla Menu. Selecione [Configuração do usuário >>] e selecione [Fonte de 
monitoração de O2]. 

2. Selecione [Sensor O2] ou [Módulo O2], como desejado. Selecione [DESLIGADO] 
caso não precise usar o sensor de O2 ou o módulo de O2. 

3. Selecione  para sair do menu atual. 

 
 

5.3.1.2 Definir os limites de alarme FiO2 

1. Pressione a tecla Menu. Selecione [Config alarme >>] e selecione [Ventilador >>]. 

2. Defina os limites de alarme FiO2 alto e baixo no menu [Limites alarme vent.]. 
Quando o FiO2 medido exceder o limite de alarme, um alarme é gerado. 

3. Selecione  para sair do menu atual. 

OBSERVAÇÃO 

 Quando o sensor de O2 for usado pela primeira vez ou for substituído, teste se a 
concentração de O2 está sendo monitorizada com precisão. Calibre o sensor de O2 
se um erro grande for detectado. 

 Quando [DESLIGADO] for selecionado para [Monit. sensor O2], a calibração do 
sensor O2 está desativada. Se o [Módulo O2] for selecionado para a [Fonte de 
monitoramento de O2], as funções relacionadas ao módulo de O2 ainda poderão ser 
realizadas. 

 Quando [LIGADO] estiver selecionado para [Monit. sensor O2] e [DESLIGADO] 
para [Fonte monit. O2], o FiO2 será exibido como um valor inválido. Nesse caso, 
a calibração do sensor de O2, a configuração limite de alarme FiO2 e o alarme 
relacionado ao FiO2 e ao sensor de O2 estarão desativados. 

 

 AVISO 

 Conforme exigido pelas regras e regulamentações internacionais correspondentes, 
a monitorização da concentração de CO2 precisa ser realizada quando a máquina 
de anestesia for usada no paciente. Se a sua máquina de anestesia não estiver 
configurada com essa função de monitorização, use um monitor de paciente 
qualificado para a monitorização da concentração de CO2. Os tubos de 
amostragem de gás do monitor devem estar conectados à peça em Y do sistema 
respiratório da máquina de anestesia. 
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5.3.1.3 Exibir FiO2  

Se a sua máquina de anestesia estiver configurada com módulo de O2 ou sensor de O2, 
o parâmetro monitorado FiO2 será exibido. 

 Se o módulo AG for configurado, FiO2 será exibido juntamente com os parâmetros 
de concentração AA. Para obter detalhes, consulte 9 Monitorização de concentração de 
GA e de O2. 

 Se o módulo de CO2 estiver configurado, o FiO2 é exibido junto com os parâmetros de 
CO2. Para detalhes, consulte 5.3.3.1 Exibir parâmetros de CO2. 

 Se nenhum módulo de gás estiver configurado, o FiO2 é exibido junto com volume 
corrente, frequência respiratória etc. Para obter detalhes, consulte 5.3.5.1 Exibir 
parâmetros Volume corrente e Frequência respiratória. 

 
 

5.3.1.4 Exibir os formatos de onda O2 

Se o módulo AG com que sua máquina de anestesia estiver configurada incorporar um 
módulo de O2, um formato de onda de O2 será exibido como apresentado abaixo. 

 
 
 

5.3.1.5 Configurar o formato de onda de O2 

1. Selecione a área de formato de onda e abra o menu [Config. forma de onda O2]. 

2. Selecione [Formato de onda] e depois [O2]. 

3. Selecione [Varr.] e depois o ajuste adequado na lista pop-up. Quanto maior for o valor, 
mais rápida será a varredura da onda e mais ampla será a onda. 

4. Selecione  para sair do menu atual. 
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5.3.2 Monitorização da concentração de agente 

anestésico (AA) 
Se a sua máquina de anestesia estiver configurada com o módulo GA, você poderá monitorar 
FiAA e EtAA, configurando o módulo GA. Para obter detalhes, consulte 9 Monitorização de 
concentração de GA e de O2. 
 
 

5.3.2.1 Exibir parâmetros AG 

Se a sua máquina de anestesia estiver configurada com o módulo AG, os parâmetros 
relacionados a AG serão exibidos conforme mostrado abaixo. 

               
[Fonte monit. O2] está em [Módulo O2]  [Fonte monit. O2] está em [Sensor O2] ou [DESL.] 

 

 [FiN2O]: Fração de óxido nitroso inspirado 

 [EtN2O]: Óxido nitroso no final da expiração 

 [FiEnf]: Fração de enflurano inspirado (exibindo a concentração do agente anestésico 
realmente selecionado) 

 [EtEnf]: Enflurano no final da expiração (exibindo a concentração do agente anestésico 
realmente selecionado) 

 [EtCO2]: Dióxido de carbono no final da expiração 

 [FiCO2]: Fração de dióxido de carbono inspirado 

 [MAC]: Concentração alveolar mínima 

 [FiO2]: Fração de oxigênio inspirado 

 [EtO2]: Oxigênio final 
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 AVISO 

 Conforme exigido pelas regras e regulamentações internacionais correspondentes, 
a monitorização da concentração do agente anestésico deve ser realizada quando a 
máquina de anestesia for usada no paciente. Se sua máquina de anestesia não 
estiver configurada com essa função de monitorização, use um monitor qualificado 
para monitorização da concentração do agente anestésico. Ao executá-la, conecte o 
tubo de amostragem de gás do monitor na peça em Y do sistema respiratório. 

 
 

5.3.3 Monitorização da concentração de CO2 
Se a sua máquina de anestesia estiver configurada com o módulo de CO2, você pode 
monitorar o FiCO2 e o EtCO2 configurando o módulo de CO2. 
 
 

5.3.3.1 Exibir parâmetros de CO2 

Se a sua máquina de anestesia estiver configurada com o módulo de CO2, os parâmetros 
relacionados ao CO2 serão exibidos conforme mostrado abaixo. 

 
 

 [FiO2]: Fração de oxigênio inspirado 

 [EtCO2]: Dióxido de carbono no final da expiração 

 [FiCO2]: Fração de dióxido de carbono inspirado 
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5.3.3.2 Exibir formato de onda de CO2 

Se a sua máquina de anestesia estiver configurada com o módulo de CO2, um formato de 
onda de CO2 será exibido conforme mostrado abaixo. 

 
 
 

5.3.3.3 Outras configurações  

Para obter detalhes, consulte 8 Monitorização de CO2. 
 

 AVISO 

 Conforme exigido pelas regras e regulamentações internacionais correspondentes, 
a monitorização da concentração de CO2 precisa ser realizada quando a máquina 
de anestesia for usada no paciente. Se a sua máquina de anestesia não estiver 
configurada com essa função de monitorização, use um monitor de paciente 
qualificado para a monitorização da concentração de CO2. Os tubos de 
amostragem de gás do monitor devem estar conectados à peça em Y do sistema 
respiratório da máquina de anestesia. 

 
 

5.3.4 Monitorização da pressão 
5.3.4.1 Exibir parâmetros de pressão 

Na tela normal, os parâmetros relacionados à pressão são exibidos conforme mostrado abaixo. 

 

 [Ppico]: Pressão de pico 

 [Pplat]: Pressão de platô 

 [PEEP]: Pressão positiva expiratória final 
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5.3.4.2 Exibir formato de onda Pva 

 

 
 

5.3.4.3 Definir formato de onda Pva 

1. Selecione a área de formato de onda Pva para acessar o menu [Conf forma onda pre 
vias aéreas]. 

2. Selecione [Curva] e selecione [Pva]. 

3. Selecione [Varr.] e alterne entre [6,25 mm/s] e [12,5 mm/s]. Quanto maior o valor, 
mais rápida é a varredura do formato de onda. 

4. Selecione  para sair do menu atual. 

 
 

5.3.4.4 Definir unidade de pressão das vias aéreas 

1. Pressione a tecla Menu. Selecione [Manutenção >>] e [Manutenção do usuário >>]. 

2. Selecione [Uni pre vias aéreas] e alterne entre [cmH2O], [hPa] e [mbar]. 

3. Selecione  para sair do menu atual. 

 
 

5.3.4.5 Rever tendência de pico de pressão 

Para obter detalhes sobre como rever a tendência de pico de pressão, consulte 11 Tendência e 
Diário. 
 
 

5.3.4.6 Definir os limites de alarme de Pva 

1. Pressione a tecla Menu. Selecione [Config alarme >>] e selecione [Ventilador >>]. 

2. Defina os limites de alarme de Pva alto e baixo no menu [Limites alarme vent.]. 

3. Selecione  para sair do menu atual. 
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5.3.5 Monitorização do volume corrente 
 

OBSERVAÇÃO 

 O volume corrente marcado no compartimento do fole é apenas um indicador 
aproximado. Ele pode estar inconsistente com o volume corrente real. Esse é um 
fenômeno normal. 

 

 AVISO 

 Conforme exigido pelas regras e regulamentações internacionais correspondentes, 
a monitorização do volume corrente precisa ser realizada quando a máquina de 
anestesia for usada no paciente. Se a sua máquina de anestesia não estiver 
configurada com essa função de monitorização, use um monitor de paciente 
qualificado para a monitorização do volume corrente expiratório. 

 
 

5.3.5.1 Exibir parâmetros Volume corrente e Frequência respiratória 

Se a sua máquina de anestesia estiver configurada com o módulo de CO2, os parâmetros 
relacionados a volume corrente e frequência respiratória serão exibidos conforme mostrado 
abaixo. 
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Se a sua máquina de anestesia não estiver configurada com o módulo de CO2, os parâmetros 
relacionados a volume corrente e frequência respiratória serão exibidos conforme mostrado 
abaixo. 

 
 [MV]:  Volume minuto 

 [VCe]:  Volume corrente expiratório 

 [Frequência]: Frequência respiratória 

 [FiO2]:  Fração de oxigênio inspirado 

 
 

5.3.5.2 Exibir formato de onda de fluxo 

 
 
 

5.3.5.3 Definir formato de onda de fluxo 

1. Selecione a área de formato de onda de fluxo para acessar o menu [Conf. forma de 
onda de fluxo]. 

2. Selecione [Curva] e selecione [Fluxo]. 

3. Selecione [Varr.] e alterne entre [6,25 mm/s] e [12,5 mm/s]. Quanto maior o valor, 
mais rápida é a varredura e mais amplo o formato de onda. 

4. Selecione  para sair do menu atual. 
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5.3.5.4 Definir limites de alarme VM e VCe 

1. Pressione a tecla Menu. Selecione [Config alarme >>] e selecione [Ventilador >>]. 

2. Defina os limites de alarme MV alto e baixo no menu [Limites alarme vent.].  

3. Defina os limites de alarme VCe alto e baixo.  

4. Selecione  para sair do menu atual. 

 
 

5.3.5.5 Rever tendências de VCe e de MV 

Para obter detalhes sobre como revisar as tendências de VCe e MV, consulte 11 Tendência e 
Diário. 
 
 

5.3.6 Monitorização de volume 
5.3.6.1 Exibir formato de onda de volume 

 
 
 

5.3.6.2 Definir formato de onda de volume 

1. Selecione a área de formatos de onda para acessar o menu de configuração de formatos 
de onda. 

2. Selecione [Curva] e selecione [Volume]. 

3. Selecione [Varr.] e alterne entre [6,25 mm/s] e [12,5 mm/s]. Quanto maior o valor, 
mais rápida é a varredura do formato de onda. 

4. Selecione  para sair do menu atual. 
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5.3.7 Monitorização da frequência respiratória 
5.3.7.1 Exibir frequência respiratória 

Consulte 5.3.5.1 Exibir parâmetros Volume corrente e Frequência respiratória. 

5.3.7.2 Definir limites de alarme da frequência respiratória 

1. Pressione a tecla Menu. Selecione [Config alarme >>] e selecione [Ventilador >>].

2. Defina os limites de alarme de Frequência alto e baixo no menu [Limites alarme vent.].

3. Selecione para sair do menu atual. 

5.4 Loops de espirometria 
Os loops de espirometria refletem a função do pulmão do paciente e também a ventilação, 
tais como complacência, dilatação excessiva, vazamento do sistema de respiração e bloqueio 
da via aérea. 

O sistema oferece três loops de espirometria: loop P-V (Pva-volume), loop F-V (fluxo-
volume) e loop P-F (Pva-fluxo). Os dados de loops P-V e F-V são derivados de dados das 
ondas de pressão, fluxo e volume, que permitem o cálculo do loop F-P (Fluxo- Pva). 
Somente um loop é exibido por vez.  

Para alternar entre os loops, faça o seguinte: 
Selecione a tecla de atalho [Loop P-V] ou [Loop F-V] ou [Loop F-P] e em seguida selecione 
o loop desejado no menu pop-up

As escalas de volume, fluxo e Pva são ajustadas automaticamente. Esta máquina de anestesia 
é apresentada com loop de referência. Selecione [Ref.] para salvar o [Loop F-V], [Loop P-V] 
e [Loop F-P] para o ciclo de respiração atual como loop de referência. O sistema exibirá o 
loop de referência já salvo e o horário em que foi salvo. Selecione novamente [Ref.] para 
limpar o loop de referência já salvo. 
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As seguintes figuras mostram um loop F-V, um loop P-V e um loop F-P. 
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6 Teste de pré-operação 
 
 

6.1 Cronograma do teste de pré-operação 

6.1.1 Intervalos do teste 
 
Realize os testes de pré-operação listados abaixo nos seguintes eventos: 

1. Antes de cada paciente. 

2. Quando necessário depois de um procedimento de manutenção ou reparo. 

A tabela a seguir indica quando um teste deve ser feito.  
 

Item de teste Intervalos do teste 

Testes de rede de gás Todo dia antes do primeiro paciente 

Testes de cilindro 

Testes do fornecimento do oxigênio auxiliar 

Testes do sistema de controle de fluxo 

Teste de pressão traseira do vaporizador 

Inspecionar o sistema Antes de cada paciente 

Testes de alarme 

Teste do alarme de queda de energia elétrica 

Testes do sistema respiratório  

Preparatórios de pré-operação 

Inspecione o AGSS  

 

OBSERVAÇÃO 

 Leia e compreenda a operação e a manutenção de cada componente antes de usar a 
máquina de anestesia. 

 Não use a máquina de anestesia caso ocorra falha em um teste. Entre em contato 
conosco imediatamente. 

 Uma lista de verificação do sistema anestésico deve ser fornecida, incluindo o sistema 
de gás anestésico, o equipamento de monitorização, o sistema de alarme e o dispositivo 
de proteção que devem ser usados no sistema anestésico, separadamente ou juntos. 
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6.2 Inspecionar o sistema 
 

OBSERVAÇÃO 

 Verifique se o sistema respiratório está conectado corretamente e não está 
danificado. 

 O peso limite da prateleira superior é de 30 kg. 

 
Verifique se: 

1. A máquina de anestesia não está danificada. 

2. Todos os componentes estão conectados corretamente. 

3. O sistema respiratório está conectado corretamente e os tubos respiratórios não estão 
danificados. 

4. Os vaporizadores estão presos na posição e contêm agente suficiente. 

5. As fontes de gás estão conectadas e as pressões estão corretas. 

6. As válvulas do cilindro estão fechadas em modelos com fornecimento do cilindro 
(Verifique se a chave de cilindro, 095-000031-00, está acoplada.) 

7. O equipamento de emergência necessário está disponível e em boas condições. 

8. O equipamento de manutenção das vias aéreas está disponível e em boas condições. 

9. Verifique a cor da cal soldada no recipiente. Substitua essa cal soldada imediatamente 
caso detecte uma mudança de cor evidente. 

10. Anestésico aplicável e drogas de emergência estão disponíveis. 

11. As rodinhas não estão danificadas ou soltas e o(s) freio(s) está(ão) ajustado(s) e 
impedindo movimentos. 

12. O sistema respiratório é bloqueado por meio do botão de trava do sistema.. 

13. O indicador da rede de CA acende quando o cabo de alimentação é conectado à fonte de 
energia CA. Se o indicadores não estiver ligado, o sistema não possui energia elétrica. 

14. A máquina de anestesia é ligada e desligada normalmente. 
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6.3 Teste do alarme de queda de energia elétrica 

1. Ajuste a chave geral do sistema para a posição . 

2. Desconecte da rede elétrica. 

3. Verifique se o indicador da rede de CA está apagado e se o sistema exibe a mensagem 
[Bateria em uso]. 

4. Conecte novamente a rede de CA. 

5. Verifique se o indicador da rede de CA está iluminado e se a mensagem [Bateria 
em uso] desaparece. 

6. Ajuste a chave geral do sistema para a posição . 

 
 

6.4 Testes de rede de gás 
 

OBSERVAÇÃO 

 Não deixe as válvulas do cilindro de gás abertas se a alimentação através de rede 
central estiver em uso. A alimentação do cilindro pode se esgotar, deixando uma 
reserva insuficiente para o caso de falha da alimentação central. 

 
 

6.4.1 Teste do tubo O2 
 

1. Feche todas as válvulas do cilindro e conecte uma fonte de O2 se a máquina de anestesia 
estiver equipada com cilindros. 

2. Ajuste a chave geral do sistema para a posição . 

3. Ajuste os controles de fluxo para a faixa média. 

4. Verifique se toda a pressão do tubo é exibida de 280 a 600 kPa. 

5. Desconecte a fonte de O2. 

6. Conforme a pressão de O2 cai, os alarmes para [Falha fornec. O2] e [Baixa pressão gás 
unidade] devem ocorrer. 

7. Verifique se o medidor de pressão de O2 vai para zero. 
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6.4.2 Teste do tubo de N2O 
 
Conecte uma fonte de O2 antes de fazer o teste do tubo de N2O. Para obter detalhes, consulte 
6.4.1 Teste do tubo O2. 
 

OBSERVAÇÃO 

 Ao fazer o teste da mangueira de N2O, conecte a fonte de O2 antes para permitir o 
controle do fluxo de N2O. 

 Diferentemente da fonte de O2, quando a fonte de N2O é desconectada, nenhum 
alarme relacionado à pressão de N2O ocorre conforme a pressão de N2O diminui. 

 
 

6.4.3 Teste da alimentação de ar 
 
Para obter detalhes sobre o teste do tubo de ar, consulte 6.4.1 Teste do tubo O2. 
 

OBSERVAÇÃO 

 Diferentemente do tubo da fonte de O2, quando a fonte de ar é desconectada, 
nenhum alarme relacionado à pressão de ar ocorre conforme a pressão de ar 
diminui. 

 
 

6.5 Testes de cilindro 
 
Não é necessário executar testes de cilindro se a máquina de anestesia não estiver equipada 
com cilindros. 
 

6-4 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3067



  

 

6.5.1 Verifique o cilindro do status total 
Verifique os cilindros da máquina de anestesia um a um conforme mostrado a seguir: 

1. Ajuste o interruptor do sistema para a posição  e conecte os cilindros. 

2. Abra a válvula do cilindro a ser verificado. Certifique-se de que as válvulas dos outros 
cilindros estejam fechadas. 

3. Certifique-se de que o cilindro que está sendo verificado tenha pressão suficiente. 
Caso contrário, feche a válvula do cilindro aplicável e instale um cilindro cheio. 

4. Feche a válvula do cilindro verificado. 

 
 

6.5.2 Teste de vazamento de alta pressão do cilindro de O2 

1. Ajuste a chave geral do sistema para a posição  e desconecte o tubo de 

fornecimento de O2. 

2. Desligue o fluxômetro de O2. 

3. Abra a válvula do cilindro de O2. 

4. Registre a pressão atual do cilindro. 

5. Feche a válvula do cilindro de O2. 

6. Registre a pressão do cilindro após um minuto. 

 Se a pressão do cilindro cair mais do que 5.000 kPa (725 psi), há um vazamento. 
Instale uma nova vedação do cilindro conforme descrito em 12.5. Repita as etapas 
de 1 a 6. Se o vazamento persistir, não use o sistema de suprimento do cilindro. 

 
 

6.5.3 Teste de vazamento de alta pressão do cilindro de N2O 
 
Consulte 6.5.2 para fazer o teste de vazamento de alta pressão do cilindro de N2O. Para o 
cilindro de N2O, uma queda de pressão de mais de 700 kPa (100 psi) em um minuto 
representa vazamento. 
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6.5.4 Teste de vazamento de alta pressão do cilindro de AR 
Consulte 6.5.2 para fazer o teste de vazamento de alta pressão do cilindro de AR. 
 
 

6.6 Testes do fornecimento do oxigênio auxiliar 
Não é necessário operar este teste se o sistema não estiver configurado com a alimentação 
de oxigênio auxiliar. 
 

1. Conecte o cilindro de oxigênio auxiliar ao conector de fornecimento de oxigênio 
auxiliar. 

2. Ajuste a chave do sistema para . 

3. Gire a válvula do cilindro de oxigênio. 

4. Ajuste o botão de controle de fluxo para controlar o fluxo do nível médio dentro do 
intervalo de medição. 

5. Certifique-se de que o valor do medidor de pressão do tubo de oxigênio esteja dentro do 
intervalo de 280 kPa a 600 kPa. 

6. Desligue a válvula do cilindro de oxigênio. 

7. Assim que a pressão de oxigênio diminuir, serão acionados os alarmes [Falha 
fornec. O2] e [Baixa pressão gás unidade]. 

8. Certifique-se de que o valor do medidor de pressão do tubo de oxigênio seja levado 
a zero. 

 
 

6.7 Testes do sistema de controle de fluxo 

6.7.1 Sem monitorização da concentração de O2 
 

 AVISO 

 O2 suficiente no gás fresco pode não impedir misturas hipóxicas no sistema 
respiratório. 

 Se N2O estiver disponível e correr pelo sistema durante o teste, use um 
procedimento seguro e aprovado para coletá-lo e removê-lo. 

 Misturas de gás incorretas podem causar lesões no paciente. Se o sistema de ligação 
O2-N2O não fornecer O2 e N2O nas proporções corretas, não use o sistema. 
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OBSERVAÇÃO 

 Abra as válvulas do cilindro devagar para evitar danos. Não adote controles de 
fluxo forçosos. 

 Depois de fazer os testes de cilindro, feche todas as válvulas do cilindro se as fontes 
do cilindro não estiverem sendo usadas. 

 Gire os fluxômetros devagar. Pare de girar quando o fluxo indicado no fluxômetro 
estiver fora da faixa para evitar danificar a válvula de controle. Quando o controle 
de fluxo estiver ajustado para o mínimo, a leitura indicada no fluxômetro deve 
ser zero. 

 Se houver uma falha no abastecimento de energia, verifique o fluxômetro para 
garantir que o fluxo de gás fresco ainda está disponível. 

 
Para fazer os testes do sistema de controle de fluxo: 

1. Conecte os tubos de alimentação ou abra as válvulas do cilindro devagar. 

2. Gire todos os controles de fluxo completamente no sentido horário (fluxo mínimo). 

3. Ajuste a chave geral do sistema para a posição . 

4. Não use o sistema caso ocorram alarmes de bateria fraca ou de outras falhas do 
ventilador. 

5. Teste o sistema de ligação O2-N2O com aumento de fluxo: 

 Gire os fluxômetros de N2O e O2 completamente no sentido horário (fluxo mínimo). 
Depois, gire o fluxômetro de N2O no sentido anti-horário e ajuste o fluxômetro de N2O 
para os valores mostrados na tabela. O fluxo de O2 deve estar de acordo com o requisito 
listado na tabela a seguir. 

Etapa Fluxo de N2O (L/min) Fluxo de O2 (L/min) 

1 0,6 ≥0,2 

2 1,5 ≥0,5 

3 3,0 ≥1,0 

4 7,5 ≥2,5 

6. Teste o sistema de ligação O2-N2O com diminuição de fluxo: 

 Gire os controles de fluxo de N2O e O2 e ajuste o fluxo de N2O para 9,0 L/min e o fluxo 
de O2 para abaixo de 3 L/min respectivamente. Depois, gire o fluxômetro de O2 devagar 
no sentido horário e ajuste o fluxômetro de N2O para os valores mostrados na tabela. 
O fluxo de O2 deve estar de acordo com o requisito listado na tabela a seguir. 
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Etapa Fluxo de N2O (L/min) Fluxo de O2 (L/min) 

1 7,5 ≥2,5 

2 3,0 ≥1,0 

3 1,5 ≥0,5 

4 0,6 ≥0,2 

7. Desconecte a fonte de rede de O2 ou feche a válvula do cilindro de O2. 

 

OBSERVAÇÃO 

 Quando a fonte de O2 estiver desconectada, alarmes para [Falha fornec. O2] e 
[Baixa pressão gás unidade] ocorrem conforme a pressão de O2 diminui. 

8. Ajuste a chave geral do sistema para a posição . 

 
 

6.7.2 Com monitorização da concentração de O2 
 
Faça o descrito em 6.10.2 antes do teste. Para fazer os testes do sistema de controle de fluxo: 

1. Conecte os tubos de alimentação ou abra as válvulas do cilindro devagar. 

2. Gire todos os controles de fluxo completamente no sentido horário (fluxo mínimo). 

3. Ajuste a chave geral do sistema para a posição . 

4. Não use o sistema caso ocorram alarmes de bateria fraca ou de outras falhas do 
ventilador. 

Os passos 5 e 6 são apenas para sistemas com N2O. 
 

 AVISO 

 Durante os passos 5 e 6, o sensor de O2 usado deve estar calibrado corretamente e o 
sistema de ligação deve ser mantido encaixado. 

 Ajuste apenas o controle de teste (N2O no passo 5 e O2 no passo 6). 

 Teste os fluxos em sequência (N2O e depois O2). 
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5. Teste o sistema de ligação O2-N2O com aumento de fluxo: 

 Gire os fluxômetros de N2O e O2 completamente no sentido horário (fluxo mínimo). 

 Gire devagar o controle de fluxo de N2O no sentido anti-horário. 

 Verifique se o fluxo de O2 aumenta. A concentração de O2 medida deve ser ≥25% 
na capacidade total. 

6. Teste o sistema de ligação O2-N2O com diminuição de fluxo: 

 Gire o controle de fluxo de N2O e ajuste o fluxo de N2O para 9,0 L/min. 

 Gire o fluxômetro de O2 e ajuste o fluxo de O2 para 3 L/min ou mais. 

 Gire devagar o fluxômetro de O2 no sentido horário. 

 Verifique se o fluxo de N2O diminui. A concentração de O2 medida deve ser ≥25% 
na capacidade total. 

7. Ajuste o fluxo de todos os gases por meio de suas capacidades totais e verifique se os 
flutuadores do tubo de fluxo se movem de maneira adequada. 

8. Desconecte a fonte de rede de O2 ou feche a válvula do cilindro de O2. 

9. Verifique se: 

 Os fluxos de N2O e de O2 param. O fluxo de O2 pára por último. 

 O fluxo de ar continua se o fornecimento de gás estiver disponível. 

 Alarmes de fornecimento de gás ocorrem no ventilador. 

10. Gire todos os controles de fluxo completamente no sentido horário (fluxo mínimo). 

11. Conecte novamente a fonte do tubo de O2 ou abra a válvula do cilindro de O2. 

12. Ajuste o sistema para o modo Espera. 

 
 

6.8 Teste de pressão traseira do vaporizador 
 

 AVISO 

 Selecione apenas os vaporizadores da série Selectatec@. Verifique se os 
vaporizadores estão bloqueados durante o teste. 

 Durante o teste, o agente anestésico sai da saída de gás fresco. Use um 
procedimento seguro e aprovado para remover e coletar o agente. 

 Para impedir danos, gire os controles de fluxo completamente no sentido horário 
(fluxo mínimo ou DESLIGADO) antes de usar o sistema. 
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Antes do teste, verifique se os vaporizadores estão instalados corretamente. Para obter 
detalhes sobre a instalação do vaporizador, consulte 12.4 Instalar o vaporizador. 
1. Conecte a fonte do tubo de O2 ou abra a válvula do cilindro de O2. 

2. Gire o fluxômetro de O2 e ajuste o fluxo de O2 para 6 L/min. 

3. Verifique se o fluxo de O2 se mantém constante. 

4. Ajuste a concentração do vaporizador de 0 para 1%. Certifique-se de que o fluxo de O2 
não diminua mais que 1 L/min na capacidade total. Caso contrário, instale um 
vaporizador diferente e tente esse passo novamente. Se o problema persistir, o defeito 
está na máquina de anestesia. Não use esse sistema. 

5. Teste cada vaporizador conforme os passos acima. 

 

OBSERVAÇÃO 

 Não realize testes no vaporizador quando o controle de concentração estiver entre 
“DESLIGADO” e a primeira graduação acima de “0” (zero), já que a quantidade 
de droga anestésica liberada é muito pequena nessa faixa. 

 
 

6.9 Testes do sistema respiratório 
 

 AVISO 

 Objetos no sistema respiratório podem parar o fluxo de gás para o paciente. Isso 
pode causar lesões ou a morte. Verifique se não há plugs de teste ou outros objetos 
no sistema respiratório. 

 Não use um plugue de teste pequeno o suficiente para cair no sistema respiratório. 

 

1. Verifique se o sistema respiratório está conectado corretamente e não está danificado. 

2. Verifique se as válvulas de retenção no sistema respiratório estão funcionando 
corretamente: 

 A válvula de retenção inspiratória abre durante a inspiração e fecha no início da 
expiração. 

 A válvula de retenção expiratória abre durante a expiração e fecha no início da 
inspiração. 
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6.9.1 Teste do fole 

1. Ajuste o sistema para o modo Espera. 

2. Ajuste o interruptor da ventilação manual/mecânica para a posição de ventilação 
mecânica. 

3. Ajuste todos os controles de fluxo para o mínimo. 

4. Conecte a peça em Y no tubo respiratório ao plug de teste de vazamento no sistema 
respiratório. Obstrua a saída de gás da peça em Y. 

5. Pressione o botão de fluxo de O2 para encher o fole, que levanta ao máximo. 

6. Certifique-se de que a pressão não aumente mais que 15 cmH2O no medidor de pressão 
das vias aéreas. 

7. O fole não deve cair. Se cair, há vazamento. Você precisará reinstalar o fole. 

 
 

6.9.2 Teste de vazamento do sistema respiratório em 

ventilação manual 

OBSERVAÇÃO 

 O teste de vazamento deve ser executado no status de espera. 

 Antes de fazer o teste de vazamento, verifique se o sistema respiratório está 
conectado corretamente e se os tubos respiratórios não estão danificados. 

 O resultado do teste de complacência será compensado na ventilação mecânica. 

1. Certifique-se de que o sistema esteja em espera. Caso contrário, pressione a tecla  
e selecione [Ok] no menu suspenso para entrar no modo de espera. 

2. Conecte a peça em Y no tubo respiratório ao plug de teste de vazamento no sistema 
respiratório.  

3.  Ajuste a válvula APL em 75 cmH2O. 

4. Conecte o balão de ventilação manual ao braço suporte. 

5. Ajuste todos os controles de fluxo para zero. 

6. O interruptor da ventilação manual/mecânica deve estar na posição manual. 

7. Aperte o botão de fluxo O2 para produzir pressão de 25 a 35 cmH2O exibida no medidor 
de presão de vias aéreas. 
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8. Verifique se o fole permanece no mesmo lugar ao executar a etapa anterior. Se não 
estiver, entre em contato conosco ou com seu serviço de assistência. 

9. Selecione a tecla de atalho [Manutenção] e selecione [Teste vaz./conf. sistema] para 
entrar na tela de teste manual de vazamento de circuito. 

10. Selecione [Continuar] para iniciar o teste de vazamento. Quando o teste é concluido, 
o sistema exibe a mensagem relevante. Opere após a mensagem relevante ser exibida. 

 
 

6.9.3 Teste de vazamento do sistema respiratório no status de 

ventilação mecânica 

OBSERVAÇÃO 

 O teste de vazamento deve ser executado no status de espera. 

 Antes de fazer o teste de vazamento, verifique se o sistema respiratório está 
conectado corretamente e se os tubos respiratórios não estão danificados. 

 O resultado do teste de complacência será compensado na ventilação mecânica. 

1. Certifique-se de que o sistema esteja em espera. Caso contrário, pressione a tecla  e 
selecione [Ok] no menu suspenso para entrar no modo de espera. 

2. Conecte a peça em Y no tubo respiratório ao plug de teste de vazamento no sistema 
respiratório.  

3. Ajuste todos os controles de fluxo para zero. 

4. O interruptor da ventilação manual/mecânica deve estar na posição ventilação mecânica. 

5. Pressione o botão de fluxo de O2 para encher o fole, que levanta ao máximo. 

6.  Selecione a tecla de atalho [Manutenção] e selecione [Teste vaz./conf. sistema] para 
entrar na tela de teste manual de vazamento de circuito. 

7.  Selecione [Pular] para ir para a tela de auto-teste de vazamento de circuito. 

8. Selecione [Continuar] para iniciar o teste de vazamento/complacência. Quando o teste 
é concluido, o sistema exibe a mensagem relevante. Opere após a mensagem relevante 
ser exibida. 
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OBSERVAÇÃO 

 No caso de falha do teste, verifique todas as fontes de vazamento possíveis, 
incluindo fole, tubos respiratórios e o recipiente de absorvedor de CO2. Verifique 
se estão conectados corretamente e se seus conectores não estão danificados. Ao 
verificar o recipiente de absorvedor de CO2, verifique se há absorvedor grudado 
no componente de vedação do recipiente. Se houver, limpe o absorvedor. 

 Não use a máquina de anestesia se houver vazamento no sistema respiratório. 
Entre em contato com nosso pessoal de assistência ou conosco. 

 
 

6.9.4 Teste da válvula APL 

1. Certifique-se de que o sistema esteja em espera. Caso contrário, pressione a tecla  
e selecione [Ok] no menu suspenso para entrar em espera. 

2. Ajuste o interruptor da ventilação manual/mecânica para a posição manual. 

3. Conecte o balão de ventilação manual ao braço suporte. 

4. Conecte a peça em Y no tubo respiratório ao plug de teste de vazamento. 

5. Gire o controle da válvula APL para permitir que a pressão da válvula APL fique em 
30 cmH2O. 

6. Pressione o botão de fluxo de O2 para inflar o compartimento manual. 

7. Verifique se a leitura do medidor de pressão das vias aéreas está na faixa de 20 a 
40 cmH2O.  

8. Gire o controle da válvula APL para a posição MIN. 

9. Defina o fluxo de O2 para 3 L/min. Desligue todos os outros gases. 

10. Verifique se a leitura do medidor de pressão das vias aéreas é menor que 5 cmH2O.  

11. Pressione o botão de fluxo de O2. Verifique se a leitura do medidor de pressão das vias 
aéreas não excede 10 cmH2O. 

12. Gire o fluxômetro de O2 para ajustar o fluxo de O2 para o mínimo. Verifique se a leitura 
do medidor de pressão das vias aéreas não cai abaixo de 0 cmH2O. 
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6.10 Testes de alarme 
A máquina de anestesia executa um autoteste depois de iniciada. O alto-falante emite um bipe. 
O monitor exibe a tela de inicialização e entra na tela de espera. Isso significa que o indicador 
de alarme auditivo começa a trabalhar normalmente. 
 
 

6.10.1 Preparação para os testes de alarme 

1. Conecte um pulmão para teste ou balão manual à conexão do paciente peça em Y. 

2. Ajuste o interruptor da ventilação manual/mecânica para a posição ( ). 

3. Ajuste a chave geral do sistema para a posição . 

4. Ajuste o sistema para o modo Espera. 

5. Ajuste os controles do ventilador da seguinte forma: 

 Modo de ventilação: pressione a tecla Menu. Selecione [Modo vent. >>] e [VCV]. 

 [VC]:   500 ml. 

 [Frequência]: 12 rpm. 

 [I:E]:   1:2. 

 [Plimit]:  30 cmH2O. 

 [PEEP]:  DSL. 

6. Pressione o botão de fluxo de O2 para encher o fole, que levanta ao máximo. 

7. Gire o fluxômetro de O2 para ajustar o fluxo de O2 para 0,5 para 1 L/min. 

8 Pressione a tecla  e selecione [Ok] no menu suspenso para sair do modo de espera. 

9. Verifique se: 

 O ventilador está exibindo os dados corretos. 

 O fole infla e se esvazia normalmente durante a ventilação mecânica. 
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6.10.2 Teste a monitorização da concentração de O2 e os 

alarmes 
 

OBSERVAÇÃO 

 Esse teste não é necessário se não houver nenhum sensor de O2 configurado. 

1. Ajuste o interruptor da ventilação manual/mecânica para a posição manual . 

2. Remova o sensor de O2. Após dois ou três minutos, verifique se o sensor mede 
aproximadamente 21% de O2 no ar da sala. 

3. Pressione a tecla Menu. Selecione [Config alarme >>] e selecione [Ventilador >>]. 
Ajuste o limite de alarme FiO2 baixo para 50%. 

4. Verifique se um alarme FiO2 baixo ocorre. 

5. Ajuste o limite de alarme FiO2 baixo de volta para um valor menor que o valor medido 
de FiO2 e verifique se o alarme é cancelado. 

6. Coloque o sensor de O2 de volta no sistema respiratório. 

7. Pressione a tecla Menu. Selecione [Config alarme >>] e selecione [Ventilador >>]. 
Ajuste o limite de alarme FiO2 alto para 50%. 

8. Conecte o balão de ventilação manual ao braço suporte. Pressione o botão Fluxo O2 para 
encher o balão manual. Verifique se o sensor mede aproximadamente 100% de O2. 

9. Verifique se um alarme FiO2 alto ocorre. 

10. Ajuste o limite de alarme FiO2 alto para 100% e verifique se o alarme é cancelado. 

 
 

6.10.3 Teste o alarme de volume por minuto baixo 
 

1. Verifique se o alarme VM está ligado. 

2. Pressione a tecla Menu. Selecione [Config alarme >>] e selecione [Ventilador >>]. 
Ajuste o limite de alarme de VM baixo para 8,0 L/min. 

3. Verifique se um alarme de VM baixo ocorre. 

4. Pressione a tecla Menu. Selecione [Config alarme >>] e selecione [Ventilador >>]. 
Ajuste o limite de alarme VM baixo de volta para um valor menor que o valor medido 
de VM e verifique se o alarme é cancelado. 
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6.10.4 Teste o alarme de apneia 

1. Conecte o balão de ventilação manual ao braço suporte. 

2. Ajuste o interruptor da ventilação manual/mecânica para a posição manual . 

3. Gire o controle da válvula APL para ajustar a válvula APL para a posição mínima. 

4. Infle o balão manual para verificar se ocorre um ciclo respiratório completo. 

5. Pare de inflar o balão manual e espere mais de 20 segundos para verificar se ocorre um 
alarme de apnéia. 

6. Infle o balão manual para verificar se o alarme é cancelado. 

 
 

6.10.5 Teste o alarme de pressão nas vias aéreas mantida 

1. Conecte o balão de ventilação manual ao braço suporte. 

2. Gire o fluxômetro de O2 para ajustar o fluxo de O2 para o mínimo. 

3. Gire o controle da válvula APL e ajuste-a para a posição 30 cmH2O. 

4. Ajuste o interruptor da ventilação manual/mecânica para a posição manual . 

5. Pressione o botão de fluxo de O2 por aproximadamente 15 segundos. Verifique se ocorre 
um alarme de pressão nas vias aéreas mantida. 

6. Abra a conexão do paciente e verifique se o alarme é cancelado. 

 
 

6.10.6 Teste o alarme de Pva alta 

1. Ajuste o interruptor da ventilação manual/mecânica para a posição . 

2. Pressione a tecla Menu. Selecione [Config alarme >>] e selecione [Ventilador >>]. 

3. Ajuste o limite de alarme de Pva baixo para 0 cmH2O e o limite de alarme de Pva alto 
para 5 cmH2O. 

4. Verifique se um alarme Pva alto ocorre. 

5. Ajuste o limite de alarme de Pva alto para 40 cmH2O. 

6. Verifique se o alarme de Pva alto é cancelado. 
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6.10.7 Teste o alarme de Pva baixo 

1. Ajuste o interruptor da ventilação manual/mecânica para a posição . 

2. Pressione a tecla Menu. Selecione [Config alarme >>] e selecione [Ventilador >>]. 

3. Ajuste o limite de alarme de Pva baixo para 2 cmH2O. 

4. Desconecte o balão manual da conexão do paciente peça em Y. 

5. Espere 20 segundos. Observe a área de alarme e verifique se um alarme de Pva 
baixo ocorre. 

6. Conecte o balão de ventilação manual ao braço suporte. 

7. Verifique se o alarme de Pva baixo é cancelado. 

 
 

6.11 Preparatórios de pré-operação 
1. Verifique se os parâmetros do ventilador e os limites de alarme estão configurados para 

níveis clínicos aplicáveis. Para obter detalhes, consulte 4 Operações e configuração da 
ventilação. 

2. Certifique-se de que o sistema esteja em espera. 

3. Certifique-se de que o equipamento para manutenção das vias aéreas, ventilação manual 
e intubação traqueal esteja disponível, assim como anestésico aplicável e drogas de 
emergência. 

4. Ajuste o interruptor da ventilação manual/mecânica para a posição manual. 

5. Conecte o balão de ventilação manual ao braço suporte. 

6. Desligue todos os vaporizadores. 

7. Gire o controle da válvula APL para abrir completamente a válvula APL (posição MIN). 

8. Gire todos os controles de fluxo para ajustar todos os fluxos de gás para o mínimo. 

9. Verifique se o sistema respiratório está conectado corretamente e não está danificado. 

 
 

 AVISO 

 Antes de conectar um paciente, limpe a máquina de anestesia com 5 L/min de O2 
por pelo menos um minuto. Isso removerá misturas indesejadas e produtos 
residuais do sistema. 
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6.12 Inspecione o AGSS 
 
Monte o AGSS e ligue o sistema de descarte de gás residual. Verifique se o flutuador pode 
aumentar e exceder a marca “MIN”. Se houver qualquer bloqueio, sujeira ou dano no 
flutuador, desmonte e monte o flutuador novamente, ou substitua-o. 
 

OBSERVAÇÃO 

 Não bloqueie as aberturas de compensação da pressão AGSS durante a inspeção.  

 
Se o flutuador não subir, as possíveis causas são: 

1. O flutuador está sujo. Gire o AGSS e verifique se o flutuador se move para cima e para 
baixo livremente. 

2. O flutuador está subindo devagar. O filtro pode estar bloqueado. Verifique se o 
filtro está bloqueado conforme descrito em 13.4 Sistema de transferência e 
recebimento AGSS. 

3. O sistema de descarte de gás residual não está funcionando ou a frquência de bomba está 
menor do que o fluxo normal de trabalho. Verifique o sistema de descarte de gás 
residual conforme descrito em 12.9.3 Sistema de descarte de resíduo de gás. 

 
 

6.13 Inspecione o dispositivo de aspiração de pressão 

negativa 
Monte o dispositivo de aspiração de pressão negativa conforme descrito em 12.10.2 Instale o 
dispositivo de aspiração de pressão negativa. Obstrua a entrada do tubo de sucção na 
extremidade do paciente. Ligue o fornecimento gás de unidade. Ajuste o interruptor de 
aspiração para LIGADO (Ignore esta operação se o dispositivo de sucção de pressão negativa 
não estiver configurado com esta chave.). Ajuste o interruptor de troca para REG. Gire o 
botão de ajuste de pressão negativa para o máximo. A leitura no medidor de pressão deve 
ser maior que -40 kPa. 
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7 Manutenção do usuário 
 
 

7.1 Política de reparo 
 

 AVISO 

 Use apenas lubrificantes aprovados para equipamentos de anestesia ou de O2. 

 Não use lubrificantes que contenham óleo ou graxa. Eles queimam ou explodem 
em altas concentrações de O2. 

 Obedeça aos procedimentos de controle de infecções e de segurança. 
O equipamento utilizado pode conter sangue e fluidos corpóreos. 

 As peças móveis e os componentes removíveis podem oferecer perigo de 
compressão ou de esmagamento. Tenha cuidado ao mover ou substituir peças e 
componentes do sistema. 

 
 
Não use uma máquina de anestesia que apresente funcionamento incorreto. Solicite que 
um representante do suporte técnico autorizado faça todos os reparos e a manutenção. 
A substituição e a manutenção das partes do tubo listadas neste manual podem ser feitas por 
um profissional competente e treinado, com experiência no reparo de equipamentos dessa 
natureza. 
 
Depois do reparo, teste a máquina de anestesia para garantir que ela esteja funcionando 
adequadamente, de acordo com as especificações. 
 
 

OBSERVAÇÃO 

 Pessoas que não possuam experiência no reparo de equipamentos dessa natureza 
não devem tentar fazer nenhum tipo de reparo. 

 Substitua peças danificadas por componentes fabricados ou vendidos por nós. 
Depois, teste a unidade para verificar se está em conformidade com as 
especificações publicadas do fabricante. 

 Entre em contado conosco para solicitar assistência. 

 Para obter mais informações sobre o produto, entre em contato conosco. Podemos 
fornecer documentos sobre algumas peças, dependendo da condição real. 
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7.2 Cronograma de manutenção 

OBSERVAÇÃO 

 Esses cronogramas são a frequência mínima com base no uso típico de 2.000 horas 
por ano. Você deve fazer a manutenção do equipamento com mais frequência caso 
o utilize mais do que o uso anual típico. 

 

Frequência mínima Manutenção 

Diária 
Limpar as superfícies externas. 

Calibração 21% O2 (sensor de O2 no sistema respiratório). 

Quinzenalmente Drenar os vaporizadores. 

Mensalmente 
Calibração 100% O2 (sensor de O2 do sistema respiratório). 

Limpar a água acumulada no coletor de água do módulo de gás. 

Durante a limpeza e 
instalação 

Verificar se há danos nas peças e vedações. Substituir ou reparar conforme 
necessário. 

Anualmente 

Substituir a vedação na multiderivação do vaporizador e na porta do 
sistema respiratório. Entre em contado conosco para obter detalhes. 

Calibração do módulo de CO2. 

Calibração do módulo GA. 

A cada três anos 
Substituir as baterias de íons de lítio incorporadas. Entre em contado 
conosco para obter detalhes. 

Conforme necessário 

Antes de instalar o cilindro, verifique se a vedação do cilindro foi 
instalada na forquilha do cilindro. 

Antes de instalar o cilindro, use uma nova vedação do cilindro na ligação 
do cilindro. 

Esvaziar o copo de coleta de água se houver água acumulada. 

Substituir o absorvedor no recipiente, caso detecte uma mudança de cor 
evidente no absorvedor. 

Substituir o sensor de O2 se ocorrer um grande desvio do valor medido 
pelo sensor de O2 e se o problema persistir após várias calibrações. 

Substituir o sensor de fluxo se a vedação deste sensor estiver danificada, 
se a membrana dentro do sensor de fluxo estiver rachada ou distorcida ou 
se o sensor de fluxo estiver rachado ou distorcido. 

Calibrar o sensor de fluxo depois de reinstalar o sensor de fluxo limpo ou 
desinfetado, substituindo por um novo sensor de fluxo, ou quando a 
medição do volume de corrente for imprecisa. 

Substituir o tubo de transferência se estiver danificado. 
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7.3 Manutenção do sistema respiratório 
Ao limpar o sistema respiratório, substitua peças que estiverem visivelmente quebradas, 
rachadas, distorcidas ou gastas. Para obter detalhes, consulte 12 Instalações e conexões e 
13 Limpeza e desinfecção. 
 
 

7.4 Calibração do sensor de fluxo 
 

OBSERVAÇÃO 

 Não execute a calibração enquanto a unidade estiver conectada a um paciente. 

 Durante a calibração, não opere as peças pneumáticas. Não mova ou pressione 
especialmente os tubos respiratórios. 

 Durante a calibração, a pressão de gás de unidade deve ser mantida acima de 
0,3 MPa. Caso contrário, pode haver falha na calibração. 

 Calibre o sensor de fluxo depois de reinstalar o sensor de fluxo limpo ou 
desinfetado, substituindo por um novo sensor de fluxo, ou quando a medição do 
volume de corrente for imprecisa. 

 
Para calibrar o sensor de fluxo, faça o seguinte: 

1. Verifique se a pressão do fornecimento de gás está normal. 

2. Desligue todas as entradas de gás fresco. 

3. Ajuste o interruptor da ventilação manual/mecânica para a posição . 

4. Remova o fole e reinstale o compartimento dele. 
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5. Conecte a peça em Y no plug de teste de vazamento para fechar o sistema respiratório. 

 

6. Remova o copo de coleta de água. Para obter detalhes, consulte 13.2.11 Dreno. 

 

7. Certifique-se de que o sistema esteja em espera. Se não estiver, pressione a tecla  e 
selecione [Ok] no menu suspenso para entrar no status de Espera. 

8. Pressione a tecla Menu. Selecione [Manutenção >>] e selecione [Cal. sensor 
fluxo. >>] para abrir o menu [Cal. sensor fluxo.].  

9. Selecione o gás de acionamento correto no menu [Cal. sensor fluxo.] se a máquina de 
anestesia estiver configurada com compressor de ar. 

10. Selecione [Iniciar] no menu para começar a calibrar o sensor de fluxo. A tela exibe 
[Calibrando]. O menu Cal. sensor de fluxo é exibido. 

11. Durante a calibração, se você selecionar [Parar], a calibração é parada. Então, a 
mensagem [Cali. parou! A Calibração não foi concluída.]. Isso indica calibração 
inválida, e não uma falha na calibração. 

12. Após uma calibração bem sucedida, a tela exibe [Calibração concluída!]. Caso 
contrário, a mensagem [Falha na Calibração! Tente de novo] é exibida. Nesse caso, 
será preciso refazer a calibração. 

13. Selecione  para sair do menu atual. 
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OBSERVAÇÃO 

 No caso de falha da calibração, verifique se há alarme de funcionamento incorreto 
do sensor e solucione o problema, se houver. Se a falha persistir ou se ocorrer um 
erro grande de medição após a calibração, selecione [Padrões] para restaurar os 
valores de calibração padrão de fábrica. Se o erro de medição ainda for grande, 
substitua o sensor de fluxo e repita a operação acima. Se o erro de medição ainda 
for grande, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente ou conosco. 

 Não calibre o sensor de fluxo quando o sistema estiver conectado ao paciente. 

 
 

7.5 Calibração sensor O2 
 

 AVISO 
 Não execute a calibração enquanto a unidade estiver conectada a um paciente. 

 O sensor de O2 deve ser calibrado na mesma pressão ambiente na qual será usado 
para monitorar o fornecimento de oxigênio no sistema. Caso contrário, o valor 
medido pode ficar fora da faixa estabelecida. 

 Desmonte o sensor de O2 antes de calibrá-lo. Reinstale o sensor de O2 depois de 
verificar se não há água acumulada neste sensor ou em sua peça de instalação. 

 A calibração do O2 não é necessária se nenhum sensor de O2 estiver configurado ou 
for usado. 

 
 

7.5.1 Calibração 21% O2 
 

OBSERVAÇÃO 

 Realize esta calibração quando o valor medido da concentração de O2 tiver um 
desvio grande ou quando o sensor de O2 for substituído. 

 A calibração do O2 deve ser realizada quando o sistema estiver em espera. 

 Se a calibração falhar, verifique se há um alarme técnico e solucione o problema, 
se houver. Depois, refaça a calibração. 

 Em caso de falhas de calibração repetidas, substitua o sensor de O2 e refaça a 
calibração. Se a falha persistir, entre em contato com o serviço de atendimento ao 
cliente ou conosco.  

 Obedeça às estipulações sobre o risco biológico ao descartar o sensor de O2. Não o 
queime. 
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Para calibrar o O2 a 21%, faça o seguinte: 

1. Certifique-se de que o sistema esteja em espera. Se não estiver, pressione a tecla  e 

selecione [Ok] no menu suspenso para entrar no status de Espera. 

2. Pressione a tecla Menu. Selecione [Manutenção >>] → [Sensor Cal. O2. >>] → 
[Cal. 21% O2 >>] para abrir o menu [Cal. 21% O2]. 

3. Remova o sensor de O2 do sistema respiratório e deixe-o exposto ao ar da sala por ou 
três minutos. Para obter detalhes sobre como desmontar o sensor de fluxo, consulte 
13.2.1 Sensor de O2. 

4. Selecione [Iniciar] no menu para começar a calibrar em 21% O2. A tela exibe [Calibrando]. 

5. Durante a calibração, se você selecionar [Parar], a calibração é parada. Então, a 
mensagem [Cali. parou! A Calibração não foi concluída.]. Isso indica calibração 
inválida, e não uma falha na calibração. 

6. Após uma calibração bem sucedida, a tela exibe [Calibração concluída!]. Caso 
contrário, a mensagem [Falha na Calibração! Tente de novo] é exibida. Nesse caso, 
será preciso refazer a calibração. 

7. Selecione  para sair do menu atual. 

 
 

7.5.2 Calibração 100% O2 
 

OBSERVAÇÃO 

 Se a calibração falhar, verifique se há um alarme técnico e solucione o problema, 
se houver. Depois, refaça a calibração. 

 Em caso de falhas de calibração repetidas, substitua o sensor de O2 e faça a 
calibração 21% O2 novamente. Calibre em 100% O2 novamente depois que a 
calibração 21% O2 estiver completa. Se a falha persistir, entre em contato com o 
serviço de atendimento ao cliente ou conosco.  

 
Para calibrar o O2 a 100%, faça o seguinte: 

1. Verifique se a calibração 21% O2 já foi completada com sucesso e que nenhum alarme 
[Falha fornec. O2] ocorreu. 

2. Certifique-se de que o sistema esteja em espera. Se não estiver, pressione a tecla  e 

selecione [Ok] no menu suspenso para entrar no status de Espera. 

3. Pressione a tecla Menu. Selecione [Manutenção >>] → [Sensor Cal. O2. >>] → [Cal. 
100% O2 >>] para abrir o menu [Cal. 100% O2]. 
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4. Certifique-se de que o paciente esteja desconectado do sistema. 

5. Posicione a conexão do paciente no ar. 

6. Ligue a entrada de O2, ajuste o fluxo para mais de 8 L/min e encha completa e 
rapidamente o fole. Ajuste os fluxos de ar e N2O para o mínimo. 

7. Após dois ou três minutos, selecione [Iniciar] no menu para começar a calibrar em 
100% O2. A tela exibe [Calibrando]. 

8. Durante a calibração, se você selecionar [Parar], a calibração é parada. Então, a 
mensagem [Cali. parou! A Calibração não foi concluída.]. Isso indica calibração 
inválida, e não uma falha na calibração. 

9. Após uma calibração bem sucedida, a tela exibe [Calibração concluída!]. Caso 
contrário, a mensagem [Falha na Calibração! Tente de novo] é exibida. Nesse caso, 
será preciso refazer a calibração. 

10. Selecione  para sair do menu atual. 

 
 

7.5.3 Calibração 100% O2 (DSP) 
Para calibrar o O2 a 100%, faça o seguinte: 

1. Verifique se a calibração 21% O2 já foi completada com sucesso e que nenhum alarme 
[Falha fornec. O2] ocorreu. 

2. Certifique-se de que o sistema esteja em espera. Se não estiver, pressione a tecla  e 

selecione [Ok] no menu suspenso para entrar no status de Espera. 

3. Pressione a tecla Menu. Selecione [Manutenção >>] → [Sensor Cal. O2. >>] → [Cal. 
100% O2 >>] para abrir o menu [Cal. 100% O2]. 

4. Instale o balão manual. 

5. Certifique-se de que o paciente esteja desconectado do sistema. 

6. Posicione a conexão do paciente no ar. 

7. Ligue a entrada de O2, ajuste o fluxo acima de 8 L/min. Desligar fluxo de N2O e AR. 

8. Após três minutos, selecione [Iniciar] no menu para começar a calibrar em 100% O2. 
A tela exibe [Calibrando]. 

9. Durante a calibração, se você selecionar [Parar], a calibração é parada. Então, a 
mensagem [Cali. parou! A Calibração não foi concluída.]. Isso indica calibração 
inválida, e não uma falha na calibração. 

10. Após uma calibração bem sucedida, a tela exibe [Calibração concluída!]. Caso 
contrário, a mensagem [Falha na Calibração! Tente de novo] é exibida. Nesse caso, 
será preciso refazer a calibração. 

11. Selecione  para sair do menu atual. 
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7.6 Água acumulada no sensor de fluxo 

7.6.1 Prevenir o acúmulo de água 
 
A água vem da condensação do gás exalado e de uma reação química entre o CO2 e o 
absorvedor no recipiente de absorvedor de CO2. Em fluxos de gás fresco mais baixos, 
mais água é acumulada porque: 
Mais CO2 permanece no recipiente de absorvedor de CO2 para reagir e produzir água.  
Mais gás exalado úmido permanece no sistema respiratório e no recipiente de absorvedor 
de CO2 para produzir água condensada.  
 
Verifique os sensores de fluxo inspiratório e expiratório quando um formato de onda de fluxo 
anormal ou uma flutuação do volume corrente instável for detectado. Verifique o sensor para 
ver se há água. Se houver acúmulo de água, remova antes do uso. 
 
Para prevenir o acúmulo de água, as soluções são: 

1. A condensação de água no sensor de fluxo pode ser diminuída com o uso de um filtro 
entre o sensor de fluxo e o paciente. 

2. Verifique o copo de coleta de água para ver se há água antes de usar a máquina de 
anestesia. Se houver acúmulo de água, remova imediatamente. 

 
 

7.6.2 Acúmulo de água limpa 
O acúmulo de água dentro do sensor de fluxo resultará em um valor do volume corrente 
medido de forma imprecisa.  
 
Se houver água acumulada no sensor de fluxo, remova o sensor e retire a água. Depois, 
instale novamente o sensor para uso. 
 

 AVISO 

 Sempre verifique se há acúmulo de água dentro do sensor de fluxo antes de usar o 
sistema. A água no sensor de fluxo causará leituras errôneas. 

 Certifique-se de que todas as peças do sistema respiratório estejam secas sempre 
que o sistema respiratório for limpo e desinfetado. 
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7.7 Manutenção do tubo de transferência AGSS 
Verifique o tubo do sistema de transferência AGSS. Substitua-o, caso esteja danificado. 
 

 
 
 

7.8 Inspeção de segurança com eletricidade 

OBSERVAÇÃO 

 Realize uma inspeção de segurança com eletricidade depois de consertos ou de 
manutenção de rotina. Antes de qualquer inspeção de segurança elétrica, 
certifique-se de que todas as tampas, painéis e parafusos estejam instalados 
corretamente. 

 A inspeção de segurança elétrica deve ser realizada uma vez ao ano. 

 
 

7.8.1 Teste de saída elétrica auxiliar 
Verifique se há tensão d rede em cada saía elétrica auxiliar quando a máquina de anestesia 
estiver conectada à energia elétrica. 

7-9 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3090



  

 

7.8.2 Teste de inspeção de segurança com eletricidade 

1. Realize o teste de resistência do protetor de aterramento: 

 a. Conecte as sondas do analisador ao terminal protetor de aterramento e o terminal 
equipotencial ao cabo de alimentação elétrica CA. 

 b. Teste a resistência do aterramento com uma corrente de 25 A. 

 c. Verifique se a resistência é menor que 0,1ohms (100 mohms). 

 d. Conecte as sondas do analisador no terminal protetor de aterramento do cabo de 
alimentação elétrica CA e o terminal protetor de aterramento de qualquer saída auxiliar. 
Repita as etapas b e c. 

 e. Se a resistência for maior que 0,1 ohms (100 mohms), mas menor que 0 ohms 
(200 mohms), desconecte o cabo de alimentação elétrica CA e conecte a sonda que 
estava conectada ao terminal protetor de aterramento do cabo de alimentação elétrica 
CA no contato protetor de aterramento da tomada. Repita as etapas de a até d. 

2. Conecte o compressor, se configurado, à tomada elétrica auxiliar. 

3. Realize os seguintes testes de corrente de fuga do terra: 

 polaridade normal; 

 polaridade inversa; 

 polaridade normal com neutro aberto e 

 polaridade inversa com neutro aberto. 

4. Verifique se a corrente de fuga máxima não excede 500 μA (0,5 mA) nos dois primeiros 
testes. Nos dois últimos testes, verifique se a corrente de fuga máxima não excede 
1000 μA (1 mA). 

OBSERVAÇÃO 

 Certifique-se de que o analisador de segurança seja autorizado por organizações 
certificadoras (UL, CSA ou AMAI etc.). Siga as instruções do fabricante do 
analisador. 
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8 Monitorização de CO2 
 
 

8.1 Introdução 
 
A monitorização de CO2 é uma técnica contínua e não invasiva para determinar a concentração 
de CO2 na passagem de ar do paciente ao monitorar a absorção de luz infravermelha (IR) de 
comprimentos de ondas específicos. O CO2 possui sua própria característica de absorção e a 
quantidade de luz que transpassa a sonda de gases dependerá da concentração medida do CO2. 
Quando uma faixa específica de luz IV é passada pelas amostras de gases respiratórios, alguma 
luz IV será absorvida pelas moléculas de CO2. A quantidade de luz IV transmitida, após ter 
passado pela amostra de gás respiratório, é medida com um fotodetector. A concentração de CO2 é 
calculada partir da quantidade de luz IV medida. 
 
As medidas fornecem: 

1. Forma de onda de CO2. 

2. Valor do final da expiração de CO2 (EtCO2): o valor de CO2 medido no final da fase de 
expiração. 

3. Fração de CO2 inspirado (FiCO2): o valor de CO2 medido durante a inspiração. 

A faixa da frequência respiratória registrada do módulo EtCO2 é de 0 a 120 rpm, e a taxa da 
amostra de dados é de 50 Hz. E a leitura de concentração de EtCO2 está usando os valores 
mais altos, respectivamente, da forma de onda de CO2 temporal. 
 
O método usado para determinar o intervalo da frequência respiratória registrado: Utilize 
uma válvula para permitir a alternância entre os dois gases de amostra em diferentes 
frequências (simulando o intervalo de frequências respiratórias especificadas). Registre o 
valor de EtCO2 apresentado para cada frequência. Desenhando o diagrama de coordenadas 
que indica o relacionamento correspondente entre o valor do final da expiração e a frequência 
respiratória, pode ser obtido o intervalo da frequência respiratória, com a precisão da medição 
de EtCO2 em conformidade com a especificação. 
 

OBSERVAÇÃO 

 Conforme exigido pelas regras e regulamentações internacionais correspondentes, 
a monitorização da concentração de CO2 precisa ser realizada quando a máquina 
de anestesia for usada no paciente. Se a sua máquina de anestesia não estiver 
configurada com essa função de monitorização, use um monitor de paciente 
qualificado para a monitorização da concentração de CO2. 

 O módulo CO2 é configurado com a função de compensação automática da pressão 
barométrica. 
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8.2 Preparar a medição de CO2 
1. Conecte o coletor de água ao fixador do coletor de água e conecte os componentes de 

CO2 conforme mostrado abaixo. 

 

2. Por padrão, o módulo de CO2 está no modo de medição. A mensagem [Início CO2] 
aparece na tela quando o módulo de CO2 está instalado.  

3. Depois que a inicialização é executada a mensagem [Aquecimento CO2] é exibida. 
O módulo de CO2 está no modo de precisão de ISO. Se você realizar medidas de CO2 
durante a inicialização, a precisão da medida poderá ficar comprometida. 

4. Depois que o aquecimento estiver terminado, o módulo de CO2 entra no modo de 
precisão total. 

 

OBSERVAÇÃO 

 Para prolongar a vida útil do coletor de água e do módulo de CO2, desconecte o 
coletor de água e defina o modo de trabalho do módulo para modo de espera, 
quando não for preciso monitorizar CO2. 

 

 AVISO 
 O dreno recolhe gotas de água condensadas, evitando assim que entrem no módulo. 

Se a água coletada atingir um determinado volume, deve-se escoá-la para não 
comprometer as vias aéreas. 

 O dreno tem um filtro que evita a entrada de bactérias, vapor e secreções do 
paciente no módulo. Após um longo período de uso, pó ou outras substâncias 
podem comprometer o desempenho do filtro ou até mesmo bloquear as vias aéreas. 
Nesse caso, substitua o dreno. Recomenda-se trocar o dreno uma vez por mês. 
Ou substitua o dreno quando for detectado vazamento, danos ou contaminação. 

Dreno 

Encaixe do 
dreno 

Tubo de amostragem 

8-2 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3093



  

 

8.2.1 Configurações do CO2 
Pressione a tecla Menu e selecione a [Conf. usuário >>] e, em seguida, selecione [Config. 
mód. gás >>], para fazer os ajustes de CO2 descritos abaixo. 
 
 

8.2.1.1 Configurar o modo de trabalho 

O modo de trabalho padrão do módulo de CO2 é [Medida] quando a máquina de anestesia é 
ligada pela primeira vez. Se o módulo de CO2 atual estiver no modo de Espera, pressione 
a tecla Menu e selecione [Conf. usuário >>] → [Config. mód. gás >>] → [Modo 
trabalho] → [Medida] para iniciar o módulo de CO2. Quando a máquina de anestesia é 
reiniciada, o módulo de CO2 continua automaticamente com o modo de trabalho selecionado 
anteriormente. 
 
Durante a espera, os componentes de trabalho do módulo de CO2, como a bomba de gás e a 
fonte de raios infravermelhos, são desligados automaticamente para estender a durabilidade 
do módulo. 
 
 

8.2.1.2 Configurar a frequência da bomba 

É possível configurar a [Freq. bomba] para [Alta] ou [Baixa]. 
 

 AVISO 

 Considere a capacidade real de respiração do paciente e selecione a frequência de 
bomba apropriada ao configurar a frequência da bomba. 

 
 

8.2.1.3 Configurar a unidade 

No menu [Config. mód. gás >>], selecione [Unidade] e alterne entre [mmHg], 
[%], e [kPa]. 
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8.2.1.4 Configurar as compensações de gás 

 

 AVISO 

 Certifique-se de que as compensações adequadas estão sendo usadas. 
Compensações inadequadas podem causar valores de medidas incorretos e 
resultar em diagnósticos equivocados. 

 

1. Acesse o menu [Config. mód. gás >>]. 

2. Configure as compensações a seguir com base nas condições reais: 

 [Comp. O2] 

 [Comp. N2O] 

 [Comp. des.] 

As concentrações totais das três compensações de gás acima não podem ser maiores que 100%.  
 
 

8.2.1.5 Configurar a compensação de umidade 

O módulo de CO2 é configurado para compensar leituras de CO2 para temperatura e pressão 
corporal, gás saturado (BTPS), que responde pela umidade na respiração do paciente, ou para 
temperatura e pressão ambiente, gás seco (ATPD). 

1. Acesse o menu [Config. mód. gás] e selecione [Comp. umidade]. 

2. Selecione [Molhado] para BTPS ou [Seco] para ATPD, dependendo da compensação 
aplicada.  

Para CO2, a compensação de umidade pode ser definida como [Molhado] ou [Seco]: 

1. Seco: 100/%)()( 22 ambCO PvolCOmmHgP ×=  

2. Molhado: 100/)47(%)()( 22 −×= ambCO PvolCOmmHgP  

em que, 2COP = pressão parcial, %vol = concentração de CO2, ambP = pressão ambiente e a 

unidade é mmHg. 
Para o módulo de CO2, a compensação de umidade é ligada ou desligada com base nas 
situações reais. 
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8.2.1.6 Restaurar padrões 

Selecione [Padrões] no menu [Config. mód. gás >>]. Todas as opções do menu, exceto 
[Modo trabalho] são restauradas para as configurações padrão de fábrica. 
 
 

8.2.1.7 Definir a Forma de Onda de CO2 

1. Selecione a área de formatos de onda para acessar o menu de configuração de formatos 
de onda. 

2. Selecione [Curva] e selecione [CO2]. 

3. Selecione [Varr.] e configure a velocidade de varredura do formato de com um valor 
apropriado. Quanto maior for o valor, mais rápida será a varredura da onda e mais ampla 
será a onda. 

4. Selecione  para sair do menu atual. 
 
 

8.2.2 Restrições da medição 
A precisão da medição pode ser prejudicada devido a:  

 Vazamento ou vazamento interno do gás de amostragem. 

 Choque mecânico 

 Pressão cíclica maior que 10 kPa (100 cmH2O) 

 Umidade ou condensados 

 Outras fontes de interferência (se houver) 

A precisão da medição pode ser afetada pela frequência respiratória e pela relação de I/E 
como mostrado a seguir: 
O etCO2 está dentro da especificação para frequência respiratória ≤ 60 rpm e relação de I/E ≤ 1:1. 
O etCO2 está dentro da especificação para frequência respiratória ≤ 30 rpm e relação de I/E ≤ 2:1. 
A precisão da medição não está especificada para frequência respiratória acima de 60 rpm. 
 
 

8.2.3 Resolução de problemas 
Quando o sistema de amostragem do módulo de CO2 funcionar de modo incorreto, verifique 
se o tubo de amostragem está retorcido. Se não estiver, remova o tubo de amostragem do 
dreno. Se uma mensagem de aviso indicando funcionamento incorreto das vias aéreas 
aparecer na tela, isso significa que o dreno está obstruído. Nesse caso, o dreno deve ser 
substituído. Se essa mensagem de aviso não for exibida, isso significa que o tubo de 
amostragem está obstruído. Nesse caso, o tubo de amostragem deve ser substituído. 
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8.2.4 Zerar o sensor 
Zere o sensor para eliminar o efeito do desvio basal nas leituras durante a medição para 
assegurar a precisão da medição. 
 
Para o módulo de CO2, uma calibração para zerar é realizada automaticamente quando for 
necessário. Também é possível iniciar uma calibração manual para zero quando se julgar 
necessário. Para iniciar manualmente uma calibração para zerar, entre no modo [Config. 
mód. gás >>] e selecione [Zerar]. Não é necessário desconectar o sensor do sistema 
respiratório antes de zerar. 
 
 

8.2.5 Calibrar o sensor 
Para o módulo de CO2, uma calibração deve ser executada uma vez por ano ou quando o 
valor medido apresentar um grande desvio. 
 
 

8.2.6 Purgar o gás de amostragem 

 
 
Para purgar o gás de amostragem para o sistema de descarte de gás, pressione o Clip metálico 
e conecte o tubo de exaustão às portas marcadas com  (retorno do gás de amostragem 
para o AGSS) na máquina de anestesia conforme mostrado na figura acima.  
 

 AVISO 
 Ao usar o módulo CO2 para executar as respectivas medições de CO2 em pacientes 

que estejam recebendo ou que tenham recebido agentes anestésicos recentemente, 
conecte a saída de gás ao sistema de descarte de gás residual para evitar que a 
equipe médica respire o agente anestésico. 

 

Tubo de exaustão 

Clip metálico 
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9 Monitorização de concentração de GA e de O2 
 
 

9.1 Introdução 
O módulo de gás anestésico (GA) mede os gases anestésicos e respiratórios do paciente e 
incorpora as características do módulo O2 também.  
O módulo GA (gás anestésico) determina a concentração de certos gases usando a medida de 
absorção de luz infravermelha (IV). Os gases que podem ser medidos pelo módulo de GA 
absorvem a luz IV. Cada gás possui sua própria característica de absorção. O gás é transportado 
em uma célula de amostra e um filtro IV óptico seleciona uma faixa específica de luz IV para 
passar pelo gás. Para obter várias medidas de gás, há vários filtros IV. Isso significa que a 
concentração mais alta de gás que absorve IV causa uma transmissão mais baixa de luz IV. 
A quantidade de luz IV transmitida após ter passado por um gás que absorve IV é medida. 
A partir da quantidade de luz IV medida, a concentração de gás presente pode ser calculada. 
O oxigênio não absorve luz IV como outros gases da respiração e, portanto, é medido de 
acordo com suas propriedades paramagnéticas. Dentro do sensor de O2 há duas esferas de 
vidro preenchidas com nitrogênio sobre uma suspensão esticada e resistente de metal. 
Esse conjunto é suspenso em um campo magnético simétrico não uniforme. Na presença 
de oxigênio paramagnético, as esferas de vidro são ainda mais repelidas da parte mais 
resistente do campo magnético. A força de torção que atua sobre a suspensão é proporcional à 
concentração de oxigênio. A concentração de oxigênio é calculada a partir da força de torção. 
As medidas fornecem: 

1. Um formato de onda EtCO2; 

2. Parâmetros medidos: EtCO2, FiCO2, EtN2O, FiN2O, EtAA, FiAA e CAM, 

O intervalo da frequência respiratória registrado do módulo GA é de 2 a 100 rpm e a taxa da 
amostra de dados é de 25 Hz. E a leitura de concentração de EtCO2 está usando os valores 
mais altos, respectivamente, da forma de onda de CO2 temporal. A leitura de concentração de 
FiO2 está usando os valores mais altos respectivamente da forma de onda temporal de O2. 
As leituras de concentração de EtN2O e EtAA estão usando o valor temporal respectivamente 
das formas de onda no momento em que a concentração de EtCO2 estiver sendo registrada. 
O intervalo da frequência respiratória nominal do módulo AG é calculado com base na 
forma de onda de CO2 temporal. O método usado para determinar o intervalo da frequência 
respiratória registrado: Utilize uma válvula para permitir a alternância entre os dois gases 
de amostra em diferentes frequências (simulando a faixa de frequências respiratórias 
especificadas). Registre o valor de EtCO2 apresentado para cada frequência. Ao desenhar o 
diagrama de coordenadas que indica a relação correspondente entre o valor do final da 
expiração e a frequência respiratória, a variação de frequência respiratória pode ser obtida, 
com a precisão da medida de EtCO2 em conformidade com a especificação. 
em que, AA significa qualquer dos cinco agentes anestésicos: Des (desflurano), 
Iso (isoflurano), Enf (enflurano), Sev (sevoflurano) ou Hal (halotano).  

9-1 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3098



  

 

9.2 Entenda os valores CAM 
A concentração alveolar mínima (doravante CAM) é um índice básico que indica a 
profundidade da anestesia inalada. A ISO 80601-2-55 define CAM como segue: concentração 
alveolar de um agente anestésico inalado que, na ausência de outros agentes anestésicos e 
em equilíbrio, evita que 50% dos pacientes se movam em resposta a um estímulo cirúrgico 
padrão. 
 
A tabela a seguir listas 1 CAM de vários agentes anestésicos inalados. 
 

Agente anestésico Des Iso Enf Sev Hal N2O 
1 CAM 6,65% 1,15% 1,7% 2,1% 0,77% 105%* 
*: indica que 1 CAM de óxido nitroso pode ser alcançado apenas na câmara hiperbárica. 

OBSERVAÇÃO 

 Os dados apresentados nesta tabela são da ISO 80601-2-55, que são publicados pelo 
Órgão norte-americano de alimentos e medicamentos dos EUA (FDA) para um 
paciente do sexo masculino, com 40 anos e saudável. 

 Nas aplicações reais, os efeitos da idade, peso e outros fatores no agente anestésico 
inalado devem ser considerados.  

 
Na utilização de um ou mais de um agente anestésico, a fórmula para calcular a CAM é: 

∑
−

=

=
1

0

N

i age

i

iAgentVol
EtAgentMAC

 
Em que N é o número de todos os agentes anestésicos (incluindo N2O) que o módulo 
GA pode medir, EtAgenti é a concentração do agente anestésico no final da expiração e 
AgentVolagei para o valor 1 CAM corresponde ao agente anestésico após correção para idade. 
 
A fórmula para o cálculo da correção de idade de 1 CAM é: 

))40(00269.0(
40 10 −×−×= age

age MACMAC
 

Por exemplo, para um paciente de 60 anos, se o módulo AG detectar 0,9% Iso e 50% N2O no 
gás misto final na extremidade do paciente, o 1 CAM de Iso é 1,01% e de N2O é 92,7% do 
paciente de 60 anos de acordo com a fórmula de correção para idade mostrada acima. 
O índice do CAM é calculado da seguinte forma: 

4.1
%7.92

%50
%01.1
%9.0

=+=MAC
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9.3 Identificar os módulos GA 
Os módulos de GA podem identificar gases anestésicos automaticamente. 

             

 
 

OBSERVAÇÃO 

 O módulo GA é configurado com a função de compensação automática da pressão 
barométrica. 

 
 

9.4 Preparar a medição de GA 
1. Selecione o coletor de água apropriado de acordo com o tipo de paciente e prenda-o ao 

fixador do coletor de água. 

2. Conecte uma extremidade do tubo de amostra de gás ao dreno. 

3. Conecte a outra extremidade do tubo de amostragem de gás ao paciente por meio do 
adaptador de vias aéreas. 

4. Conecte o tubo de exaustão à saída de gás no módulo para purgar o gás de amostra para 
o sistema de eliminação de gases residuais. 
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5. Por padrão, o módulo AG está no modo de medida. A mensagem [Inicialização de AG] 
aparece na tela quando o módulo AG é conectado. 

6. Depois que a inicialização é terminada, a mensagem [Aquecim. AG] é exibida. 
O módulo GA está no modo de precisão de ISO. Se você realizar medidas de GA 
durante a inicialização, a precisão da medida poderá ficar comprometida. 

7. Depois que o aquecimento estiver terminado, o módulo GA entrará no modo de 
precisão total. 

 AVISO 

 Posicione o adaptador de vias aéreas para que a peça conectada ao tubo de 
amostragem de gás esteja apontada para cima. Isso evita que a água condensada 
entre no tubo de amostragem de gás e cause uma oclusão como resultado. 

 O dreno recolhe as gotas de água condensadas no tubo de amostra, evitando assim 
a entrada no módulo. Se a água coletada atingir um determinado volume, deve-se 
escoá-la para não comprometer as vias aéreas. 

 O dreno tem um filtro que evita a entrada de bactérias, vapor e secreções do 
paciente no módulo. Após um longo período de uso, pó ou outras substâncias 
podem comprometer o desempenho do filtro ou até mesmo bloquear as vias aéreas. 
Nesse caso, substitua o dreno. Recomenda-se trocar o dreno uma vez por mês. 

 

 AVISO 

 Não aplique em pacientes neonatais drenos para adultos. Caso contrário, podem 
ocorrer lesões no paciente. 

 Certifique-se de que todas as conexões sejam confiáveis. Quaisquer vazamentos no 
sistema podem resultar em leituras erradas devido ao gás que o paciente respira 
misturado com o ar ambiente. 

Módulo AG 

Tubo de exaustão 

Tubo de amostragem de gás 

Adaptador de 
vias aéreas 

Conecte ao paciente 
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9.5 Configurar o GA 
Selecione a tecla de atalho [Conf. usuário] e depois [Config. mód. gás >>] para fazer os 
ajustes de GA descritos abaixo. 
 
 

9.5.1 Configurar a frequência da bomba 
No menu [Conf. módulo gás], você pode selecionar [Freq bomba] e em seguida selecionar: 
[Alta], [Méd] ou [Baixa]. 
 
 

9.5.2 Configurar a compensação de O2 
Se o módulo GA não estiver integrado com o módulo O2, você precisará optar por configurar 
a compensação de O2 com base nas condições reais. Acesse o menu [Config. mód. gás >>] e 
selecione [Comp. O2]. As opções disponíveis são:  

 [DESL]: quando a quantia de O2 na mistura do gás de ventilação for menor que 30%; 

 Outras opções: seleciona um valor apropriado para a quantidade de O2 na mistura do gás 
de ventilação. 

 
Se o módulo AG estiver integrado ao módulo O2, o sistema calculará a compensação 
diretamente usando a concentração de O2 detectada pelo módulo O2. Neste caso, [Comp O2] 
é configurado para [Desligado] permanentemente e não é ajustável pelo usuário. 
 
 

9.5.3 Configurar o modo de trabalho 
O modo de trabalho padrão do módulo GA é [Medida] quando a máquina de anestesia é 
ligada. Selecione a tecla de atalho [Conf. usuário] → [Config. mód. gás >>] → [Modo de 
funcionamento] → [Medida] para iniciar o módulo GA. Quando a máquina de anestesia é 
reiniciada, o módulo AG continua automaticamente com o modo de trabalho selecionado 
anteriormente. 
 
Quando o [Modo Trabalho] é configurado para [Medida], a mensagem [Inicialização AG] 
aparece na tela. Depois que a inicialização é terminada, a mensagem [Aquecim. AG] é 
exibida. O módulo AG é um modo de precisão ISO. Após a finalização do aquecimento, 
o módulo AG entra no modo de precisão total. 
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9.5.4 Configurar a unidade de CO2 
No menu [Conf. módulo gás >>], selecione [Unidade CO2] e alterne entre [mmHg], 
[%] e [kPa]. 
 
 

9.5.5 Insira a idade do paciente  
Ajuste [Idade do paciente(anos)] para um valor apropriado no menu [Config. mód. gás >>]. 
 
 

9.5.6 Restaurar padrões 
Selecione [Padrões] no menu [Config. mód. gás]. Todas as opções do menu, exceto [Modo 
trabalho], são restauradas para as configurações padrão de fábrica. 
 
 

9.5.7 Definir a Forma de Onda de CO2 

1. Selecione a área de formato de onda, abra o menu correspondente. 

2. Selecione [CO2] para o [Formato de onda]. 

3. Selecione [Varr.] e configure a velocidade de varredura do formato de com um valor 
apropriado. Quanto maior for o valor configurado, mais rápida será a varredura do 
formato de onda e mais amplo será o formato de onda. 

4. Selecione  para sair do menu atual. 

Para obter detalhes sobre como exibir as formas de onda de CO2, consulte 5.3.3.2 Exibir 
formato de onda de CO2. 
 
 

9.6 Alteração de agente anestésico 
Se o agente anestésico usado for alterado, o módulo GA será capaz de detectar a mistura de 
gás durante o período de transição. O tempo necessário para a troca do agente anestésico 
depende do tipo de anestesia (fluxo baixo ou fluxo alto) e das características dos agentes 
anestésicos usados (farmacocinética). Durante a troca, a máquina de anestesia não apresenta 
mensagens, e os valores CAM exibidos podem ser imprecisos.  
 
O módulo AG pode identificar agentes anestésicos automaticamente. Quando um agente 
anestésico fica abaixo do valor de limiar, e outro agente anestésico representa o papel 
dominante, a máquina de anestesia pode identificar tal troca automaticamente e exibe o nome 
e os dados do agente anestésico dominante. 
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9.7 Restrições da medição 
A precisão da medição pode ser prejudicada devido a:  

 Vazamento ou vazamento interno do gás de amostragem. 

 Choque mecânico 

 Pressão cíclica maior que 10 kPa (100 cmH2O) 

 Umidade ou condensados 

 Outras fontes de interferência (se houver) 

A precisão da medição pode ser afetada pela frequência respiratória e pela relação de I/E 
como mostrado a seguir: 
O etCO2 está dentro da especificação para frequência respiratória ≤ 60 rpm e relação de I/E ≤ 1:1. 
O etCO2 está dentro da especificação para frequência respiratória ≤ 30 rpm e relação de I/E ≤ 2:1. 
A precisão da medição não está especificada para frequência respiratória acima de 60 rpm. 
 
 

9.8 Resolução de problemas 
Se a entrada de gás (incluindo o dreno, o tubo de amostragem e o adaptador de vias aéreas) 
estiver bloqueada por água condensada, a oclusão da via aérea será apresentada na tela. 
 
Para remover a oclusão: 

 Verifique se há uma oclusão no adaptador de vias aéreas e substitua-o caso seja 
necessário. 

 Verifique se há uma oclusão ou retorcimento no tubo de amostragem e substitua-o caso 
seja necessário. 

 Verifique o dreno quanto ao acúmulo de água. Esvazie o dreno. Se o problema persistir, 
substitua o dreno. 

 
Se o problema persistir, podem ocorrer oclusões internas. Entre em contato com o serviço de 
atendimento ao cliente. 
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9.9 Purgar o gás de amostragem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para purgar o gás de amostragem para o sistema de descarte de gás, pressione o chip metálico 
e conecte o tubo de exaustão às portas marcadas com  (retorno do gás de amostragem 
para o AGSS) na máquina de anestesia conforme mostrado na figura acima.  
 

 AVISO 

 Ao usar o módulo GA para executar as respectivas medições em pacientes que 
estejam recebendo ou que tenham recebido agentes anestésicos recentemente, 
conecte a saída de gás ao sistema de descarte de gás residual para evitar que a 
equipe médica respire o agente anestésico. 

 
 

9.10 Calibrar o módulo AG 
Calibre o módulo AG todo ano ou quando o valor medido apresentar um grande desvio. 
Entre em contato conosco para solicitar assistência. 
 
 

Chip metálico 

Tubo de exaustão 
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10 Alarmes 
 
 

10.1 Introdução 
 
Os alarmes, disparados por um sinal vital que pareça anormal ou por problemas técnicos da 
máquina de anestesia, são indicados para o usuário por meio de indicações sonoras de alarme. 
 

OBSERVAÇÃO 

 Quando a máquina de anestesia é inicializada, o sistema detecta se os tons de alarme 
audíveis estão funcionando normalmente. Se estiverem, o equipamento emite um bipe. 
Caso contrário, não use o equipamento e entre em contato conosco imediatamente. 

 Quando alarmes de diferentes níveis são registrados simultaneamente, a máquina 
de anestesia seleciona o de nível mais alto e emite indicações sonoras e visuais 
correspondentes a esse nível.  

 Quando múltiplos alarmes do mesmo nível ocorrem simultaneamente, 
as mensagens de alarme são exibidas em ordem de ocorrência. 

 
 

10.1.1 Categorias de alarmes 
 
Por natureza, os alarmes da máquina de anestesia ficam em três categorias: alarmes 
fisiológicos, alarmes técnicos e mensagens de aviso. 

1. Alarmes fisiológicos 

 Os alarmes fisiológicos, também chamados de alarmes de status do paciente, são disparados 
por um valor de parâmetro monitorado que viole os limites definidos do alarme ou por uma 
condição anormal do paciente. As mensagens de alarme fisiológico aparecem nessa área. 

2. Alarmes técnicos 

 Os alarmes técnicos, também chamados de alarmes de status do sistema, são disparados 
por um mau funcionamento do dispositivo ou por uma distorção de dados do paciente 
devido a problemas de operação indevida ou mecânicos. As mensagens de alarme 
técnico aparecem nessa área. 

3. Mensagens de aviso 

 Na verdade, as mensagens de aviso não são mensagens de alarme. Com exceção das 
mensagens de alarmes fisiológicos e técnicos, a máquina de anestesia mostra algumas 
mensagens informando o status do sistema. Mensagens desse tipo estão incluídas na 
categoria de aviso e são normalmente exibidas na respectiva área de mensagens. 

10-1 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3106



  

 

10.1.2 Níveis de alarmes 
Por gravidade, os alarmes da máquina de anestesia ficam em três categorias: alarmes de 
prioridade alta, média e baixa. 

1. Alarmes de prioridade alta 

 Indicam que o paciente está em situação de ameaça à vida, e é necessário um tratamento 
de emergência. 

2. Alarmes de prioridade média 

 Indicam que os sinais vitais do paciente parecem anormais e é necessário aplicar 
tratamento imediato. 

3. Alarmes de prioridade baixa 

 Indicam que os sinais vitais do paciente parecem anormais e pode ser necessário aplicar 
tratamento imediato. 

 
O nível para todos os alarmes técnicos e alguns alarmes fisiológicos é predefinido antes de 
a máquina de anestesia sair da fábrica e não pode ser alterado. Porém, para alguns alarmes 
fisiológicos, o nível é ajustável pelo usuário. 
 
 

10.2 Indicadores de alarmes 
Quando ocorre um alarme, a máquina de anestesia informa isso ao usuário através de 
indicações visuais e sonoras. 

 Mensagem de alarme 

 Números piscando 

 Tons de alarme audíveis 

 
 

10.2.1 Tons de alarme audíveis 
A máquina de anestesia utiliza diferentes padrões de tons de alarme para corresponder ao 
seu nível: 

 Alarmes de prioridade alta:  bipe triplo+duplo+triplo+duplo. 

 Alarmes de prioridade média:  bipe triplo. 

 Alarmes de prioridade baixa:  bipe único. 

 

OBSERVAÇÃO 

 O som de alarme da máquina de anestesia é inferior a 85 dB.  
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10.2.2 Mensagem de alarme 
Quando ocorre um alarme, uma mensagem de alarme aparecerá na área de alarmes técnicos 
ou fisiológicos. A mensagem de alarme usa uma cor de fundo diferente para corresponder ao 
nível do alarme: 

 Alarmes de prioridade alta:  vermelho 

 Alarmes de nível médio:   amarelo 

 Alarmes de prioridade baixa:  amarelo 

As mensagens de aviso exibidas na área de alarmes técnicos não possuem cor de fundo. 
Para alarmes fisiológicos, o símbolo de asterisco (*) antes da mensagem do alarme 
corresponde ao nível do alarme da seguinte forma: 

 Alarmes de prioridade alta:  *** 

 Alarmes de prioridade média:  ** 

 Alarmes de prioridade baixa:  * 

 
 

10.2.3 Números de alarme piscando 
Se um alarme disparado por uma violação do limite do alarme ocorrer, o número do 
parâmetro de medição no alarme piscará uma vez por segundo. 
 
 

10.2.4 Símbolos de status dos alarmes 
Além dos indicadores mencionados anteriormente, a máquina de anestesia ainda utiliza 
os seguintes símbolos para informar o status do alarme: 

 :    indica que o áudio está pausado. 

 :   indica que o alarme VM&VCe está desligado. 

 :  indica que o alarme de apnéia está desligado. 
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10.3 Definir o volume de alarme 
1. Pressione a tecla Menu e selecione [Conf. usuário >>]. 

2. Selecione [Conf. tela e áudio >>] e, em seguida, [Volume som alarme] e selecione o 
valor apropriado de 1 a 10. O valor 1 é para o volume menor e 10 para o volume maior. 

 

AVISO 

 Não conte exclusivamente com o alarme audível ao usar a máquina de anestesia. 
O ajuste do volume do alarme para um volume baixo pode resultar em riscos para 
o paciente. Mantenha sempre o paciente sob supervisão. 

 
 

10.4 Definir os limites de alarme 
 

OBSERVAÇÃO 

 Um alarme é ativado quando o valor do parâmetro é maior que [Lim alto] ou 
menor que [Lim baixo]. 

 Ao usar a máquina de anestesia, sempre observe se os limites de alarme para um 
parâmetro específico estão definidos para os valores apropriados. 

 
 

10.4.1 Definir os limites de alarme do ventilador 

1. Pressione a tecla Menu. Selecione [Config alarme >>] e selecione [Ventilador >>]. 

2. Defina o [Limite alto] e o [Limite baixo] respectivamente para cada parâmetro. 

3. Selecione  para sair do menu atual. 

 
 

10.4.2 Definir limites do alarme do módulo gás 

1. Pressione a tecla Menu. Selecione [Config alarme >>] e [Módulo de gás >>]. 

2. Defina o [Limite alto] e o [Limite baixo] respectivamente para cada parâmetro. 

3. Selecione  para sair do menu atual. 
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10.5 Definir o nível alarme 
Para definir o nível de alarme para CO2, pressione a tecla Menu e selecione [Config 
alarme >>] → [Módulo de gás >>] → [Nível alarme]. O nível de alarme CO2 alterna 
entre [Alto] e [Médio]. 
 

OBSERVAÇÃO 

 Para esta máquina de anestesia, apenas níveis de alarme para os parâmetros 
relacionados ao módulo de CO2 podem ser definidos. O nível alarme para outros 
parâmetros é configurado de fábrica. 

 
 

10.6 Definir o alarme do bypass cardíaco (CPB) 
No modo de ventilação manual: 

1. Pressione a tecla Menu. Selecione [Config alarme >>] e selecione [Ventilador >>]. 

2. Selecione [CPB] e alterne entre [LIGADO] e [Desligado]. O sistema exibe [CPB] 
quando o [CPB] estiver ajustado para [LIGADO]. 

No modo de ventilação mecânico, o sistema ajusta automaticamente a [CPB] para 
[DESLIGADO]. Essa configuração não é ajustável. 

 

 AVISO 

 Quando [CPB] estiver ajustado para [LIGADO], o alarme VM&VCe e o alarme de 
apneia ficarão desativados e não podem ser ativados. Quando a [CPB] estiver 
ajustada para [DESLIGADA], o alarme VM&VCe e o alarme de apneia estarão 
ativados e podem ser ajustados para [Ligado] ou [Desligado] conforme necessário. 

 Tenha o cuidado de ajustar a [CPB] para [LIGADO] porque alguns alarmes 
fisiológicos não são acionados nessa configuração. Esses alarmes fisiológicos 
desativados incluem: alarme de apneia, Volume apneia > 2 min, Pre. vias aéreas 
muito baixa, VCe muito alto, VCe muito baixo, VM muito alto, VM muito baixo, 
Freq. muito alta, Freq. muito baixa, EtCO2 muito baixo, FiCO2 muito baixo. 
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10.7 Definir o alarme VM&VCe 
1. Pressione a tecla de alarme VM&VCe para desligá-lo quando o alarme VM&VCe 

estiver ligado. A mensagem [Alarme VM&VCe deslig.] é exibida e o símbolo 

 é exibido na tela.  

2. Pressione a tecla de alarme VM&VCe para ligá-lo, novamente, e a mensagem [Alarme 
VM&VCe ligado] é exibida. 

 

 AVISO 

 O alarme VM&VCe não é disparado quando o alarme VM&VCe estiver desligado. 
Tenha cuidado ao usar o alarme VM&VCe. 

 
 

10.8 Definir o alarme de apneia 
No modo de ventilação manual: 

1. Pressione a tecla de alarme VM&VCe quando o alarme de apneia estiver ligado. A 

mensagem [Alarme apneia desl.] é exibida e o símbolo  é exibido na tela.  

2. Pressione a tecla de alarme VM&VCe novamente e a mensagem [Alarme apnéia lig.] 
é exibida. 

 
Quando o alarme de apneia é desligado, se a máquina de anestesia detectar formatos de onda 
de respiração, o sistema liga automaticamente o alarme de apneia. 
 
No modo de ventilação mecânico, o sistema liga automaticamente o alarme de apneia, 
que não pode ser ajustado pelo usuário. 
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10.9 Áudio pausado 

10.9.1 Definir áudio pausado em 120 s 
Pressionar a tecla de áudio pausado irá configurar o sistema para o status de áudio pausado. 

O som do alarme será desativado. Além disso, o símbolo de áudio pausado  e o tempo 

de 120 s em contagem regressiva aparecerão no canto superior direito da tela. 
 

OBSERVAÇÃO 

 No status de áudio pausado em 120 s, todos os indicadores de alarme funcionam 
normalmente, exceto os tons de alarme audíveis. 

 No status de áudio pausado por 120 s, se um novo alarme ocorrer, o status de áudio 
pausado ainda é mantido. 

 Quando termina o tempo de 120 s em contagem regressiva, o status de áudio 
pausado em 120 s é encerrado e os tons de alarme audíveis são restaurados. 

 Se o sistema já estiver no status de áudio pausado quando o alarme de [Falha fornec. 
O2] ocorrer, o status de áudio pausado será encerrado automaticamente e um alarme 
técnico de alto nível será gerado. Nesse caso, a tecla de áudio pausado é desativada. 
Ela retorna ao normal quando o alarme de [Falha fornec. O2] desaparece. 

 
 

10.9.2 Cancelar aúdio pausado em 120 s 
No status de áudio pausado, pressionar a tecla de áudio pausado irá encerrar o status atual 
de áudio pausado e restaurar os tons de alarmes audíveis. Além disso, o símbolo de áudio pausado 
e o tempo de 120 s em contagem regressiva desaparecerão no canto superior direito da tela. 
 
 

10.10 Disparo de alarmes 
Quando um alarme ocorrer, faça o seguinte: 

1. Examine o estado do paciente. 

2. Determine o parâmetro do alarme ou sua categoria. 

3. Identifique a fonte do alarme. 

4. Tome as atitudes necessárias para eliminar a condição de alarme. 

5. Certifique-se de que a condição do alarme esteja corrigida. 

Para obter detalhes sobre como solucionar problemas de alarme, consulte D Mensagens de 
Alarme. 
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11 Tendência e Diário 
 
 

11.1 Gráfico de tendências 
 
Um gráfico de tendências é usado para revisar a tendência dos valores de parâmetros em um 
período específico. A tendência é refletida por uma curva. Cada ponto na curva corresponde 
ao valor do parâmetro em um determinado ponto no tempo. Você pode analisar os dados de 
VCe, VM, pico de pressão, FiO2, EtCO2, Platô, PEEP, Pmédia e Frequência dentro de um 
tempo de funcionamento máximo de 24 horas. Quando a máquina de anestesia é reiniciada, 
o gráfico de tendências é registrado novamente. 
 
Pressione a tecla Menu. Selecione [Manutenção >>] → [Tend. e diário >>] → [Gráfico de 
tendência >>] para acessar a janela mostrada abaixo.  

 

A. Eixo Y B. Valor do parâmetro C. Caixa combo de parâmetros 

D. Eixo X E. Gráfico de tendência F. Cursor 

G. Cursor de tempo   

 Para selecionar o parâmetro para recuperação, realce a caixa combo de parâmetros. 
Pressione o botão de controle para selecionar o parâmetro desejado entre VCe, VM, 
pico de pressão, FiO2 e EtCO2. 

 Selecione  ou  em ambos os lados de [Pesq.] para mover o cursor uma página 
à esquerda ou à direita para navegar pelo gráfico de tendência em alta resolução. 

A 

C 

G 

D 
B 

E 
B F 
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 Selecione  ou  em ambos os lados de [Mov cursor] para mover o cursor um 
passo à esquerda ou à direita para navegar pelo gráfico de tendência em alta resolução. 
O tempo indicativo da sua posição atual é exibido acima do cursor. Ele é 
automaticamente alterado conforme o cursor é movido. 

 Selecione [Resolução] e escolha entre [5 s], [30 s], [1 min], [2 min] e [4 min] para 
visualizar o gráfico de tendência. 

 
 

11.2 Tabela de tendências 
 
Uma tabela de tendências é usada para recuperar os dados dos parâmetros fisiológicos do 
paciente em um momento específico. Os dados de parâmetros são refletidos por uma tabela. 
Você pode recuperar os dados de VCe, VM, pico de pressão, FiO2, EtC02, Platô, PEEP, Pmédia 
e Frequência na resolução selecionada dentro de tempo de funcionamento máximo de 24 horas. 
Quando a máquina de anestesia é reiniciada, a tabela de tendências é registrada novamente. 
 
Pressione a tecla Menu. Selecione [Manutenção >>] → [Tend. e diário >>] → [Tabela 
tend. >>] para acessar a janela mostrada abaixo. 
 

 
 

 Selecione [Resolução] e escolha entre [30 s], [1 min], [5 min] e [30 min] para 
visualizar a tabela de tendências. 

 Para navegar pela tabela de tendências:  

 Selecione [Esquerda] ou [Direita] para rolar à esquerda ou à direita para visualizar 
mais valores medidos. 

 Selecione [Página Anterior] ou [Próx. pág.] para rolar para cima ou para baixo 
para visualizar mais valores medidos. 
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11.3 Diário de alarme 
 
Para o diário de alarme, o sistema fornece até 100 eventos, que são armazenados em ordem 
cronológica. Quando um novo evento ocorre após 100 eventos já terem sido armazenados, 
o novo evento sobrescreve o mais antigo. 
 
Para acessar a janela Diário de alarme, selecione [Manutenção >>] → [Tend. e diário >>] → 
[Diário de alarme >>].  
 

 
 
O diário de alarme registra todas as mensagens de alarmes fisiológicos que estão organizadas 
em ordem cronológica. O último evento é posicionado à frente. 
 
Na janela [Diário de alarme], você pode: 

1. Selecionar [Anterior] ou [Próximo] para exibir o item anterior ou o seguinte. 

2. Mover o cursor para a posição . Pressionar o botão e inserir o número de 

mensagens de alarme que deseja exibir. 

 

OBSERVAÇÃO 

 O diário de alarme armazenado não é excluído quando a máquina de anestesia 
sofre uma queda de energia ou é desligada.  
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ANOTAÇÕES 
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12 Instalações e conexões 
 
 

 AVISO 

 O uso contínuo do absorvedor desidratado pode colocar a segurança do paciente 
em risco. Precauções adequadas devem ser tomadas para assegurar que o 
absorvedor no recipiente de absorvedor de CO2 não fique desidratado. Desligue 
todos os gases quando terminar de usar o sistema. 

 Quando o equipamento eletrocirúrgico for usado, mantenha o eletrodo 
eletrocirúrgico longe do sistema respiratório, do sensor de O2 e de outras partes da 
máquina de anestesia. Mantenha disponível a ventilação e o respirador simples 
com máscara reserva para o caso de o equipamento eletrocirúrgico impedir o uso 
seguro do ventilador. Além disso, certifique-se da operação correta de todos os 
equipamentos de monitorização e suporte e à vida. 

 Não use máscaras antiestáticas ou condutoras nem tubos respiratórios. Eles podem 
causar queimaduras se usados próximos a um equipamento eletrocirúrgico de alta 
frequência. 

 Este equipamento deve ser instalado pelo engenheiro autorizado pela fábrica. 

 Esta máquina de anestesia tem portas de descarga de resíduos e gases. O operador 
da máquina deve prestar atenção ao descarte do gás respiratório residual exalado. 

 
 

 AVISO 

 O ambiente de utilização e a fonte de energia do equipamento devem atender aos 
requisitos em B.2 Especificações ambientais e B.3 Requisitos de energia. 

 
 

12.1 Instalar o sistema respiratório 
 

OBSERVAÇÃO 

 Preste atenção ao descarte do sistema respiratório após o uso do equipamento, 
à detecção do absorvedor no recipiente e ao agente anestésico no vaporizador para 
certificar-se do funcionamento normal do equipamento.  
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12.1.1 Diagramas do sistema respiratório 
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15 
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1 Compartimento do fole 12 Conector de inspiração 
2 Braço do balão 13 Dreno 
3 Chave de seleção de ventilação manual 

espont/mecânica 
14 Gancho de bloqueio  

4 Válvula APL 15 Conector do gás de unidade 
5 Válvula de retenção inspiratória 16 Furo(s) do pino-guia 
6 Válvula de retenção expiratória 17 Conector da trava  
7 Bujão para sensor de O2 (sensor de O2 

opcional) 
18 Conector(es) de amostragem de pressão 

8 Alça giratória 19 Saída de gás da válvula APL  
9 Recipiente do absorvedor de CO2 20 Entrada de gás fresco 
10 Suporte para teste de vazamento 21 Conector SAGC (se a SAGC estiver 

configurada) ou plugue para conector SAGC 
(se a SAGC não estiver configurada) 

11 Conector expiratório  

 
 

12.1.2 Diagrama do adaptador de circuito 
 

 
1 Chave de seleção de ventilação manual 

espont/mecânica 
7 Lingueta de trava 

2 Módulo de aquecimento 8 Conector SAGC 
3 Conector do gás de unidade 9 Entrada de gás fresco 
4 Botão do circuito 10 Saída de gás da válvula APL 
5 Conector(es) de amostragem de pressão 11 Interruptor de limite para o recipiente de 

absorvedor de CO2 
6 Base do circuito respiratório 12 Guia(s) de suporte do circuito 

8 

9 
10 

12 

4 

3 

1 

5 6 

7 

11 

2 

12-3 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3120



  

 

OBSERVAÇÃO 

 Não cause sobrecarga no braço do balão, pressionando-o com força ou pendurando 
objetos pesados no mesmo. 

 Quando a diferença entre a leitura no medidor de pressão das vias aéreas e o valor 
de Pva for muito grande, entre em contato conosco. 

 
 

12.1.3 Instalar o sistema respiratório 

1. Alinhe os furos dos pinos-guia do bloco de circuito aos guias correspondentes no 
adaptador de circuito. 

 

2. Empurre com força o sistema respiratório até o adaptador de sistema para que o sistema 
respiratório se conecte ao adaptador sem folga. Verifique o estado do botão de trava para 
se certificar de que o sistema respiratório está preso com segurança. 

  
Preso    solto 
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 AVISO 

 Certifique-se de que o sistema respiratório esteja preso com segurança depois 
de instalá-lo no adaptador de sistema. Caso contrário, poderá ocorrer uma 
desconexão durante o uso, o que pode causar um sério vazamento de gás fresco e 
uma medida imprecisa do volume da corrente.  

 

OBSERVAÇÃO 

 Se houver dificuldade para encaixar ou desencaixar o sistema respiratório no 
sistema, você precisará aplicar um pouco de lubrificante (M6F-020003---: “graxa 
lubrificante de flúor de alto desempenho Dupont Krytox”) na vedação do conector 
pneumático para reduzir o atrito. 

 
 

12.1.4 Instalar o braço do balão 

1. Alinhe o braço do balão com o conector no sistema respiratório. 
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2. Gire a contraporca em sentido horário para apertar o braço do balão. 
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12.1.5 Instalar o fole 

1. Prenda o anel da parte inferior do fole à base do fole no sistema respiratório e 
certifique-se de que o fole esteja firmemente conectada à base. 

 

2. Alinhe os pinos de trava da campânula do fole com os slots no sistema respiratório e 
abaixe esta campânula. Certifique-se de que o compartimento esteja pressionando a 
vedação de forma uniformemente. 

 

Fole 

Base do fole 

Vedação 
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3. Segure a campânula do fole firmemente e gire-a no sentido horário até ele parar. 
Certifique-se de que a lateral do compartimento marcado com uma escala esteja voltada 
para o operador. 

 
 

 AVISO 

 Antes de instalar o compartimento do fole, verifique se o componente de vedação 
do sistema respiratório está na posição correta. Se não estiver, você deve instalar 
corretamente o componente de vedação antes de instalar o compartimento do fole. 

 
 

12.1.6 Instalar o sensor de fluxo 
 

1. Assegure-se de que a direção da seta do sensor de fluxo seja a mesma que a do sistema 
respiratório e que o lado com silkscreen esteja virado para cima. 
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2. Insira o sensor de fluxo horizontalmente. 

3. Alinhe os conectores de inspiração/expiração e suas contraporcas com os conectores do 
sensor de fluxo. 

 

4. Aperte as contraporcas no sentido horário. 

 
 

 AVISO 

 Aperte as contraporcas ao instalar o sensor de fluxo. Caso contrário, a medida 
poderá ser imprecisa.  

 Tenha cuidado ao mover a máquina de anestesia para evitar que o sensor de fluxo 
seja danificado. 

 A extremidade dos conectores inspiratório/expiratório que conecta os tubos 
respiratórios deve permanecer voltada para baixo, para evitar a entrada de água 
condensada no sistema respiratório. 
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12.1.7 Instalar o sensor de O2 
 

 AVISO 

 Antes de instalar o sensor de O2, verifique se a vedação do sensor está em boas 
condições. Se não houver uma vedação instalada ou se a mesma estiver danificada, 
substitua o sensor de O2. 

 Ao instalar o sensor de O2, aperte bem para evitar um vazamento do sistema 
respiratório. 

 Instale o sensor de O2 manualmente. Usar uma chave ou outra ferramenta pode 
danificar o sensor de O2. 

 

OBSERVAÇÃO 

 Antes de instalar o sensor de O2, verifique se a porca sextavada mostrada abaixo 
está bem apertada. Caso não esteja, isso pode provocar uma falha na conexão do 
sensor de O2. 

 

 

1. Alinhe a rosca do sensor de O2 com o conector do sensor de O2 marcado com  no 
sistema respiratório e gire o sensor no sentido horário para apertá-lo. 
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2. Insira uma extremidade do cabo do sensor de O2 na entrada do sensor. 

 

3. Insira a outra extremidade do cabo do sensor de O2 no conector do sensor de O2 
marcado com  no adaptador de circuito. 
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12.1.8 Instalar o recipiente do absorvedor de CO2 

 AVISO 

 Obedeça às precauções de segurança aplicáveis. 

 Não use o recipiente de absorvedor de CO2 com clorofórmio ou tricloroetileno. 

 O recipiente de absorvedor de CO2 descartável é uma unidade selada que não deve 
ser aberta ou reutilizada. 

 Evite que o conteúdo do recipiente de absorvedor de CO2 entre em contato com a 
pele ou com os olhos. No caso de contato com a pele ou com os olhos, enxágue 
imediatamente a área afetada com água e procure assistência médica. 

 Trocar o absorvedor durante a ventilação pode causar vazamento no sistema 
respiratório se a máquina de anestesia não tiver a função BYPASS.  

 Quando a máquina de anestesia estiver configurada com a função BYPASS, 
certifique-se de que o recipiente de absorvedor de CO2 esteja instalado na posição 
correta e preso com segurança. Caso contrário, o gás dentro do sistema 
respiratório vazará para o recipiente de absorvedor de CO2, fazendo com que o 
paciente inale repetidamente o CO2 exalado. 

 Recomendamos estritamente que a concentração de CO2 seja monitorizada quando 
a máquina de anestesia tiver a função BYPASS. 

 Antes de instalar um recipiente de absorvedor de CO2, examine a cor do 
absorvedor no recipiente para determinar quando trocar o absorvedor. 

 Verifique a cor da cal soldada durante a cirurgia ou no final de um caso. Quando 
não estiver sendo utilizada, esta cal pode retornar à sua cor original. Consulte o 
rótulo do absorvedor para obter mais informações sobre a mudança de cor. 

 Precauções adequadas devem ser tomadas para assegurar que o absorvedor no 
recipiente de absorvedor de CO2 não fique desidratado. Desligue todos os gases 
sempre que terminar de usar o sistema. Se o absorvedor secar por completo, é 
possível que emita monóxido de carbono (CO) quando for exposto a agentes de 
anestesia. Por medida de segurança, substitua este conteúdo. 

 Limpe o recipiente de absorvedor de CO2 e troque a esponja do recipiente 
regularmente. Caso contrário, o pó do absorvedor concentrado no recipiente de 
absorvedor de CO2 entrará no sistema respiratório. 

 Limpe a boca do recipiente de absorvedor de CO2 regularmente. Partículas de 
absorvedor de CO2 grudadas na boca podem causar vazamento no sistema 
respiratório. 

 Antes de instalar o recipiente de absorvedor de CO2, verifique se há partículas de 
absorvedor de CO2 na boca, no suporte ou na vedação do recipiente. Se houver, 
limpe para evitar vazamento no sistema respiratório. 
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 AVISO 
 Verifique se o recipiente do absorvedor de CO2 está instalado corretamente. Se não 

estiver, a mensagem de alarme [Recipiente de CO2 não mont] é exibida na tela. 

 Depois de substituir o absorvente de CO2 ou montar o absorvedor de CO2, 
certifique-se de que o CO2 pode ser totalmente absorvido pelo absorvente. 

 

OBSERVAÇÃO 

 O recipiente de absorvedor de CO2 só deve ser usado com ar, oxigênio, óxido 
nitroso, halotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano e desflurano. 

 Troque o absorvedor de CO2 quando necessário, para evitar concentração de gases 
não-metabólicos quando o sistema não estiver em uso. 

 Antes de instalar o recipiente de absorvedor de CO2, verifique se a vedação entre o 
sistema respiratório e o recipiente está em boas condições. Se não estiver, substitua 
a vedação imediatamente. 

 
 

12.1.8.1 Montar o recipiente do absorvedor de CO2 

Recipiente do absorvedor de CO2 A: 

1. As figuras a seguir mostram os componentes de um recipiente de absorvedor de CO2. 

 

A. Absorvente  

B. Suporte do recipiente do absorvedor de CO2 

C. Recipiente do absorvedor de CO2 

D. Alça do recipiente do absorvedor de CO2 

E. Trava do suporte do recipiente do absorvedor  
de CO2 

 Pressione a trava como mostra a figura  

 para remover este suporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 

C 

D 
E 

F 
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2. Antes de instalar o recipiente de absorvedor de CO2, verifique se há partículas de 
absorvedor de CO2 na boca, no suporte ou na vedação do recipiente. Se houver, limpe. 

 

3. Alinhe o recipiente de absorvedor de CO2 ao slot de montagem. 

 
4. Insira o recipiente de absorvedor de CO2 no slot de montagem. 

 

Suporte do 
recipiente do 
absorvedor de CO2 

Vedação 

Boca do recipiente 
do absorvedor  
de CO2 

Slot de montagem  
do recipiente do 
absorvedor de CO2 
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5. Gire a alça giratória 90 graus em sentido horário. 

 
6. Deixe que a alça giratória caia para travar o recipiente de absorvedor de CO2. 
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 AVISO 

 Lembre-se de fazer um teste de vazamento do sistema respiratório após reinstalar 
o recipiente de absorvedor de CO2. 

 
 
Recipiente do absorvedor de CO2 B: 

1. As figuras a seguir mostram os componentes de um recipiente de absorvedor de CO2. 

 

A. Trava do suporte do canister 

 Pressione a trava como mostra a figura  

 para remover este suporte. 

B. Suporte do recipiente do absorvedor de CO2 

C. Recipiente do absorvedor de CO2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 

C 
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2. Verifique a boca do recipiente absorvedor de CO2 e suas paredes internas superiores, a 
parte superior do recipiente, as paredes do tubo e as vedações para ver se há partículas 
absorventes. Se houver, remova-as. 

 
 

3. Gire o recipiente absorvedor de CO2 no sentido anti-horário e verifique se ele está 
instalado no lugar. 

 
 

 AVISO 

 Lembre-se de fazer um teste de vazamento do sistema respiratório após reinstalar 
o recipiente de absorvedor de CO2. 

 

Boca do recipiente 
absorvedor de CO2 

Parte superior  
do recipiente 
absorvedor de CO2 

Vedação 

Paredes superiores 
internas do recipiente 
absorvedor de CO2 Paredes do tubo  

do recipiente 
absorvedor de CO2 
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12.1.8.2 Trocar o absorvedor 

 

OBSERVAÇÃO 

 A mudança gradual na cor da cal soldada indica absorção de dióxido de carbono. 
Esta mudança de cor é apenas um indicador aproximado. Monitorize o dióxido de 
carbono para determinar quando trocar esta cal soldada. 

 Siga as regulamentações locais a respeito do descarte de lixo hospitalar quando a 
cal soldada mudar de cor. Se for abandonada por várias horas, é possível que a cal 
soldada recupere a cor original, dando uma indicação de atividade equivocada. 

 Recomendamos o absorvedor 
TMMedisorb . 

 
Recipiente do absorvedor de CO2 A: 

1. Desmonte o recipiente absorvedor de CO2 consultando 12.1.8.1 Montar o recipiente do 
absorvedor de CO2 em ordem inversa. 

2. Descarte a cal soldada saturada. 

3. Pressione a trava do suporte do recipiente para removê-lo. Substitua a esponja do 
recipiente de absorvedor de CO2. 

 

Esponja do recipiente 
do absorvedor de CO2 

Suporte do recipiente 
do absorvedor de CO2 
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4. Coloque absorvente novo no recipiente de absorvedor de CO2. Ao fazê-lo, evite que a 
cal caia no orifício de ventilação do suporte do recipiente, o que pode aumentar a 
resistência das vias aéreas. 

 

5. Instale o suporte do recipiente no respectivo encaixe. Pressione a trava do suporte para 
travá-lo. 

6. Monte o recipiente de absorvedor de CO2. 

 

 AVISO 

 Não reutilize a esponja do recipiente de absorvedor de CO2; ela deve ser 
substituída sempre que o recipiente de absorvedor de CO2 for substituído. 

 A esponja do recipiente de absorvedor de CO2 deve estar no lugar para evitar que 
poeira e partículas entrem no sistema respiratório. 

 Ao reinstalar o recipiente de absorvedor de CO2 após trocá-lo, certifique-se de que 
o recipiente esteja seguramente travado e instalado na posição correta. 
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OBSERVAÇÃO 

 O absorvedor colocado não pode exceder o nível  marcado no 
recipiente de absorvedor de CO2. 

 
 
Recipiente do absorvedor de CO2 B 
1. Remova o recipiente absorvedor de CO2 girando-o no sentido horário. 

2. Descarte a cal soldada saturada. 

3. Pressione a trava do suporte do recipiente para removê-lo. Remova o absorvedor 
residual de dentro do recipiente. 

   
4. Reinstale o suporte do recipiente absorvedor de CO2. Um clique indica que o suporte foi 

instalado no lugar correto. 

5. Coloque absorvente novo no recipiente de absorvedor de CO2. Ao fazê-lo, evite que a 
cal caia no orifício de ventilação do suporte do recipiente, o que pode aumentar a 
resistência das vias aéreas. 

Suporte do 
recipiente do 
absorvedor de CO2 

Trava do suporte  
do recipiente do 
absorvedor de CO2 
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6. Gire o recipiente absorvedor de CO2 no sentido anti-horário e instale-o no lugar correto. 

 

 AVISO 

 Ao reinstalar o recipiente de absorvedor de CO2 após trocá-lo, certifique-se de que 
o recipiente esteja seguramente travado e instalado na posição correta. 

 

OBSERVAÇÃO 

 O absorvedor colocado não pode exceder o nível  marcado no 
recipiente de absorvedor de CO2. 

 
 

12.2 Instalar os tubos respiratórios 

OBSERVAÇÃO 

 Ao instalar o tubo de respiração, segure as duas extremidades do tubo para evitar 
que ele se danifique. 

 Não reutilize o filtro para evitar contaminação cruzada. 

 Instale o filtro como descrito neste manual para evitar que poeira e partículas 
entrem nos pulmões do paciente e contaminação cruzada. 
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1. A figura a seguir mostra o filtro na conexão com o paciente. 

 

2. Conecte as duas extremidades das traqueias respiratórias aos conectores 
inspiratório/expiratório no sistema respiratório. 

 

3. Conecte o filtro à peça em Y. 
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12.3 Instalar o balão manual 
Conecte o balão manual na respectiva entrada no sistema respiratório. 

 
 
 

12.4 Instalar o vaporizador 
 

 AVISO 

 Se o vaporizador for incompatível com a máquina de anestesia, o desempenho do 
agente anestésico será prejudicado. Use o vaporizador correspondente à máquina 
de anestesia. 

 Para esta máquina de anestesia, é proibido usar ou ligar mais de um vaporizador 
ao mesmo tempo. 

 Use uma fonte de alimentação fixa para um vaporizador de desflurano para evitar 
que o vazamento atual exceda os padrões. 

 

OBSERVAÇÃO 

 Para obter detalhes sobre como instalar e usar o vaporizador, consulte as 
Instruções de uso do vaporizador. 
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12.4.1 Montar o vaporizador 
12.4.1.1 Modo de montagem do Selectatec 

 

1. Monte o vaporizador no barramento. 

 

 

A. Trava de bloqueio 
B. Parafusos de segurança 
C. Eixo de bloqueio 
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2. Empurre e gire a alavanca de bloqueio A no sentido horário para travar o vaporizador na 
posição correta. 

 

 

3. Certifique-se de que a parte superior do vaporizador esteja na horizontal. Se não estiver, 
remova o vaporizador e reinstale-o. 

4. Em caso de reinstalação do vaporizador, tente remover cada vaporizador da 
multiderivação levantando-os em vez de puxá-los para frente. Não gire o vaporizador 
no barramento. 

5. Se um vaporizador sair do barramento, instale-o novamente e complete os passos 1 a 3. 
Se o vaporizador se levantar pela segunda vez, não use o sistema. 

6. Com um vaporizador de desflurano: 

 Certifique-se de que o vaporizador esteja conectado a uma tomada. 

7. Tente ligar mais de um vaporizador simultaneamente. 
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OBSERVAÇÃO 

 Para obter detalhes sobre como usar o vaporizador de desflurano, consulte as 
Instruções de uso do vaporizador de desflurano. 

 

8. Teste todas as combinações possíveis. Se mais de um vaporizador ligar ao mesmo tempo, 
remova os vaporizadores, instale-os novamente e complete os passos 1 a 7. 

 
 

12.4.1.2 Modo de montagem da ligação 

1. Monte o vaporizador no barramento. 

 

2. Gire o dispositivo de travamento automático no sentido horário para fixar o vaporizador 
no barramento. 

 

3. Certifique-se de que a parte superior do vaporizador esteja na horizontal. Se não estiver, 
remova o vaporizador e reinstale-o. 

4. Em caso de reinstalação do vaporizador, tente remover cada vaporizador da multiderivação 
levantando-os em vez de puxá-los para frente. Não gire o vaporizador no barramento. 

Dispositivo de 
travamento 
automático 

Posição “T” 
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5. Se um vaporizador sair do barramento, instale-o novamente e complete os passos 1 a 3. 
Se o vaporizador se levantar pela segunda vez, não use o sistema. 

6. Pressione o botão "0" e gire o botão de controle no sentido anti-horário para fazer com 
que a concentração emitida do vaporizador de AG indique a posição "0". Em seguida, 
o vaporizador está pronto para uso. 

 

7. Para travar o vaporizador, empurre o dispositivo de trava para dentro do orifício da 
tampa do vaporizador. 

 
 
 

12.4.2 Encher o vaporizador 
 

 AVISO 

 Certifique-se de que o agente anestésico correto seja usado. O vaporizador possui o 
nome do agente anestésico específico escrito em sua superfície e indicado também 
em etiquetas com código de cores. A concentração de agente anestésico realmente 
emitida variará se o vaporizador estiver preenchido com o agente errado.  

Posição “0” 

Botão de controle 

Dispositivo 
de trava 
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12.4.2.1 Sistema de enchimento manual 

 

 
 

1. Verifique se o controle de concentração do vaporizador A está na posição 0 (zero). 
Verifique se o parafuso de drenagem C está totalmente apertado. 

2. Desatarraxe a tampa do recipiente de enchimento B. 

3. Deixe que o líquido flua para o interior do vaporizador lentamente. Preste atenção ao 
nível do líquido durante o enchimento. Pare de encher quando a marca do nível máximo 
for atingida. 

4. Aperte corretamente a tampa do recipiente de enchimento B. 

 
 

12.4.2.2 Sistema Quik-Fil 

 

  

12-28 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3145



  

 

1. Verifique se o controle de concentração do vaporizador A está na posição 0 (zero). 

2. Remova a tampa protetora do reservatório de agente anestésico, verificando se o frasco 
ou o mecanismo de enchimento não estão danificados. 

3. Remova a tampa do reservatório do vaporizador e insira a boca do frasco no sistema de 
enchimento. Gire o frasco para alinhar os encaixes do frasco do halogenado com o 
conector do vaporizador. 

4. Observe o nível do líquido através do visor e pressione o frasco do agente contra a 
válvula de mola do enchedor do vaporizador. Deixe que o líquido encha o vaporizador 
até atingir o nível máximo, prestando atenção ao nível no visor e às bolhas de ar 
entrando no frasco. 

5. Solte o frasco quando o vaporizador estiver cheio e fluxo contínuo de bolhas tiver 
parado. 

6. Retire o frasco do enchedor do vaporizador e recoloque as tampas do enchedor e do 
frasco do agente. 

 

OBSERVAÇÃO 

 O volume máximo do vaporizador é de 250 mL e o volume mínimo é de 35 mL. 

 
 

12.4.2.3 Sistema de enchimento com encaixe 

 

1. Verifique se o controle de concentração do vaporizador A está na posição 
desligado ("0"). 

2. Conecte o adaptador B do recipiente com encaixe ao frasco C. 

3. Aperte o adaptador para que não haja entrada de ar durante a operação de enchimento. 

         

4. Afrouxe o parafuso de retenção D. Remova o plugue E. 

A 

C 

B 
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5. Insira a extremidade com encaixe do adaptador do frasco B por completo no receptor de 
vaporizador. Aperte o parafuso de retenção D para prender o adaptador. 

6. Eleve o frasco acima do preenchedor. 

7. Abra o controle do preenchedor F - para cima. Deixe que o líquido encha o vaporizador 
até atingir o nível máximo no bloco de enchimento F. 

      

8. Feche o controle de enchimento F. 

9. Mova o frasco para abaixo do nível do recipiente e deixe que o líquido no adaptador do 
frasco retorne para o frasco. Afrouxe o parafuso de retenção D e remova o adaptador do 
frasco do receptor. 

10. Insira o plugue E e aperte o parafuso de retenção D. 

    
 

 

E 

D 

F 

B 

G 

D D 

F 

E 
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12.4.3 Drenar o vaporizador 
 

 AVISO 

 Não reutilize o agente drenado do vaporizador. Trate-o como produto químico 
perigoso. 

 
 

12.4.3.1 Sistema de enchimento manual 

 

1. Verifique se o controle de concentração do vaporizador A está na posição 0 (zero). 

2. Desatarraxe a tampa do recipiente de enchimento B. 

3. Coloque o frasco marcado com o nome da droga no vaporizador embaixo do tubo de 
drenagem localizado na base do bloco de enchimento. Desatarraxe o parafuso de 
drenagem C para que o líquido caia no frasco. 
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12.4.3.2 Sistema Quik-Fil 

 

 

OBSERVAÇÃO 

 Para evitar derramamento, certifique-se de que o frasco utilizado para a drenagem 
tenha capacidade para o volume de líquido a ser drenado. 

 

 AVISO 

 A tampa do recipiente deve ser recolocada antes de utilizar o vaporizador. 

 

1. Remova a tampa protetora de um frasco vazio. Insira a boca do frasco no funil de 
drenagem. Gire o frasco para alinhar os encaixes do enchedor com os slots do funil de 
drenagem e atarraxe o funil de drenagem no frasco vazio. 

2. Remova a tampa do bloco reservatório do vaporizador. 

3. Insira totalmente o funil de drenagem no slot de drenagem encaixado e desatarraxe o 
parafuso de escoamento. Drene o vaporizador até que esteja vazio. Feche o parafuso de 
escoamento e aperte-o, depois retire o funil de drenagem. 

4. Desatarraxe o funil de drenagem do frasco e recoloque as tampas do frasco e do 
reservatório do vaporizador. 
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12.4.3.3 Sistema de enchimento com encaixe 

 

1. Verifique se o controle de concentração do vaporizador A está na posição 
desligado ("0"). 

2. Siga as etapas de 2 a 5 para encher o vaporizador (consulte 12.4.2.3), mas mantenha o 
frasco abaixo do recipiente. 

3. Aumente o controle de preenchimento F e deixe que o líquido escoe para o frasco até o 
final do fluxo. 

4. Feche o controle de preenchimento F, afrouxe o parafuso de retenção D e reinsira o 
plugue E. Aperte o parafuso de retenção D. 

 

A 

F 

D 

E 

12-33 

PR2021.07_CLHO-02134 - Pág 3150



  

 

12.5 Instalar/substituir o cilindro de gás 
Para instalar/trocar um cilindro de gás, faça o seguinte: 

1. Gire a alça da válvula do cilindro no sentido horário. Feche a válvula do cilindro a ser 
substituído 

 
2. Gire o botão no sentido anti-horário. 

 

3. Afrouxe o botão totalmente para abrir a porta de forquilha. 

 

Alça da válvula do cilindro 

Botão 

Porta de forquilha 
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4. Remova o cilindro usado. 

 

5. Substitua por um novo cilindro. Aponte a saída do cilindro para longe de objetos que 
podem ser danificados por uma liberação de gás de alta pressão. 

6. Abra e feche a válvula do cilindro rapidamente. Isso remove a sujeira da saída do 
cilindro. 

7. Coloque o cilindro em seu suporte. 

8. Feche a porta de forquilha e aperte o botão de ajuste. 

9. Faça um teste de vazamento de alta pressão. Para obter detalhes, consulte a seção 
6.5 Testes de cilindro. 

 

 AVISO 

 Não deixe as válvulas do cilindro de gás abertas se a alimentação através de rede 
central estiver em uso. A alimentação do cilindro pode se esgotar, deixando uma 
reserva insuficiente para o caso de falha da alimentação central. 

 
 

12.6 Conectores elétricos 
O módulo de alimentação da máquina de anestesia fica em dois tipos: com transformador de 
isolamento e sem transformador de isolamento. Por isso, os conectores elétricos podem variar. 
Para obter detalhes, consulte 2.2 Aparência do equipamento. 
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12.7 Conectores pneumáticos 
Esta máquina de anestesia fornece três tipos de conectores —conectores de tubo (para O2, 
N2O e AR) e conectores de cilindro (para O2, N2O e AR) e alimentação de oxigênio auxiliar 
Para obter detalhes, consulte 2.2 Aparência do equipamento. 
 
 

 AVISO 

 Use apenas fontes de gás de natureza médica. Outros tipos de fontes de gás podem 
conter água, óleo ou outros contaminantes. 

 Quando o sistema de rede central falhar, um ou mais equipamentos podem parar 
de funcionar. Certifique-se de que os cilindros estejam disponíveis. 

 Quando a fonte de gás é cortada, ainda há pressão dentro da linha de rede. 
Lembre-se de liberar o gás dentro da linha de rede antes de remover o tubo. 

 Se o alarme [Baixa pressão gás unidade] ocorrer quando a pressão da fonte de gás 
for maior do que 200 kPa, entre em contato com o serviço de atendimento ao 
cliente ou conosco. 

 A máquina de anestesia interrompe o suprimento de gás quando a pressão da fonte 
de gás é inferior a 200 kPa. 
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12.7.1 Conectar as fontes de alimentação na rede de gás 
A máquina de anestesia fornece três (O2, N2O e AR) conectores para a rede, que são 
conectados a três tubos de cores diferentes e não podem ser trocados. Conecte as fontes de 
gás da rede da seguinte forma: 

1. Verifique se a vedação no conector do tubo está em boas condições antes de conectar o 
tubo da fonte de gás. Se estiver danificada, não use o tubo. Substitua a vedação para 
evitar vazamentos. 

2. Alinhe o conector do tubo com o conector da fonte de gás correspondente, localizado na 
parte traseira da máquina de anestesia, e conecte-o. 

 
3. Certifique-se de que o tubo esteja conectado corretamente e aperte a porca do tubo. 

 
 
 

12.7.2 Conectar o abastecimento de gás do cilindro 
Para obter detalhes, consulte 12.5 Instalar/substituir o cilindro de gás. 
 
Monte a chave de cilindro na parte traseira da máquina de anestesia para que ela possa ser 
usada para abrir ou fechar cada cilindro sem desconectá-los da máquina. 

Vedação 
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