
Proc. Administrativo 28.982/2022

De: Andreia D. - TERMOS

Para: TERMOS - CS- TERMOS PARA LICITAÇÃO 

Data: 30/09/2022 às 08:53:09

Setores envolvidos:

GP, SMA, SMS, TERMOS

TERMO DE REFERÊNCIA PARA PREGÃO EQUIPAMENTOS DE REABILITAÇÃO R$34.264,81

 

Bom dia!

Segue em anexo para assinatura - Termo de Referência para pregão pra aquisição de equipamentos de Reabilitação
Multiprofissional para a Rede de Atenção da Linha de Cuidado á Saúde da Pessoa com Deficiência.  - em
atendimento a RESOLUÇÃO SESA Nº870/2021;

 

Anexos:

TERMO_REFERENCIA_REABILITACAO.doc

TERMO_REFERENCIA_REABILITACAO.pdf
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TERMO DE REFERÊNCIA  
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL 

 
 

1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 
 

O objeto do presente termo é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REABILITAÇÃO 
MULTIPROFISSIONAL, PARA A REDE DE ATENÇÃO DA LINHA DE CUIDADO À SAÚDE DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA E REABILITAÇÃO DA SÍNDROME PÓS COVID-19, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste instrumento. 

 
2 – JUSTIFICATIVA: 
 
               Considerando a necessidade de implementar a qualidade dos serviços das Redes de Atenção à 
Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde instituiu o Incentivo Financeiro para Investimento e Custeio na Rede 
de Serviços públicos de saúde visando aquisição de equipamentos para qualificação da Atenção Primária. 
                  Considerando o repasse fundo a fundo realizado pela SESA – Secretaria Estadual de Saúde, através 
da Resolução nº 870/2021 no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), onde habilita o repasse de Incentivo 
Financeiro de Investimento e Custeio para Aquisição de Equipamentos de reabilitação multiprofissional 
para a Rede de Atenção da Linha de Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, e 
Reabilitação da Síndrome pós COVID-19 na modalidade Fundo á Fundo. 
                Se faz necessário a aquisição desses equipamentos para a utilização dos mesmos na Unidade de 
Saúde da Cango e Serviço de Atenção Domiciliar  - SAD.  
            A cotação de preços para esses equipamentos foram estimados com base em orçamentos físicos e 
pesquisa de preço pela internet, não foi encontrado estimativas de preços no painel de preços e nem na nota 
Paraná,  por se tratar  de itens de compra mais exclusiva. 
 

 

 

3 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: 

         

           Justifica-se a solicitação do julgamento POR ITEM, haja vista que os bens a serem adquiridos não 
necessitam serem entregues por uma única empresa. 

 

4 – SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA OU PROSPECTO:   

               A oficialização da classificação do item indicado ficará condicionada à aprovação de prospecto, folder, 
encarte, folheto técnico ou catálogo, onde constem as especificações técnicas e a caracterização do mesmo, 
permitindo a consistente avaliação das Servidoras responsáveis pela fiscalização e acompanhamento do 
contrato. 

 

6 – LOCAL E FORMA DE ENTREGA:   
 
                Os equipamentos  objeto desta licitação, deverá ser entregue e instalado (sem ônus) de acordo com a 
solicitação na Secretaria Municipal de Sáude,no Ambulatório de Fisioterapia  - localizado na Rua São João, 
s/n, Bairro Cango em anexo ao Centro de Saúde da Cango.  
 
7 – CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA:   
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                 Os equipamentos  deverão ser entregues no prazo máximo de 20 dias úteis, após o recebimento da 
nota de empenho, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante autorização contida nas 
respectivas Notas de empenho. 

A aquisição objeto desta dispensa de licitação, devera ser entregue de acordo com as solicitações, 
pelo período de 12 (doze) meses  

                     Os equipamentos serão recebidos  pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do 
contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste 
Termo de dispensa de licitação e  na proposta. 

Poderá ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 
notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

 

8 – OBRIGAÇÕES:   
 

DA CONTRATADA:  
 

Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 
objeto e, ainda: 

- A Contratada deverá fazer a entrega dos equipamentos em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal. 

- A Contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 
Termo de dispensa de licitação, o material com avarias ou defeitos; 

- A Contratada deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 
devida comprovação; 

- A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na dispensa de licitação. 

 
DO CONTRATANTE: 
 

- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do material provisoriamente com 
as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

- Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 
no objeto fornecido, para que seja substituído; 

- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

- Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto de no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
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9 – ESPECIFICAÇÃO DOS BENS:   
 
ITEM DESCRITIVO DO EQUIPAMENTO QUANT UN VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR TOTAL 

R$ 

1 ANEL EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS – 
Material para reabilitação e fortalecimento dos 
dedos, mãos, punhos e antebraços, terapia 
ocupacional e coordenação motora final. 
Exercitador feito em silicone extremamente leve e 
durável com resistência de 18 quilos. 
 

3 UNI R$ 30,99 R$ 92,97 

2 APARELHO DE LASER E CANETA 
INFRAVERMELHO – Equipamento 
microcontrolado por laser terapêutico de baixa 
potência, utilizado em reabilitação física. 
Utilizado para auxílio ao tratamento de doenças 
inflamatórias, processos cicatriciais, estimulação 
na produção de colágeno, 
microcirculação, entre outros benefícios. Visor de 
LCD; timer; bivolt; laser terapêutico de baixa 
frequência; canetas: caneta Laser 660nm - AlGaInP 
- (Po - 30mW), caneta Laser 830nm - GaAlAs -(Po - 
30mW), caneta Laser 904nm - GaAs - (Po - 
70Wpico). Emissão de laser continuo ou pulsado, 
opção de 10 frequências de modulação. Programas 
de tratamento pré-definidos.  
 

1 UNI R$ 4.460,73 R$ 4.460,73 

3 APARELHO DE PILATES – CADILAC - Equipamento 
para atividade física. Fabricado em madeira 
natural. 
A estrutura é reforçada por chapas de metal, nos 
ângulos que formam os pés do aparelho, para 
garantir 100% de estabilidade. 
Todas as barras são produzidas em aço inox, 
polidas. 
As conexões e ajustes são confeccionados em 
polímero (nylon) injetado, leve, durável e 
resistente. 
O estofamento é desenvolvido com duas camadas 
de EVA. 
 

1 UNI R$ 9.252,38  R$ 9.252,38 

4 APARELHO DE PILATES - LADDER BARREL – 
Equipamento utilizado para atividade física, 
fabricado em madeira maciça com 5 degraus 
sendo uma barra móvel, barril deslizante e 
revestido em courvin sintético.  
 

1 UNI R$ 2.661,27 R$ 2.661,27 

5 APARELHO DE PILATES – REFORMER – 
Equipamento utilizado para atividade física. Couro 
e espuma densa de EVA feitas para durar e prover 
o máximo de conforto. Equipado com 5 molas, (4 
com tensão total uma com meia tensão.) Conta 

1 UNI R$ 7.281,07 R$ 7.281,07 
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com 3 posição de encaixe das molas, 6 posições do 
carrinho deslizante, 3 posições de descanso da 
cabeça, 4 posições da barra de apoio.  
 

6 APARELHO DE PILATES - STEP CHAIR  -
Equipamento utilizado para atividade física. 
Madeira natural maciça de eucalipto. Possui 
chapas de aço reforçado a parte interna da base do 
aparelho, garantindo 100% de estabilidade. 
Suporta até 140kg, possui ajuste de carga nas 
molas, ajuste de altura das bengalas com 6 
posições.  
 

1 UNI R$ 3.984,10 R$ 3.984,10 

7 BOLA MEDICINAL 4KG  - Material utilizado para 
trabalhar equilíbrio, postura, coordenação motora, 
resistência física em casos de reabilitação 
muscular. 
Confeccionada em borracha, superfície 
antiderrapante e peso aproximado de 04 Kg. 
 

2 UNI R$ 194,94 R$ 389,88 

8 BOLA MEDICINAL 2KG - - Material utilizado 
para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação 
motora, resistência física em casos de reabilitação 
muscular. 
Confeccionada em borracha, superfície 
antiderrapante e peso aproximado de 02 Kg. 
 
 

2 UNI R$ 77,35 R$ 154,70 

9 DISCO DE EQUILÍBRIO FLEXÍVEL COM 
BOMBA DE AR – Material para exercícios de 
coordenação motora, equilíbrio e propriocepção 
de membros inferiores. Composto por: material 
vilínico PVC flexível, não tóxico, com superfície 
rugosa; suporta até 100kg. Dimensões e pesos 
aproximados 35.0 cm x 6.0 cm (dxa) peso 1,7 kg. 
 

2 UNI R$ 155,47 R$ 310,94 

10 ESCADA PARA EXERCÍCIOS DE AGILIDADE - 
Equipamento para treinamento aeróbico. 

Equipamento com duas tiras e onze degraus de nylon 

para a realização dos treinos e exercícios. 
 

2 UNI R$ 106,43 R$ 212,86 

11 FITA DE TREINAMENTO SUSPENSO - Material 
utilizado para treino de força muscular em 
programas de reabilitação ou condicionamento 
físico. Confeccionado com nylon de alta 
resistência, costuras reforçadas, mosquetão e 
presilhas de 
metal com regulagens de altura e comprimento. 
 
 

1 UNI R$ 171,64 
 

R$ 171,64 

12 PLATAFORMA VIBRATÓRIA –  
Equipamento utilizado para melhorar a circulação 

1 UNI R$ 3.234,98 R$ 3.234,98 
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sanguínea, otimizar a oxigenação sanguínea, 
favorecendo o aumento da força e resistência 
muscular,flexibilidade. 
 
Dimensões do produto: 30 x 25 x 61 polegadas; 
114 libras; 
Carga máxima: 264 lb / 120 kg; 
Fonte de alimentação: 100-240 VAC, tensão 
universal 50/60 Hz; 
Potência nominal em operação: 250-285W; 
Seleções de tempo: 30/60 segundos; 
Frequência / frequências predefinidas: 35 Hz; 
Saída de energia de vibração (amplitude): Baixa / 
Alta; 
 

13 ROLO DE POSICIONAMENTO - Material utilizado 
para posicionar o paciente para realizar a terapia. 
Rolo de espuma; revestido com courvin. 
Dimensões aproximadas: 60cm x 25cm 
 

2 UNI R$ 252,05 R$ 504,10 

14 STEP 60X30X10 - equipamento para exercício 
físico. Dimensões aproximadas 60x30x10 em 
E.V.A. Com superfície antiderrapante. 
 

3 UNI R$ 215,56 R$ 646,68 

15 TÁBUA DE AVDS PARA TERAPIA OCUPACIONAL E 
REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA 
Equipamento utilizado para exercícios de 
coordenação motora e retorno de movimentos 
para punho, mãos e dedos. 
Dimensões Aproximadas: Material: Madeira, 
Dimensão: 55cm x 40cm x 10cm, Peso: 2 kg. 
 

 

1 

 

UNI 

 
 

R$ 594,45 

 
 

R$ 594,45 

16 TORNOZELEIRA 1 KG - Equipamento utilizado 
para exercícios de fortalecimento. Confeccionado 
em bagum ou material de alta resistência, 
revestimento vinilico preenchida com esferas de 
ferro em quantidade ideal para atingir a carga 
necessária. Fechamento em velcro.  

1 UNI R$ 31,96 R$ 31,96 

17 TORNOZELEIRA 2 KG - Equipamento utilizado 
para exercícios de fortalecimento. Confeccionado 
em bagum ou material de alta resistência, 
revestimento vinilico preenchida com esferas de 
ferro em quantidade ideal para atingir a carga 
necessária. Fechamento em velcro. 
 

1 UNI R$ 46,46 R$ 46,46 

18 TUBO ELÁSTICO COM MOSQUETÃO - 
RESISTÊNCIA LEVE -  
Material utilizado para treino de força muscular em 

programas de reabilitação ou condicionamento físico. 

Confeccionado com tubo 

de látex revestido em luva de nylon, com mosquetões 

e puxador com pegada de borracha. Resistência Leve. 

2 UNI R$ 53,32 R$ 106,64 
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19 TUBO ELÁSTICO COM MOSQUETÃO - 
RESISTÊNCIA MODERADA - Material utilizado 

para treino de força muscular em programas de 

reabilitação ou condicionamento físico. 

Confeccionado com tubo 

de látex revestido em luva de nylon, com mosquetões 

e puxador com pegada de borracha. Resistência 

Moderada. 
 

2 UNI R$ 63,50 R$ 127,00 

     R$ 34.264,81 
 

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$ 34.264,81 – Trinta e quatro mil duzentos e sessenta e 
quatro reais e oitenta e um centavos.     
 
10 – RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO:   
 

Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por verbas 
oriundas da receita  - fonte 494 e fonte 518. 

  
11 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:   

           A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pela Servidora Carla 
Schroeder da Secretaria Municipal de Saúde, cujo CPF nº 880.763.269-15 Telefone (46) 3520 -2311e-mail: 
saúde.adm@franciscobeltrao.com.br, a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas 
dispostas no mesmo.   

           A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que 
resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus agentes e 
prepostos. 

 
12 – DADOS DA SOLICITAÇÃO:   
 – Data de envio do termo 30/09/2022 – Secretaria Municipal de Saúde – Nome do elaborador deste Termo de Referência: Andreia Vargas dos Reis Dillenburg. – Telefone para Contato: (46) 35202136 – Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à solicitação.  

 
 
13 – AUTORIZAÇÃO 

 
Francisco Beltrão 30/09/2022 
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Manoel Brezolin 
Secretário Municipal de Saúde 

 
 

 
 
 
 

Antonio Carlos Bonetti                                        Cleber Fontana 
Sec. Mun. de Administração                                Prefeito Municipal 

 
 
 

 
Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito Municipal no Edital e seus Anexos. 
 
 
14 - ANEXOS 

                 
 Estamos anexando documentos para subsidiarem o procedimento de  dispensa de 
licitação para  aquisição dos referidos ingressos.  

 
 

ANEXO I = MAPA DE PREÇOS  
 

ANEXO I I– ORÇAMENTOS 
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ITEM DESCRITIVO 
QT
D 

UNID ISP SAÚDE  
PESQ. 

INTERNET 

 
METALIFE  

PESQ 
PREÇO 

DECATHLO
N PRO 

PESQUISA 
INTERNET 
SHOPFISIO 

PROMEDI MEDIA CONTAG
EM 

1.  

ANEL EXERCITADOR DE MÃOS E 
DEDOS Material para reabilitação e 
fortalecimento dos dedos, mãos, 
punhos e antebraços, terapia 
ocupacional e coordenação motora 
final. Exercitador feito em silicone 
extremamente leve e durável com 
resistência de 18 quilos. 
 

 
03 

    
 UNI 

 
R$ 19,98 

 
R$ 42,00 

 
----  

 
---- 

 
---- 

 
R$ 97,58 

 
R$ 30,99 

 
02 

2.  

APARELHO DE LASER E CANETA 
INFRAVERMELHO – Equipamento 
microcontrolado por laser terapêutico 
de baixa potência, utilizado em 
reabilitação física. 
Utilizado para auxílio ao tratamento de 
doenças inflamatórias, processos 
cicatriciais, estimulação na produção 
de colágeno, 
microcirculação, entre outros 
benefícios. Visor de LCD; timer; bivolt; 
laser terapêutico de baixa frequência; 
canetas: caneta Laser 660nm - 
AlGaInP - (Po - 30mW), caneta Laser 
830nm - GaAlAs -(Po - 30mW), caneta 
Laser 904nm - GaAs - (Po - 70Wpico). 
Emissão de laser continuo ou pulsado, 
opção de 10 frequências de 
modulação. Programas de tratamento 
pré-definidos.  
 
 

 
01 

 
UNI 

 
R$ 4.101,20 

 
R$ 6.767,00 

 
---  

 
---  

 
---- 

 
R$ 2.514,00 

 
R$ 4.460,73 

 
03 

3.  

APARELHO DE PILATES – CADILAC - 
Equipamento para atividade física. 
Fabricado em madeira natural. 
A estrutura é reforçada por chapas de 

 
01 

 
UNI 

 
R$ 8.011,71 

 
R$ 11.390,26 

 
R$ 11.152,38 

--- ----  
R$ 8.593,05 

 
R$ 9.252,38 

 
03 
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metal, nos ângulos que formam os pés 
do aparelho, para garantir 100% de 
estabilidade. 
Todas as barras são produzidas em aço 
inox, polidas. 
As conexões e ajustes são 
confeccionados em polímero (nylon) 
injetado, leve, durável e resistente. 
O estofamento é desenvolvido com 
duas camadas de EVA. 
 

4.  

APARELHO DE PILATES - LADDER 
BARREL – Equipamento utilizado para 
atividade física, fabricado em madeira 
maciça com 5 degraus sendo uma 
barra móvel, barril deslizante e 
revestido em courvin sintético.  
 

 
01 

 
UNI 

 
R$ 2.108,34 

 
R$ 2.299,00 

 
R$ 2.838,75 

   
R$ 3.399,00 

 
R$ 2.661,27 

 
03 

5.  

APARELHO DE PILATES – 
REFORMER – Equipamento utilizado 
para atividade física. Couro e espuma 
densa de EVA feitas para durar e 
prover o máximo de conforto. 
Equipado com 5 molas, (4 com tensão 
total uma com meia tensão.) Conta 
com 3 posição de encaixe das molas, 6 
posições do carrinho deslizante, 3 
posições de descanso da cabeça, 4 
posições da barra de apoio.  
 

 
01 

 
UNI 

 
R$ 7.208,52 

 
R$  

 
R$ 7.356,99 

   
R$ 7.277,70 

 
R$ 7.281,07 

 
03 

6.  

APARELHO DE PILATES - STEP 
CHAIR  -Equipamento utilizado para 
atividade física. Madeira natural 
maciça de eucalipto. Possui chapas de 
aço reforçado a parte interna da base 
do aparelho, garantindo 100% de 
estabilidade. Suporta até 140kg, possui 
ajuste de carga nas molas, ajuste de 
altura das bengalas com 6 posições.  

 
01 

 
UNI 

 
R$ 3.453,66 

 
R$  

 
R$ 4.643,53 

   
R$ 3.855,10 

 
R$ 3.984,10 

 
03 
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7.  

BOLA MEDICINAL 4KG  - Material 
utilizado para trabalhar equilíbrio, 
postura, coordenação motora, 
resistência física em casos de 
reabilitação muscular. 
Confeccionada em borracha, superfície 
antiderrapante e peso aproximado de 
04 Kg. 
 

 
02 

 
UNI 

  
R$ 139,89 

 
R$ 

 
R$ 249,99 

  
---- 

 
R$ 194,94 

 
02 

8.  

BOLA MEDICINAL 2KG - - Material 
utilizado para trabalhar equilíbrio, 
postura, coordenação motora, 
resistência física em casos de 
reabilitação muscular. 
Confeccionada em borracha, superfície 
antiderrapante e peso aproximado de 
02 Kg. 
 

 
02 

 
UNI 

  
R$ 79,90 

 
R$ 

 
R$ 74,80 

  
------ 

 
R$ 77,35 

 
02 

9.  

DISCO DE EQUILÍBRIO FLEXÍVEL 
COM BOMBA DE AR – Material para 
exercícios de coordenação motora, 
equilíbrio e propriocepção de 
membros inferiores. Composto por: 
material vilínico PVC flexível, não 
tóxico, com superfície rugosa; suporta 
até 100kg. Dimensões e pesos 
aproximados 35.0 cm x 6.0 cm (dxa) 
peso 1,7 kg. 
 

 
02 

 
UNI 

 
R$ 170,57 

 
R$ 104,40 

 
R$ 

 
R$ 109,90 

  
R$ 237,00 

 
R$ 155,47 

 
04 

10.  

ESCADA PARA EXERCÍCIOS DE 
AGILIDADE - Equipamento para 

treinamento aeróbico. Equipamento com 

duas tiras e onze degraus de nylon para a 

realização dos treinos e exercícios. 

 
 
 

02 UNI R$ 100,30 R$ 68,99 R$ R$ 149,99  R$ 237,70 R$ 106,43 03 
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11.  

FITA DE TREINAMENTO SUSPENSO - 
Material utilizado para treino de força 
muscular em programas de 
reabilitação ou condicionamento físico. 
Confeccionado com nylon de alta 
resistência, costuras reforçadas, 
mosquetão e presilhas de 
metal com regulagens de altura e 
comprimento. 
 
 

 
01 

 
UNI 

 
R$ 381,41 

 
R$ 109,99 

 
R$ 

 
R$ 198,45 

  
R$ 206,48 

 
R$ 171,64 

 

 
03 

12.  

PLATAFORMA VIBRATÓRIA –  
Equipamento utilizado para melhorar 
a circulação sanguínea, otimizar a 
oxigenação sanguínea, favorecendo o 
aumento da força e resistência 
muscular,flexibilidade. 
 
Dimensões do produto: 30 x 25 x 61 
polegadas; 114 libras; 
Carga máxima: 264 lb / 120 kg; 
Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 
tensão universal 50/60 Hz; 
Potência nominal em operação: 250-
285W; 
Seleções de tempo: 30/60 segundos; 
Frequência / frequências predefinidas: 
35 Hz; 
Saída de energia de vibração 
(amplitude): Baixa / Alta; 

01 UNI R$  R$ 3.348,66 R$ R$ 3.121,30 ----- ----- R$ 3.234,98 02 

13.  

ROLO DE POSICIONAMENTO - 
Material utilizado para posicionar o 
paciente para realizar a terapia. 
Rolo de espuma; revestido com 
courvin. Dimensões aproximadas: 
60cm x 25cm 

02 UNI R$ 240,85 R$ 239,90 R$ R$ 249,90  R$ 277,55 R$ 252,05 04 

14.  
STEP 60X30X10 - equipamento para 
exercício físico. Dimensões 
aproximadas 60x30x10 em E.V.A. Com 

03 UNI R$ 200,69 R$ 169,90 R$ R$ 199,90  R$ 291,75 R$ 215,56 04 
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superfície antiderrapante. 
 

15.  

TÁBUA DE AVDS PARA TERAPIA 
OCUPACIONAL E REABILITAÇÃO 
ORTOPÉDICA 
Equipamento utilizado para exercícios 
de coordenação motora e retorno de 
movimentos para punho, mãos e 
dedos. 
Dimensões Aproximadas: Material: 
Madeira, Dimensão: 55cm x 40cm x 
10cm, Peso: 2 kg. 

 
01 

 
UNI 

  
R$ 449,00 

   
R$739,90 

 
 

 
R$ 594,45 

 

16.  

TORNOZELEIRA 1 KG - Equipamento 
utilizado para exercícios de 
fortalecimento. Confeccionado em 
bagum ou material de alta resistência, 
revestimento vinilico preenchida com 
esferas de ferro em quantidade ideal 
para atingir a carga necessária. 
Fechamento em velcro. 

 
01 

 
UNI 

 
R$ 66,16 

 
R$ 24,90 

 
R$ 

 
R$ 29,99 

 
 

 
R$ 40,99 

 
R$ 31,96 

 
03 

17.  

TORNOZELEIRA 2 KG - Equipamento 
utilizado para exercícios de 
fortalecimento. Confeccionado em 
bagum ou material de alta resistência, 
revestimento vinilico preenchida com 
esferas de ferro em quantidade ideal 
para atingir a carga necessária. 
Fechamento em velcro. 

 
01 

 
UNI 

 
R$ 70,18 

 
R$ 48,40 

 
R$ 

 
R$ 39,99 

 
 

 
R$ 50,99 

 
R$ 46,46 

 
03 

18.  

TUBO ELÁSTICO COM MOSQUETÃO - 
RESISTÊNCIA LEVE -  
Material utilizado para treino de força 

muscular em programas de reabilitação 

ou condicionamento físico. 

Confeccionado com tubo 

de látex revestido em luva de nylon, com 

mosquetões e puxador com pegada de 

borracha. Resistência Leve. 

 

 
02 

 
UNI 

  
R$ 48,51 

 
R$ 

 
R$ 

 
R$ 

 
R$58,12 

 
R$ 53,32 

 
02 
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19.  

TUBO ELÁSTICO COM MOSQUETÃO - 
RESISTÊNCIA MODERADA - Material 

utilizado para treino de força muscular 

em programas de reabilitação ou 

condicionamento físico. Confeccionado 

com tubo 

de látex revestido em luva de nylon, com 

mosquetões e puxador com pegada de 

borracha. Resistência Moderada. 
 

02 UNI  R$ 60,64 R$ R$ R$ R$ 66,36 R$ 63,50 02 
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LISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ADQUIRIR 

 

  

EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

    

ANEL EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS 3 

BOLA MEDICINAL 4KG 2 

BOLA MEDICINAL 2KG 2 

DISCO DE EQUILÍBRIO FLEXÍVEL COM BOMBA DE AR 2 

ESCADA PARA EXERCÍCIOS DE AGILIDADE 2 

FITA DE TREINAMENTO SUSPENSO 1 

PLATAFORMA VIBRATÓRIA 1 

ROLO DE POSICIONAMENTO 2 

STEP 60X30X10 3 

TÁBUA DE AVDS PARA TERAPIA OCUPACIONAL E REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA 1 

TORNOZELEIRA 1 KG 1 

TORNOZELEIRA 2 KG 1 

TUBO ELÁSTICO COM MOSQUETÃO - RESISTÊNCIA LEVE 2 

TUBO ELÁSTICO COM MOSQUETÃO - RESISTÊNCIA MODERADA 2 

APARELHO DE LASER E CANETA INFRAVERMELHO 1 

APARELHO DE PILATES - CADILAC 1 

APARELHO DE PILATES - LADDER BARREL 1 

APARELHO DE PILATES - REFORMER 1 

APARELHO DE PILATES - STEP CHAIR 1 
 

  

Atenciosamente, 

 
Manoel Brezolin 

Secretário Municipal de Saúde 

 

Exmo Sr. 

Carlos Alberto Gebrim Preto 

Secretário de Estado da Saúde do Paraná 



Metalife Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
CNPJ: 06.334.616/0001-85
0800 056 3467
Rod. BR 280, 2.147 - Galpão 1, Bairro Vista Alegre
Rio Negrinho - SC • CEP: 89295-000

PROPOSTA COMERCIAL

Proposta número:4926422542 | Validade:16/09/2022 Página 1 / 2

Para

Andreia Reis
+55 (46) 98408-0135
saudefb36@gmail.com

Consultor de vendas

Adriana Viana
Whatsapp: (48) 98812-0869
comercial.01@metalife.com.br

Proposta No.

4926422542
Entrada: 06/09/2022
Validade: 16/09/2022

Produtos
Qtd. Produto Valor tabela Valor final

1 Reformer Preto 1000 R$ 9.196,24 R$ 7.356,99

1 Cadillac Preto 1000 R$ 11.152,38 R$ 8.921,90

1 Step Chair Preto 1000 R$ 4.643,53 R$ 3.714,82

1 Ladder Barrel Preto 1000 R$ 2.838,75 R$ 2.271,00

Total R$ 27.830,90 R$ 22.264,72

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Mercado Pago sem juros: 12x de R$ 1.855,39

Informações
18 anos de know how sobre o assunto totalmente a sua disposiçao. Mais de 120 mil equipamentos vendidos e
15 mil estúdios montados. Maior rede de informação (Negócio Pilates e Revista Pilates) Maior rede de
assistência técnica especializada do Brasil, o que traz toda a segurança e comodidade para nosso clientes.

Garantia
24 meses: peças submetidas a esforço estrutural em madeiras e metal.
6 meses: ferragens, molas e peças plasticas.
3 meses: (garantia geral): cordas, estofados, espumas e borrachas.

Expedição
A produção dos equipamentos inicia-se assim que for confirmado o pagamento do valor da entrada no sistema
da MetaLife.
O tempo de produção é de 45 dias

Montagem



Metalife Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
CNPJ: 06.334.616/0001-85
0800 056 3467
Rod. BR 280, 2.147 - Galpão 1, Bairro Vista Alegre
Rio Negrinho - SC • CEP: 89295-000
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Nossos equipamentos seguem acompanhados de todos os manuais e chaves para a montagem. Sendo assim,
este serviço é opcional.

Cores
Os equipamentos com estofados estão disponíveis nas seguintes cores*

* As cores apresentadas como referência podem sofrer variações de tonalidade



PESQUISA DE PREÇOS INTERNET 

 

1 ANEL EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS 

Pesquisa 01 

 

 

2 – APARELHO DE LASER E CANETA INFRAVERMELHO 

 



 

3 – APARELHO DE PILATES CADILAC  

 

 

4 – APARELHO DE PILATES LABDER BARREL 

 

 

 

 



5 - APARELHO DE PILATES – REFORMER 

 

6 - APARELHO DE PILATES - STEP CHAIR 

 

7 – BOLA MEDICINAL 4KG 

 

BOLA MEDICINAL 2KG 

  

 

 



9 - DISCO DE EQUILÍBRIO FLEXÍVEL COM BOMBA DE AR 

 

10- ESCADA PARA EXERCÍCIOS DE AGILIDADE 

 

 

 

 



11 – FITA DE TREINAMENTO SUSPENSO 

 

 

 

12-PLATAFORMA VIBRATORIA 

 



 

13 – ROLO DE POSICIONAMENTO  

 

 

14 – STEP 

 

 



15 - TÁBUA DE AVDS PARA TERAPIA OCUPACIONAL E REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA 

 

16 – TORNOZELEIRA 1KG 

 

 

 

 

 



 

17 – TORNOZELEIRA 2KG 

 

 

 

 

18 – TUBO ELASTICA COM MOSQUETÃO LEVE

 



19 - TUBO ELASTICA COM MOSQUETÃO MODERADO 

 

 





Pesquisa de preço empresa DECATHLON PRO  - pelo site -  https://www.decathlon.com.br 

 

 



" 

 



 

CNPJ:27.806.274/0001-29 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

  

ANEL EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS R$ 97,58 UNIDADE 
3 

BOLA MEDICINAL 41<G 
2 

BOLA MEDICINAL 21<G 2 

DISCO DE EQUILÍBRIO FLEXÍVEL COM BOMBA DE AR R$237,OO UNIDADE 2 

ESCADA PARA EXERCÍCIOS DE AGILIDADE R$ 237,70 UNIDADE 2 

FITA DE TREINAMENTO SUSPENSO R$ 206,48 1 

PLATAFORMA VIBRATÓRIA 1 

ROLO DE POSICIONAMENTO 65 X 26 X 26 R$ 277,55 UNIDADE 2 

STEP 90 X 30 X 10 R$ 291,75 UNIDADE 3 

TÁBUA DE AVDS PARA TERAPIA OCUPACIONAL E REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA 1 

TORNOZELEIRA 1 KG R$ 40,99 1 

TORNOZELEIRA 2 KG R$ 50,99 1 

TUBO ELÁSTICO COM MOSQUETÃO - RESISTÊNCIA LEVE R$ 58,12UNlDADE 2 

TUBO ELÁSTICO COM MOSQUETÃO - RESISTÊNCIA MODERADA R$ 66,36 
UNIDADE 

2 

APARELHO DE LASER E CANETA INFRAVERMELHO R$ 2.514,00 1 

APARELHO DE PILATES - CADILAC R$ 8.593,05 1 

APARELHO DE PILATES - LADDER BARREL R$ 3.399,00 1 



APARELHO DE PILATES - REFORMER R$ 7.277,70 1 

APARELHO DE PILATES - STEP CHAIR R$ 3.855,10 1 

Erechim, 21 de setembro de 2021. 

ORÇAMENTO VALIDO POR 30 DIAS 

PEDIDO MINIMO R$ 2.500,00 Promedl Distribuidora de Produtos 

Hospitalares Ltda 

PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS UTEIS 

FABIA ADOMINGUES CPF:  

27.806.274/0129  1.E.  039/0176249 
Vendas 

ERECHIM/RS 



Vendido Por:

Rua Andrade Neves, 2098, Santa Cruz - 85015-210 - Guarapuava,
Paraná
CNPJ: 23.347.547/0001-63
Inscrição Estadual: 9070730330

https://www.ispsaude.com.br PROPOSTA N° 31934900800 7070 010

R Aleixo Netto, 322 Sala 704, Santa Lucia - 29056-100 - Vitoria,
Espírito Santo
CNPJ: 24.550.559/0001-53
Inscrição Estadual: 083164022

Entregue Por:
Mila Comercio de Produtos Para Saude Ltda me Workout Comercio de Produtos Para Saude Ltda

Foto Descrição Qtde. Valor Unit. Valor Total

Cliente:

Telefone:
Endereço:
Entrega:

E-mail:
CPF/CNPJ:

408436 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
77.816.510/0001-66

R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000, CENTRO - 85601-030 - FRANCISCO BELTRAO,
R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000, CENTRO - 85601-030 - FRANCISCO BELTRAO,

(46) 8408-0135 licitacoes@franciscobeltrao.com.br

Itens da Proposta

PA00566A - REFORMER CLASSIC - ARKTUS
1

1,00 6.515,78 6.515,78

Embalagem (CxLxA): 272.0cm x 78.0cm x 62.0cm - Peso: 78.6kg  - NCM: 94036000

PA00680A - CADILLAC CLASSIC - ARKTUS
2

1,00 7.118,17 7.118,17

Embalagem (CxLxA): 235.0cm x 75.0cm x 27.0cm - Peso: 83.0kg  - NCM: 94036000

PA00671A - LADDER BARREL CLASSIC - ARKTUS
3

1,00 1.807,15 1.807,15

Embalagem (CxLxA): 124.0cm x 55.5cm x 19.5cm - Peso: 37.6kg  - NCM: 94036000

PA00504A - CADEIRA COMBO CLASSIC PILATES - ARKTUS
4

1,00 3.252,87 3.252,87

Embalagem (CxLxA): 105.0cm x 78.0cm x 67.0cm - Peso: 36.5kg  - NCM: 94036000

PA00517A39 - TAMPO P/ REFORMER CLASSIC E CLASSIC EVO, PRETO -
ARKTUS5

1,00 692,74 692,74

Embalagem (CxLxA): 70.0cm x 80.0cm x 18.5cm - Peso: 15.6kg  - NCM: 94039900

PA00516A39 - TAMPO P/ CADILLAC CLASSIC E EVO , PA00567A E PA00492A,
PRETO - ARKTUS6

1,00 893,54 893,54

Embalagem (CxLxA): 215.0cm x 78.0cm x 8.0cm - Peso: 10.0kg  - NCM: 94039900

PA00519A39 - ESTOFAMENTO P/ LADDER BARREL CLASSIC, PRETO -
ARKTUS7

1,00 301,19 301,19

Embalagem (CxLxA): 68.0cm x 60.0cm x 28.0cm - Peso: 7.0kg  - NCM: 94039900

PA00518A39 - ESTOFAMENTO P/ CADEIRA COMBO CLASSIC E EVO, PRETO
- ARKTUS8

1,00 200,79 200,79

Embalagem (CxLxA): 65.0cm x 42.0cm x 8.0cm - Peso: 5.0kg  - NCM: 94039900

ME04548A - EXERCITADOR ELASTICO DE MAOS E DEDOS - ACTE
9

3,00 19,98 59,94

Embalagem (CxLxA): 1.3cm x 7.0cm x 0.3cm - Peso: 0.14kg  - NCM: 90191000

ME17917A - LASERPULSE PORTABLE - IBRAMED
10

1,00 1.804,14 1.804,14

Embalagem (CxLxA): 20.0cm x 25.0cm x 10.0cm - Peso: 2.0kg  - Reg. Anvisa: 10360310041 - NCM:

ME17926A - PROBE 5 904 NM LASER - IBRAMED
11

1,00 1.395,52 1.395,52

Embalagem (CxLxA): 10.0cm x 10.0cm x 10.0cm - Peso: 0.25kg  - NCM: 90189099

ME17923A - PROBE 3 660 NM LASER - IBRAMED
12

1,00 901,57 901,57

Embalagem (CxLxA): 10.0cm x 10.0cm x 10.0cm - Peso: 0.25kg  - Reg. Anvisa: 10360310041 - NCM:

ME03905A - DISCO DE EQUILIBRIO MASTER 37CM - ACTE
13

2,00 170,57 341,14

Embalagem (CxLxA): 43.0cm x 7.0cm x 43.0cm - Peso: 1.3kg  - NCM: 95066200

ME09282A - ESCADA DE TREINAMENTO PROFISSIONAL COM DEGRAU FIXO
- 4MTS - KALLANGO14

2,00 100,30 200,60

Embalagem (CxLxA): 11.0cm x 50.0cm x 19.0cm - Peso: 0.795kg  - NCM: 95069100

ME03528A - FAIXA DE SUSPENSAO COM AJUSTES - ACTE
15

1,00 381,41 381,41

Embalagem (CxLxA): 8.8cm x 21.7cm x 21.7cm - Peso: 0.891kg  - NCM: 95069100

PA00274A39 - ROLO PARA POSICIONAMENTO GRANDE, EM ESPUMA,
PRETO - ARKTUS16

2,00 240,85 481,70

Embalagem (CxLxA): 65.0cm x 26.0cm x 26.0cm - Peso: 1.5kg  - NCM: 94049000

Total dos Produtos
Frete

Valor Total da Proposta

26.348,2525.796,5721,00
0,00

27.568,36
0,00Impostos (ICMS/ST + IPI)

Guarapuava, 05 de Setembro de 2022
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https://www.ispsaude.com.br/aparelho-de-pilates-reformer-classic-arktus-p-PA00566A?utm_source=plataform&utm_medium=email&utm_campaign=proposta-ocean
https://www.ispsaude.com.br/aparelho-de-pilates-cadillac-classic-arktus-p-PA00680A?utm_source=plataform&utm_medium=email&utm_campaign=proposta-ocean
https://www.ispsaude.com.br/aparelho-de-pilates-ladder-barrel-classic-arktus-p-PA00671A?utm_source=plataform&utm_medium=email&utm_campaign=proposta-ocean
https://www.ispsaude.com.br/aparelho-de-pilates-cadeira-combo-classic-step-chair-arktus-p-PA00504A?utm_source=plataform&utm_medium=email&utm_campaign=proposta-ocean
https://www.ispsaude.com.br/estofamento-reformer-com-plataforma-de-extensao-linha-classic-arktus-p-PA00517A39?utm_source=plataform&utm_medium=email&utm_campaign=proposta-ocean
https://www.ispsaude.com.br/estofamento-cadillac-linha-classic-pilates-arktus-p-PA00516A39?utm_source=plataform&utm_medium=email&utm_campaign=proposta-ocean
https://www.ispsaude.com.br/estofamento-ladder-barrel-linha-classic-arktus-p-PA00519A39?utm_source=plataform&utm_medium=email&utm_campaign=proposta-ocean
https://www.ispsaude.com.br/estofamento-cadeira-combo-linha-classic-pilates-arktus-p-PA00518A39?utm_source=plataform&utm_medium=email&utm_campaign=proposta-ocean
https://www.ispsaude.com.br/exercitador-de-dedos-acte-p-ME04548A?utm_source=plataform&utm_medium=email&utm_campaign=proposta-ocean
https://www.ispsaude.com.br/laserpulse-portatil-ibramed-aparelho-de-laserterapia-e-ledterapia-p-ME17917A?utm_source=plataform&utm_medium=email&utm_campaign=proposta-ocean
https://www.ispsaude.com.br/probe-5-ibramed-laser-infravermelho-904nm-para-novo-laserpulse-portatil-p-ME17926A?utm_source=plataform&utm_medium=email&utm_campaign=proposta-ocean
https://www.ispsaude.com.br/probe-3-ibramed-laser-vermelho-660nm-para-novo-laserpulse-portatil-p-ME17923A?utm_source=plataform&utm_medium=email&utm_campaign=proposta-ocean
https://www.ispsaude.com.br/disco-de-equilibrio-master-37cm-acte-p-ME03905A?utm_source=plataform&utm_medium=email&utm_campaign=proposta-ocean
https://www.ispsaude.com.br/escada-para-treinamento-de-agilidade-com-degrau-fixo-kallango-p-ME09282A?utm_source=plataform&utm_medium=email&utm_campaign=proposta-ocean
https://www.ispsaude.com.br/fita-de-suspensao-ajustavel-acte-p-ME03528A?utm_source=plataform&utm_medium=email&utm_campaign=proposta-ocean
https://www.ispsaude.com.br/rolo-grande-para-posicionamento-arktus-p-PA00274A39?utm_source=plataform&utm_medium=email&utm_campaign=proposta-ocean


Vendido Por:

Rua Andrade Neves, 2098, Santa Cruz - 85015-210 - Guarapuava,
Paraná
CNPJ: 23.347.547/0001-63
Inscrição Estadual: 9070730330

https://www.ispsaude.com.br PROPOSTA N° 31934900800 7070 010

R Aleixo Netto, 322 Sala 704, Santa Lucia - 29056-100 - Vitoria,
Espírito Santo
CNPJ: 24.550.559/0001-53
Inscrição Estadual: 083164022

Entregue Por:
Mila Comercio de Produtos Para Saude Ltda me Workout Comercio de Produtos Para Saude Ltda

ME05686A - STEP EM EVA AZUL/PRETO 90X30X10CM - ARKTUS
17

3,00 200,69 602,07

Embalagem (CxLxA): 90.0cm x 30.0cm x 10.0cm - Peso: 3.0kg  - NCM: 95069900

ME03354A37 - PAR DE TORNOZELEIRA FITNESS CROSS PERFORMANCE,
1KG - ARKTUS18

1,00 66,16 66,16

Embalagem (CxLxA): 34.0cm x 11.5cm x 2.0cm - Peso: 1.0kg  - NCM: 95069100

ME03354A39 - PAR DE TORNOZELEIRA FITNESS CROSS PERFORMANCE,
2KG - ARKTUS19

1,00 70,18 70,18

Embalagem (CxLxA): 40.0cm x 14.5cm x 2.0cm - Peso: 2.0kg  - NCM: 95069100

ME03548A - KIT EXTENSOR TUBING ELASTICO MULTIFUNCIONAL - ACTE
20

2,00 240,85 481,70

Embalagem (CxLxA): 14.0cm x 7.3cm x 24.0cm - Peso: 0.483kg  - NCM: 95069100

Total dos Produtos
Frete

Valor Total da Proposta

27.568,3626.374,4528,00
0,00

27.568,36
0,00Impostos (ICMS/ST + IPI)

DescriçãoData Valor

Forma de Pagamento

1 05/09/2022 27.568,36 DEPÓSITO (BANCO SICOOB AG 4370 CC 53583-4 CNPJ 24.550.559/0001-53)

Cadastro sujeito aprovação do crédito

Confirmação da Proposta: ____/____/______
Confirmado por: _________________________

Validade da Proposta: 15/09/2022

Obs.: Por favor, leia atentamente todas as informações contidas neste pedido de compra.

(42) 3621-3500 - Ramal 3506

thaliastori@ispsaude.com.br

Consultor
Thalia Aline Cruz Stori

Central de Relacionamento e Vendas
(42) 99915-3491

(42) 3621-3500 - Ramal 3508

lucianehaag@ispsaude.com.br

Gestor
Luciane Mila Haag

Central de Relacionamento e Vendas
(42) 99915-0050
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https://www.ispsaude.com.br/step-em-eva-90x30x10cm-azul-e-preto-arktus-p-ME05686A?utm_source=plataform&utm_medium=email&utm_campaign=proposta-ocean
https://www.ispsaude.com.br/tornozeleira-par-com-peso-cross-performance-arktus-p-ME03354A37?utm_source=plataform&utm_medium=email&utm_campaign=proposta-ocean
https://www.ispsaude.com.br/tornozeleira-par-com-peso-cross-performance-arktus-p-ME03354A39?utm_source=plataform&utm_medium=email&utm_campaign=proposta-ocean
https://www.ispsaude.com.br/kit-extensor-elastico-multifuncional-acte-p-ME03548A?utm_source=plataform&utm_medium=email&utm_campaign=proposta-ocean


Vendido Por:

Rua Andrade Neves, 2098, Santa Cruz - 85015-210 - Guarapuava,
Paraná
CNPJ: 23.347.547/0001-63
Inscrição Estadual: 9070730330

https://www.ispsaude.com.br PROPOSTA N° 31934900800 7070 010

R Aleixo Netto, 322 Sala 704, Santa Lucia - 29056-100 - Vitoria,
Espírito Santo
CNPJ: 24.550.559/0001-53
Inscrição Estadual: 083164022

Entregue Por:
Mila Comercio de Produtos Para Saude Ltda me Workout Comercio de Produtos Para Saude Ltda

Termos e Condições Comerciais

Valores: Os valores desta proposta estão expressos em reais.

Validade da Proposta: 10 dias contados a partir da data de emissão constante na primeira página.

Prazo de Entrega: O prazo de entrega dos produtos conta-se a partir da confirmação do pagamento ou da liberação do Pedido pelo
Núcleo de Crédito.

Atenção: Para pedidos com mais de um item, podem existir prazos de entrega diferentes, pois podem ser enviados de diferentes
localidades, e conforme a disponibilidade em nosso estoque. Neste caso, a entrega pode ser feita parcialmente.

Frete: O valor do frete está incluso no valor total da proposta.

As ocorrências que envolvam troca ou devolução devem ser comunicadas ao nosso Núcleo de Atendimento e Qualidade - Fone
08007070010 - e-mail qualidade@ispsaude.com.br

Produtos devolvidos sem essa comunicação, fora do prazo ou com ausência de itens/acessórios que o acompanhem, será reenviado sem
consulta prévia.

Garantia: Durante o prazo de garantia (nunca inferior a 90 dias para produtos duráveis fornecidos pela ISP Saúde), não serão cobradas as
peças de reposição e mão-de-obra, desde que os vícios apresentados pelo produto forem

A Garantia não cobre: Vícios causados por acidentes de transporte, queda, agente da natureza, descargas atmosféricas, sobre-tensões
elétricas e mau uso.

Perda da Garantia: Perde-se a garantia quando:
 - Não forem observadas as orientações de instalação e uso constantes dos manuais que acompanham os produtos;
 - Houver violação do lacre;
 - Assistência técnica não autorizada manipular o aparelho.

Como receber sua mercadoria?

O recebimento da mercadoria deverá ser feito pelo destinatário ou por pessoa formalmente autorizada para tanto, informada durante a
compra.
 - Para evitar problemas futuros, no ato do recebimento de sua mercadoria, na presença da transportadora, é imprescindível que você
confira cuidadosamente as embalagens, assim como cada um dos itens constantes nas caixas.
 - Abra cada uma das caixas e veja se o conteúdo coincide com o descrito na nota fiscal e se não apresenta avaria.
 - Nunca assine o canhoto de recebimento sem antes conferir a mercadoria.
 - O mesmo procedimento serve para o serviço dos correios, o cliente, ou a pessoa indicada a receber a mercadoria deve estar no local da
entrega.
 - Os produtos não sofrem qualquer alteração em nosso Centro de Distribuição: eles são enviados ao cliente exatamente como nos foram
entregues pelo fabricante.

Quando recusar a mercadoria?

Se ocorrer qualquer das hipóteses abaixo, recuse o recebimento do produto, no ato da entrega:
 - Embalagem aberta ou avariada;
 - Produto avariado;
 - Produto em desacordo com o pedido;
 - Falta de acessórios.

O motivo da recusa deverá ser escrito no verso da nota fiscal. Além disso, o cliente deve anotar a data, números de CPF e RG, e assinar
em seguida.

 - Toda mercadoria ISP Saúde possui seguro de carga. No entanto, ele apenas poderá ser acionado se o cliente conferir a mercadoria e
seguir as orientações de recusa citadas abaixo

/3PÁGINA 3



 

 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400 

www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br 
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ANEXO I DA RESOLUÇÃO SESA Nº 870/2021 
 

Equipamentos de reabilitação multiprofissional, para a Rede de Atenção da Linha de 
Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência e Reabilitação da Síndrome pós COVID-19 do 

Estado do Paraná 
 

As Especificações técnicas deverão observar minimamente o descritivo abaixo, podendo 
sofrer alterações. Ressalta-se que o objeto que deverá ser mantido. 

 

Item Nome/objeto Descrição 

1 Andador adulto 

Equipamento utilizado para treino da marcha com meio auxiliar.  
Material de alumínio; regulável; ponteira de borracha 
antiderrapante; dobrável e articulável; capacidade Suportada de 
aproximadamente: 90kg. 

2 Andador infantil 

Equipamento utilizado para treino da marcha com meio auxiliar.  
Material de alumínio; regulável; Ponteira de borracha 
antiderrapante; Dobrável e articulável; Capacidade Suportada 
aproximadamente: 80Kg. 

3 
Anel Exercitador de Mãos e 
Dedos 

Material para reabilitação e fortalecimento dos dedos, mãos, 
punhos e antebraços, terapia ocupacional e coordenação motora 
final. Exercitador feito em silicone extremamente leve e durável 
com resistência de 18 quilos. 

4 Anilha emborrachada de 1kg 
Equipamento utilizado para fortalecimento muscular. Anilha 
emborrachada vazada de 1kg. 

5 Anilha emborrachada de 2kg 
Equipamento utilizado para fortalecimento muscular. Anilha 
emborrachada vazada de 2kg. 

6 Anilha emborrachada de 3kg 
Equipamento utilizado para fortalecimento muscular. Anilha 
emborrachada vazada de 3kg. 

7 Anilha emborrachada de 5kg 
Equipamento utilizado para fortalecimento muscular. Anilha 
emborrachada vazada de 5kg. 

8 Aparelho de corrente russa 

Equipamento utilizado para incremento da força muscular, 
modificação do tecido muscular, melhoria da estabilidade articular, 
manutenção da qualidade e quantidade do tecido muscular, 
recuperação da sensação da contração nos casos de perda de 
sinestesia e aumento da circulação sanguínea no músculo.  
Modulações: Contínuo / sincronizado / recíproco / facial; 
Frequência de recorte variável de 1 a 200 Hz; Rise - variável de 1 a 
10 segundos; Decay - variável de 1 a 10 segundos; ON - variável de 
1 a 60 segundos; OFF - variável de 1 a 60 segundos.  Dimensões e 
pesos aproximados: 25.0 cm x 19.0 cm x 14.0 cm (C x L x A) Peso: 
3.0 kg. Peso: 4.0 kg 

136
16

Assinatura Qualificada realizada por: Carlos Alberto Gebrim Preto em 29/09/2021 14:39. Inserido ao protocolo 17.786.953-8 por: Raquel  Steimbach Burgel em: 27/09/2021
10:25. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 71e2d0d48eb14bea5b393c12383662e0.



 

 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400 

www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br 
 

8

9 
Aparelho de espirometria 
portátil 

Equipamento utilizado para avaliar a função pulmonar.  
Composto por uma tela colorida de alta definição sensível ao toque; 
comandos diretamente na tela; tela de incentivo para criança; 
memória para até 2000 exames; seleção de valores predito; testes 
pré e pós bronco-dilatação; medição de espirometria forçada, lenta 
e VVM indiret; software Sida 5 ou spirometry. 

10 
Aparelho de laser DMC 
Therapy EC 

Equipamento utilizado para reabilitação fonoaudiológica em voz, 
disfagia, motricidade orofacial e anosmia. Dimensões aproximadas: 
Peso da peça de mão: 0,18 Kg. Peso do suporte da peça de mão: 
0,12 Kg. Dimensão da peça de mão: 21 cm (altura) x 3 cm (largura) 
x 5 cm (profundidade). Dimensão do suporte da peça de mão: 11 
cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade). Diâmetro da 
fibra: 600 um. Bateria: Li-íon. Comprimento de onda laser 
vermelho: 660 nm ± 10 nm. Potência útil emissor laser vermelho: 
100 mW ± 20 %. Comprimento de onda laser infravermelho: 808 
nm ± 10 nm. Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 
20 %. Itens que acompanham o produto: 01 peça de mão. 01 
suporte da peça de mão. 01 fonte de alimentação. 03 espaçadores. 
01 óculos de proteção profissional. 01 óculos de proteção paciente. 
01 case de transporte. 03 pulseiras ILIB 

11 
Aparelho de laser e caneta 
infravermelho 

Equipamento microcontrolado por laser terapêutico de baixa 
potência, utilizado em reabilitação física. 
Utilizado para auxílio ao tratamento de doenças inflamatórias, 
processos cicatriciais, estimulação na produção de colágeno, 
microcirculação, entre outros benefícios. Visor de LCD; timer; 
bivolt; laser terapêutico de baixa frequência; canetas: caneta Laser 
660nm - AlGaInP - (Po - 30mW), caneta Laser 830nm - GaAlAs - 
(Po - 30mW), caneta Laser 904nm - GaAs - (Po - 70Wpico). 
Emissão de Laser contínuo ou pulsado; opção de 10 frequências de 
modulação. Programas de tratamento pré definidos. 

12 Aparelho de pilates - Cadilac 

Equipamento para atividade física. Fabricado em madeira natural. 
A estrutura é reforçada por chapas de metal, nos ângulos que 
formam os pés do aparelho, para garantir 100% de estabilidade. 
Todas as barras são produzidas em aço inox, polidas. 
As conexões e ajustes são confeccionados em polímero (nylon) 
injetado, leve, durável e resistente. 
O estofamento é desenvolvido com duas camadas de EVA. 

13 
Aparelho de pilates – Ladder 
barrel 

Equipamento utilizado para atividade física. 
Fabricado em madeira maciça, com 5 degraus, sendo uma barra 
móvel, barril deslizante e revestido em courvin sintético 

14 
Aparelho de pilates – 
Reformer 

Equipamento utilizado para atividade física. 
Couro e espuma densa de EVA feitas para durar e prover o máximo 
de conforto.  
Equipado com 5 molas (4 com tensão total, uma com meia tensão). 
Conta com 3 posições de encaixe das molas, 6 posições do carrinho 
deslizante, 3 posições de descanso da cabeça, 4 posições da barra 
de apoio. 
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15 
Aparelho de pilates – Step 
chair 

Equipamento utilizado para atividade física. Madeira natural 
maciça de eucalipto. Possui chapas de aço reforçando a parte 
interna da base do aparelho, garantindo 100% de estabilidade, 
Suporta até 140 Kg, possui ajuste de carga nas molas e ajuste de 
altura das bengalas com 6 posições. 

16 Aparelhos de bioimpedância 

Equipamento eletromédico que realiza a análise da Composição 
Corporal. Tensão de Alimentação (fonte): 85 240V a.c. Bateria 
Pack: O equipamento funciona sem o uso da fonte, visor: Display 
LCD Alfanumérico. Dimensões: C=180mm x L=175mm x 
A=90mm. Peso: 1,100 kg. Massa Livre de Gordura (MLG) em Kg. 
Gordura Corporal (GC) em Kg. Massa Muscular Esquelética 
(MME) em kg. Água Corporal Total (ACT) em Kg. Massa Livre de 
Gordura (MLG) em %. Gordura Corporal (GC) em % 
Massa Muscular Esquelética (MME) em %. Água Corporal Total 
(ACT) em %. Valor ideal Teórico de Massa Livre de Gordura 
(MLG) em Kg e %. Valor Ideal Teórico de Gordura Corporal (GC) 
em Kg e %. Valor Ideal Teórico de Água Corporal Total (ACT) em 
%. Índice de Massa Corporal (IMC). Classificação do Índice de 
Massa Corporal Total (IMC). Histórico Comparativo de Avaliações 
Realizadas. Gasto Energético Basal (GEB). Gasto Energético Total  
(GET). Gráficos Comparativos em kg e %. 

17 
Aspirador de secreções 
portátil 

Equipamento utilizado para aspirar secreções tipo portátil:  
acionamento elétrico, capacidade mínima do frasco coletor de 1300 
ml, potência motor 1/4, frasco em polipropileno transparente e 
reprocessável, frequência 60, pressão máxima vazão 19l/min, 
vacuômetro 550 mmhg. 

18 
Balancim - balanço de 
propriocepção 

Equipamento utilizado para treino de propriocepção, equilíbrio 
Bipodal e Unipodal, descarga de peso, Fortalecimento da 
musculatura da cadeia inferior, Reabilitação Neurológica. 
Antiferruginoso, Plataforma central fixada por correntes zincadas, 
piso revestido de material antiderrapante, Dimensões aproximadas 
externa total: 0,70x0,40x0,55m(CXLXA). Dimensões aproximadas 
da base interna: 0,40x0,20cm(CXL). Peso: 4,8kg 
(aproximadamente). 

19 Bandagem elástica 

Material para cinesioterapia: Bandagem elástica, material algodão, 
tipo autoadesiva, hipoalergênica, com cor, impermeável à água, 
permeável a gases, tamanho cerca de 5 cm x 5 cm. 

20 Barras Paralelas 

Equipamento utilizado para reabilitação e treino da marcha. 
Estrutura em aço; regulagem até no máximo de 1,10m; corrimão 
em madeira; 1 par de corrimãos em madeira de aproximadamente 3 
metros de comprimento, dotada de 3 barras verticais de cada lado; 
piso antiderrapante . 

21 

Bateria Neuropsicológica de 
uso exclusivo de psicólogo 
e/ou fonoaudiólogo Instrumento que mensura funções cognitivas. 

22 Bengala 4 pontas 

Equipamento utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. 
Material de alumínio; regulável; Ponteira de borracha 
antiderrapante; Dobrável e articulável; Capacidade Suportada de 
aproximadamente: 80Kg. 
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23 
Bicicleta Ergométrica 
horizontal 

Equipamento utilizado para reabilitação funcional aeróbica, 
fortalecimento de membros inferiores. 
Utilizada para reabilitação funcional aeróbica, fortalecimento de 
membros inferiores. Display em LCD; monitoramento: distância, 
cronômetro, monitorização cardíaca, calorias, nível de carga e 
relógio. Dimensões aproximadas: 1,41m, 0,63m, 1,04m 

24 Bola Bosu 

Material utilizado para movimentos e exercícios para reeducação 
postural, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, 
coordenação, reabilitação e condicionamento físico. Meia bola de 
Látex antiderrapante com base plástica resistente, sistema 
antiestouro, suporte de até 350 Kg. 

25 Bola feijão - 90 x 45 cm 

Material utilizado para reabilitação de força muscular, resistência 
flexibilidade e equilíbrio.  
Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema 
antiestouro, bico reserva. 90X45 cm de diâmetro. 

26 Bola medicinal 

Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação 
motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. 
Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante e peso 
aproximado de 04 Kg. 

27 Bola medicinal   

Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação 
motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. 
Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante e peso de 
aproximado de 02 Kg. 

28 Bola Suíça - 45 cm 

Material utilizado para força muscular, resistência flexibilidade e 
equilíbrio. 
Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema 
antiestouro, bico reserva. 45 cm de diâmetro. 

29 Bola Suíça - 55 cm 

Material utilizado para força muscular, resistência flexibilidade e 
equilíbrio. 
Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema 
antiestouro, bico reserva. 55 cm de diâmetro. 

30 Bola Suíça - 65 cm 

Material utilizado para força muscular, resistência flexibilidade e 
equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema 
antiestouro, bico reserva. 65 cm de diâmetro. 

31 Bola Suíça - 85 cm 

Material utilizado para força muscular, resistência flexibilidade e 
equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema 
antiestouro, bico reserva. 85 cm de diâmetro. 
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32 Cadeira de Roda 

Equipamento auxiliar de locomoção.  
Cadeira de rodas manual com chassis em estrutura tubular de aço 
carbono e fechamento em "X", com articulações, conexões e placas 
de fixação em nylon que permitem alteração de regulagem de 
cambagem, caster, centro de gravidade e tilt; rodas traseiras 24'', 
aro em alumínio raiado com calotas em ABS e pneus infláveis, 
rodas dianteiras 6'', aro em nylon com pneus maciços flexível em 
borracha termoplástica, ambos na cor cinza, eixos quick-release 
com rolamentos blindados; apoio de braços acolchoado e apoio de 
pés em polipropileno, rebatíveis, destacáveis e reguláveis; freio de 
estacionamento mecânico acionado por alavancas com manopla em 
borracha termoplástica; largura do assento e encosto de 32/33, 
36/37, 40/41, 44/45 ou 49/50cm; altura do encosto de 30, 40, 45 ou 
50cm; altura do apoio de braços de 13, 17, 19, 21, 23 ou 25 cm; 
assento e encosto confeccionados em dacron acolchoado 
removíveis com fixação sem uso de parafusos e apoio de 
panturrilha em tira de polipropileno. 

33 Cadeira de rodas Infantil 

Equipamento auxiliar de locomoção.  
Construída em liga alumínio aeronáutico temperado; Rolamentos 
blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo; 
Estofamento em nylon resistente, com tensionamento de assento e 
encosto, fixado sem parafusos; Almofada de 5 cm de espessura em 
espuma de alta densidade, incorporada ao assento; 
Estrutura dobrável em “X” com barras hexagonais, para maior 
resistência e estabilidade, sistema de fechamento com 
articuladores; Rodas traseiras de 20” infláveis, raiada; Rodas 
dianteiras de 5” maciças; 
Sistema de desmontagem rápida “quick release” nas quatro rodas; 
Freios bilaterais; 
Protetor de roupas em alumínio com abas; Encosto com regulagem 
de altura aproximada de 2,5cm; 
Pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; 
Prolongador de encosto. 

34 Cama elástica – trampolim 

Equipamento utilizado para trinamento aeróbico, equilíbrio e 
fortaleci emento. Sistema de rosca para melhor fixação e 
segurança; Altura: 0,22 m; Diâmetro: 1 m; Peso máximo suportado: 
100kg; Composição: Estrutura em aço carbono; Acoplado em nylon 
preto; Tela trampolim; 

35 Colchonete 

Material utilizado para atividade física.  
Colchonete de espuma; densidade 23; revestido com courvin. 
Dimensões aproximadas: 180cm x 140cm x 5cm 

36 
Conjunto de 5 bastões com 
suporte 

Equipamento utilizado para alongamento, fortalecimento e ganho 
de amplitude de movimento (ADM). Confeccionado em madeira, 5 
cores de bastões, suporte para fixação na parede. 5 batões de 1,5m 
X 0,03m X 0,03m. 

37 
Conjunto de Rolo e Bola de 
Massagem Material utilizado para alívio da tensão muscular. 
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38 Correntes TENS/FES 

Equipamento utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções 
neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no 
tratamento das algias. Equipamento com duas correntes TENS e 
FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de 
intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual 
de contração; programação via teclado; painel Frontal LCD; timer; 
bivolt. 

39 Cunha media em espuma 

Material utilizado para posicionar o paciente para realizar a terapia. 
Cunha de espuma; revestida e courvin; dimensões aproximadas: 47 
cm x 30 cm x 50 cm 

40 Diapasão neurológico 
Equipamento utilizado por profissionais da saúde na avaliação e 
testes audiológicos na verificação de perda auditiva. 

41 
Dinamômetro de preensão 
manual 

Equipamento para avaliação nutricional. Fabricado com chassi de 
estrutura metálica resistente a oxidação possui boa facilidade de 
leitura e interpretação dos dados em qualquer posição.   

42 
Disco de equilíbrio flexível 
com bomba de ar 

Material para exercícios de coordenação motora, equilíbrio e 
propriocepção de membros inferiores. Composto por: material 
vilínico PVC Flexível, não tóxico, com superfície rugosa; Suporta 
até 100kg. Dimensões e pesos aproximados: 35.0cm x 6.0cm 
(DXA). Peso: 1,7kg 

43 
Disco de equilíbrio flexível 
com bomba de ar 

Material utilizado para realização de exercícios de Propriocepção, 
treino de equilíbrio e coordenação, recuperação funcional em fase 
pós-operatória (ortopédica) e preventivo em futuras lesões 
articulares e musculares. Disco de plástico flexível inflável com 
uma das superfícies cobertas por cravos emborrachados. 

44 Divã baixo 

Equipamento que facilita a acomodação do paciente 
proporcionando maior segurança a terapia. Tablado de madeira; 
Espuma de densidade 28; Revestido por courvim anticalor. 
Dimensões aproximadas: 186cm x 135cm, 44cm (CxLxA) 

45 Eletrodos de silicone (lavável) 
Material utilizado para equipamentos de eletroterapia. Material de 
silicone; reutilizáveis; material de boa condutibilidade. 

46 Escada auxiliar com 2 degraus 

Equipamento que auxilia na locomoção. Material de armação 
tubular, com revestimento sintético; degraus com revestimento 
antiderrapante; pés com ponteira de borracha. 

47 Escada de canto 

Equipamento utilizado para reabilitação, treino da marcha, 
equilíbrio, propriocepção articular. Escada com rampa de madeira 
montada em L; 3 Degraus revestidos com piso antiderrapante; 
Corrimãos em madeira para adulto e criança. 

48 
Escada para exercícios de 
agilidade 

Equipamento para treinamento aeróbico. Equipamento com duas 
tiras e onze degraus de nylon para a realização dos treinos e 
exercícios. 

49 
Escala de avaliação de 
comportamento adaptativo 

Instrumento que avalia o comportamento adaptativo de indivíduos 
com deficiências intelectuais e de desenvolvimento, Transtorno do 
Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH), lesão cerebral pós-traumática, deficiência 
auditiva e visual, doença de Alzheimer. 
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50 

Escala de Avaliação de 
Disfunções Executivas de uso 
exclusivo do psicólogo 

Instrumento que visa avaliar os possíveis déficits das funções 
executivas nas atividades cotidianas. Gerenciamento de tempo,  
Organização e resolução de problemas, Autocontrole, 
Automotivação, Autorregulação de emoções. 

51 
Escala de inteligência de uso 
exclusivo do psicólogo 

Instrumento que avalia a capacidade intelectual, utilizado em 
avaliações psicológicas e neuropsicológicas. 

52 Escala de Qualidade de Vida Instrumento para avaliação da qualidade de vida. 

53 Esfigmomanômetro 

Equipamento para mensuração de pressão. Utilizado para a 
medição dos 2 tipos de pressão arterial sanguínea, a sistólica (mais 
alta)  
e a diastólica (mais baixa). 

54 Espaldar - barra de ling 

Equipamento utilizado para alongamento, exercícios de 
fortalecimento muscular e reabilitação motora. Estrutura de 
madeira com 12 barras de apoio; barras de apoio de 
aproximadamente 45mm de diâmetro, com distância entre barras de 
aproximadamente 18cm; furação para fixação na parede; 
capacidade aproximada de: 95kg 

55 Espelho Nasal Milimetrado 

Material para quantificar a aeração nasal e para determinar o escape 
de ar nasal no caso de indivíduos portadores de alterações do 
esfíncter velofaríngeo: Espelho milimetrado em aço, tamanho 17 
cm x 10 cm, com encaixe nasal 

56 
Espelho para fixação na 
parede 

Material para análise da imagem corporal. Material vidro cristal, 
formato retangular, espessura 2 mm, comprimento de 1,20 m, 
largura 50 cm, sem moldura. 

57 
Espessante alimentar 
instantâneo 

Material espessante e gelificante para alimentos, translúcido, 
instantâneo, isento de glúten e lactose. Não altera cor, sabor e 
cheiro dos alimentos quentes ou frios. À base de maltodextrina, 
espessante goma xantana e gelificante cloreto de potássio. Lata 
com 150g. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega 

58 Esteira Elétrica Ergométrica 

Equipamento utilizado para reabilitação funcional aeróbica. Tres 
regulagens de inclinação; Velocidade ajustável até 16km/h; Painel 
de LCD; Monitoramento: distância, tempo, calorias, pulso, 
programas e velocidades, monitoramento cardíaco; programas pré 
definidos de motivação de exercícios; Dimensões aproximadas da 
Lona: 40cm x 120cm. Dimensões aproximadas do produto: 165cm, 
66cm, 127cm 

59 Estetoscópio 

Equipamento que amplifica os sons internos emitidos pelo corpo e 
é usado para o exame de ruídos vasculares e respiratórios.  
Diafragmas de alta sensibilidade.  
Tubo moldado em PVC de peça única para transmissão do som. 

60 
Exercitador e incentivador 
respiratório 

Material  para fisioterapia respiratória e fonoaudióloga, utilizado 
para higiene brônquica, tratamento de disfonia, prevenção de 
problemas pulmonares e vocais. Produto sem toxidade. 
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61 

Extensor De Dedos 
Fisioterapia Reabilitação 
Fortalecimento 

O Extensor de Dedos para Fisioterapia e reabilitação, auxiliará na 
recuperação 
de pequenas lesões além de ser ótimo para pessoas com problemas 
de má articulação, 
através de movimentos de abrir e fechar os dedos e as mãos 

62 

Extensor Elástico para 
Fortalecimento dos Dedos, 3 
kg Material para fortalecimento dos dedos 

63 Faixa Elástica resistência forte 

Material utilizado para exercícios físicos de reabilitação e 
fortalecimento. Confeccionada em borracha, com sistema de 
resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de 
resistência forte. 

64 Faixa Elástica resistência fraca 

Material utilizado para exercícios físicos de reabilitação e 
fortalecimento. Confeccionada em borracha, com sistema de 
resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de 
resistência fraca 

65 
Faixa Elástica resistência 
média 

Material utilizado para exercícios físicos de reabilitação e 
fortalecimento.. Confeccionada em borracha, com sistema de 
resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de 
resistência média. 

66 Fita de treinamento suspenso 

Material utilizado para treino de força muscular em programas de 
reabilitação ou condicionamento físico. Confeccionado com nylon 
de alta resistência, costuras reforçadas, mosquetão e presilhas de 
metal com regulagens de altura e comprimento. 

67 Fita métrica – inelástica 

Material para avaliação. Dimensões Aproximadas: fita de nylon de 
30mm na cor preta nas laterais e 30mm color que marcam os 
degraus, possuindo no total aproximadamente 5 metros de 
comprimento. 

68 Frequencímetro cardíaco 

Equipamento para monitorar o treino que registra a frequência 
cardíaca e outros dados, para acompanhar os batimentos cardíacos 
durante as atividades físicas. 

69 Goniômetro G 35 cm 

Equipamento utilizado para avaliar a amplitude do movimento de 
grandes articulações Goniômetro em material de PVC; duas réguas 
com graduação para mesuração de amplitude; sistema transferidor 
de 0º a 360º. 

70 Goniômetro P 14cm 

Equipamento utilizado para avaliar a amplitude do movimento  de 
pequenas articulações Goniômetro em material de PVC; duas 
réguas com graduação para mesuração de amplitude; sistema 
transferidor de 0º a 360º. 

71 Halter emborrachado 10Kg 

Equipamento utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro 
fundido, revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida 
contra oxidação e impacto.  Em cores diferentes para identificar o 
peso, com peso de 10kg. 

72 Halter emborrachado 1Kg 

Equipamento utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro 
fundido, revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida 
contra oxidação e impacto. Em cores diferentes para identificar o 
peso, com peso de 1kg. 
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73 Halter emborrachado 2Kg 

Equipamento utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro 
fundido, revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida 
contra oxidação e impacto.  Em cores diferentes para identificar o 
peso, com peso de 2kg. 

74 Halter emborrachado 5Kg 

Equipamento utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro 
fundido, revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida 
contra oxidação e impacto.  Em cores diferentes para identificar o 
peso, com  peso de 5kg. 

75 Hand Grip com Espuma 
Material utilizado para Fortalecimento da mão, punho e antebraço.  
 

76 
Hand Grip com Mola 
Ajustável de 10Kg Até 40Kg, 

Material utilizado para trabalhar a musculatura do anterbraço e da 
mão o que proporciona um aumento na força dessa região 

77 
Hand Grip Master, Adulto, 
leve 

Material utilizado para melhorar a força, resistência e coordenação 
de todos os músculos da mão e da maioria dos músculos e tendões 
do antebraço. 

78 
Incentivador Respiratório a 
Volume (Voldyne) 

Material utilizado na reabilitação pulmonar. O espirômetro de 
incentivo é utilizado quando   necessário uma exata mensuração do 
volume de ar inspirado pelo paciente, resultando em melhor 
controle da terapia e seus resultados. 
Confeccionado em material acrílico transparente e resistente. 
Apresenta seta externa indicadora de volume inspirado, com 
graduações a cada 250ml, pistão indicador interno de volume 
inspirado; 
– Coluna com codificador amarelo de performance do trabalho 
respiratório; 
– Saída externa para tubo tamanho padrão, medindo 
aproximadamente 30cm e peça bucal para exercício respiratório; 
– Capacidade de 5000ml Ideal para pacientes adulto e para 
pacientes com menor capacidade inspiratória (pediátricos e 
geriátricos) capacidade de 2500ml; 

79 
Inspirômetro de Incentivo 
adulto 

Material para exercícios respiratório para prevenção e tratamento 
de doenças boncopulmonares e atelectasias. Material: 
polipropileno; Dimensões Aproximadas: 13,5 x 6,9 x 14,2 cm; 
Posicionamento do ponteiro: Modulação em 0 - Fácil; 1 - Regular; 
2 - Dificil; 3 - Muito difícil; Que contenha: 01 Corpo montado; 01 
Bocal; 01 Mangueira. 

80 
Inspirômetro de Incentivo 
infantil – 

Material para exercícios respiratórios em crianças. Material: 
polipropileno; Dimensões Aproximadas: 13,5 x 6,9 x 14,2 cm; 
Posicionamento do ponteiro: Modulação em 0 - Fácil; 1 - Regular; 
2 - Dificil; 3 - Muito difícil; Que contenha: 01 Corpo montado; 01 
Bocal; 01 Mangueira. Kit de adesivos para personalização lúdica 
infantil 

81 
Inventário de Depressão de 
uso exclusivo do psicólogo 

Instrumento que visa medir a intensidade da depressão. 
Identificando sintomas típicos de depressão grave ou de depressão 
que requer hospitalização. 
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82 Kit 16 peças Tatame de EVA 

Material para atividade física. Cobertura: película siliconizada com 
textura especial para pratica desportiva. Composição: E.V.A 
copolímero etileno acetato de vinila especialmente desenvolvido 
para absorção de impactos com ótima memória de retorno. 
Espessura: 40mm. 

83 
Kit Bolas com resistência 
Leve, Medio, Forte, 5 Cm, 

Material utilizado para; Massagem, estimulação dos músculos e 
relaxamento. - Fisioterapia. - exercícios de força, coordenação e 
propriocepção.  Melhora a circulação sanguínea. 

84 
Kit de Jogos e brinquedos 
adaptados 

Material utilizado para terapia manual. Jogo de memória, jogo de 
quebra cabeça, jogo dominó, jogos de tabuleiro entre outros 
Brinquedos adaptados como de encaixe. 

85 
Kit Mini Bolas 
Massageadoras,   

Material utilizado para; Massagem, estimulação dos músculos e 
relaxamento. - Fisioterapia. - exercícios de força, coordenação e 
propriocepção.  Melhora a circulação sanguínea. 

86 Lanterna clínica de led Equipamento para avaliação fonoaudiológica de cavidade oral. 

87 Laser com Cluster 

Equipamento utilizado para fotobiomodulação, além de ter ação 
analgésica e anti-inflamatória. Promovendo a bio estimulação de 
tecidos profundos  
Ponteira Laser Infravermelho 904nm + Led Vermelho 658nm E 
Infravermelho 858nm. 

88 Laser de 1 ponteira 

Equipamento utilizado para tratamento de lesões cutâneas, 
polineuropatia e fotobiomodelação.  Visor de LCD; timer; bivolt ; 
laser terapêutico de baixa freqüência; canetas: caneta Laser 660nm 
- AlGaInP - (Po - 30mW), caneta Laser 830nm - GaAlAs - (Po - 
30mW), caneta Laser 904nm - GaAs - (Po - 70Wpico). Emissão de 
Laser contínuo ou pulsado; opção de 10 frequências de modulação.  
Tensão de Alimentação: 90 – 240 V~ 
Peso da peça de mão: 0,18 Kg 
Peso do suporte da peça de mão: 0,12 Kg 
Dimensão da peça de mão: 21 cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm 
(profundidade) 
Dimensão do suporte da peça de mão: 11 cm (altura) x 6 (largura) x 
19 cm (profundidade) 
Bateria: Li-íon 
Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm 
Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % 
Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm 
100 mW Potência útil emissor laser infravermelho: 250 mW ± 20 
% 
Itens que acompanham o produto: 
– 01 peça de mão 
– 01 suporte da peça de mão 
– 01 fonte de alimentação 
– 01 cabo de alimentação 
– 01 espaçador 
– 03 óculos de proteção 
– 01 manual do usuário 
– 01 termo de garantia 
– 01 maleta para transporte 
– 01 pulseira ILIB 
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89 Maca 

Equipamento para atendimento de fisioterapia individualizado. 
Maca de madeira; espuma de densidade 28; revestido por courvim 
anticalor. Dimensões aproximadas: 80cm x 190cm x 83cm 
(CxLxA). Capacidade suportada: 450 kg 

90 Maca pneumática 
Equipamento para transporte com acionamento pneumático e altura 
regulável. 

91 

Manguitos para realização de 
treinamento com restrição de 
fluxo sanguíneo 

Material para a realização de estímulos de oclusão visando 
minimizar a perda de massa muscular ou até aumentar a massa e 
força muscular.  O Manômetro contém duas braçadeiras, dois 
manômetros analógicos, duas peras para inflar e duas válvulas 
conectoras que trazem uma opção segura e confortável de praticar o 
exercício com oclusão vascular. 

92 
Manovacuômetro analógico  
 

Equipamento desenvolvido para avaliação da força muscular do 
Sistema Respiratório. Ele fornece parâmetros de  pressão máxima 
inspiratória e expiratória. 

93 Martelo de Buck 

Equipamento utilizado para testar reflexos articulares e para medir 
a sensibilidade nervosa. Martelo em aço inoxidável; extremidades 
de borracha; escova rosqueada na extremidade do cabo; agulha 
inserida na extremidade da cabeça. 

94 
Massa Terapia Ocupacional 
Mãos E Dedos 

Material utilizado para melhorar a força de preensão, destreza e 
fortalecimento das mãos através de exercícios resistidos nos dedos, 
mãos e pulsos. 
 

95 Massageador facial 

Equipamento para massagem. Escova Facial Massageadora Elétrica 
Ultrassônica 4 em 1, possui 4 funções e 4 cabeças substituíveis, 
bateria recarregável, alimentação através de cabo USB bivolt, 
dimensões 19 x 3cm, botões liga/desliga e 4 modos, contendo 1 
aparelho ultrassônico 4 em 1, 1 cabo USB, 4 cabeças. 

96 
Medidor de pico de fluxo 
adulto e infantil 

Material medidor de pico de fluxo respiratório. Corpo: Plástico; 
Bocal: Plástico (autoclavável); Barra Interna: Aço Inoxidável; 
Escala: ATS, 60-900l/min para adultos e crianças; Calibração: 
Manual; 
Válvula Uni-direcional: silicone; Dimensões Aproximadas: 
19,5x4,4cm (comprimento x diâmetro) 

97 Mesa adaptada para cadeirante 

Equipamento para atendimento acessível. As mesas têm abertura 
diferenciada para o encaixe de cadeira de rodas Dimensões 
Aproximadas: altura 65 até 80 centímetros e com largura de 84 
centímetros. As medidas do móvel atendem todos os cadeirantes  
com diferentes alturas. 

98 
Mesa carrinho auxiliar com 
gavetas 

Equipamento utilizado para acomodar o material e os equipamentos 
durante o atendimento fisioterapêutico. Composta por: estrutura de 
madeira MDF, 2 gavetas em MDF, sistema de rodízios, suporte para 
aparelhos de fisioterapia. Dimesões e pesos aproximados: 0,50m x 
0,40m x 0,77m (C X L X A). Peso: 20,0kg 
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99 
Mesa carrinho auxiliar com 
prateleiras 

Equipamento utilizado para acomodar o material e os equipamentos 
durante o atendimento fisioterapêutico. Composta por: estrutura de 
aço, três prateleira em MDF, sistema de rodízios, suporte para 
cabos, desmontável. Dimesões e pesos aproximados: 0,50m x 
0,40m x 0,90m (C X L X A). Peso: 11,5kg 

100 
Moldura para espelho com 
rodízios 

Equipamento utilizado para realização de exrcícios mantendo a 
consciência corporal. Moldura de madeira; espelho; sistema de 
rodízios. Dimensões aproximadas: 1,87cm x 60cm x 50cm 

101 Monitor Doppler Vascular 
Equipamento utilizado na detecção do fluxo sanguíneo de vasos 
periféricos, ultrassônico de alta sensibilidade, . 

102 Muleta auxiliar adulto 

Equipamento utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. 
Material de alumínio; Apoio de mão e axilar de borracha; Nível de 
Regulagem; Ponteira de borracha antiderrapante. 

103 Muleta canadense adulto 

Equipamento utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. 
Material de alumínio; Braçadeira de polipropileno e anatômico; 
Apoio de mão de polipropileno de fácil preensão; Trava de 
Segurança; Nível de Regulagem; Ponteira de borracha 
antiderrapante; capacidade Suportada aproximadamente: 90Kg. 

104 Muleta canadense infantil 

Equipamento utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. 
Material de alumínio; Braçadeira de polipropileno e anatômico; 
Apoio de mão de polipropileno de fácil preensão; Trava de 
Segurança; Nível de Regulagem; Ponteira de borracha 
antiderrapante; capacidade Suportada aproximadamente: 90Kg. 

105 Multi Estação de musculação 

Equipamento de Academia completa em um único aparelho, 
exercitar os músculos, como peito, abdômen,  
pernas, coxas, braços e ombros. Encosto anatômico, estofado e 
revestido em Couro; 
Assento estofado e revestido em Couro; Estrutura em metal; 
Capacidade aproximada de até 120Kg. Comprimento: 196cm / 
Largura: 154cm / Altura: 229cm 

106 
Nebulizador portátil - inalador 
a ar comprimido 

Equipamento para aerosolterapia.  
Tensão: 127/220 (VCA); Freqüência: em torno de 60Hz (50Hz sob 
encomenda); Consumo: em torno de 80W; Potência: em torno de 
1/40 hp; Sistema: Pistão. Máscara adulto e infantil em silicone 
flexível, copo reservatório com capacidade de 10ml; extensão com 
conector para ar comprimido com 1,5 metros. 

107 Óculos para laser 

Material de segurança para o profissional de saúde e paciente. 
Constituído de armação em nylon resistente e flexível; lente de 
policarbonato; lente com tratamento anti-risco; proteção contra a 
grande; intensidade de luz, infravermelho e contra raios UVA e 
UVB. 

108 Oftalmoscópio 
Equipamento utilizado para avaliação do fundo de olho, retina e 
outras estruturas oculares. 

109 Óleos essenciais 
Material utilizados na reabilitação do olfato nos odores 
limão/laranja, menta/alecrim, cravo/canela e lavanda/rosas. 
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110 Ostocópio 

Equipamento utilizado para exames do ouvido externo e para 
exames gerais não invasivos. Tem como função ampliar as 
estruturas facilitando a visualização. 

111 Oxímetro de dedo 

Equipamento utilizado para mensurar a saturação de oxigênio no 
sangue e verifica os batimentos cardíacos.  
Oxímetro de dedo, portátil e não invasivo 

112 Oxímetro de Pulso 

Equipamento utilizado para avaliar o nível de oxigênio no sangue. 
Modelo compacto e portátil; visor com LED; informa o nível de 
Bateria; painel informa SpO2, FC e barra de intensidade do Pulso. 

113 
Paquímetro analógico em 
plástico 

Equipamento para medição que trabalha com precisão e serve para 
medir a distância entre dois lados simetricamente opostos de um 
objeto  
Sendo um na medida de 80mm e outro medindo 150mm, com 
graduação em milímetros e polegadas. 

114 
Plataforma Eretora com Mesa 
Adulto 

Equipamento utilizado para treino postural com mesa de atividades. 
Plataforma com acabamento antiderrapante; apoio para calcanhar 
estofado e ajustável; apoio individual de joelho com regulagem de 
abdução e altura; faixa de apoio nas nádegas e tórax; velcro para 
ajuste e fixação; Dimensões para uso adulto: altura entre calcanhar 
e axila entre 1,20m e 1,50m. 

115 
Plataforma Eretora com Mesa 
Infantil 

Equipamento utilizado para treino postural com mesa de atividades. 
Plataforma com acabamento antiderrapante; apoio para calcanhar 
estofado e ajustável; apoio individual de joelho com regulagem de 
abdução e altura; faixa de apoio nas nádegas e tórax; velcro para 
ajuste e fixação; Dimensões para uso infantil: altura entre calcanhar 
e axila entre 0,60m e 0,85m. 

116 Plataforma Vibratória 

Equipamento utilizado para melhorar a circulação sanguínea, 
otimizar a oxigenação sanguínea, favorecendo o aumento da força e 
resistência muscular, flexibilidade.  
Dimensões do produto: 30 x 25 x 61 polegadas; 114 libras 
Carga máxima: 264 lb / 120 kg 
Fonte de alimentação: 100-240 VAC, tensão universal 50/60 Hz 
Potência nominal em operação: 250-285W 
Seleções de tempo: 30/60 segundos 
Frequência / frequências predefinidas: 35 Hz 
Saída de energia de vibração (amplitude): Baixa / Alta. 

117 
Plicômetro para mensuração 
de dobras cutâneas 

Equipamento de avaliação nutricional. Dimensões Aproximadas: 
corpo de alumínio com revestimento epóxi. Cabo e protetores em 
nylon technyl. Ponteiras fixas em nylon technyl e molas em aço 
zincado. Relógio de alta precisão.   Abertura de 85 mm, molas com 
pressão de 10 g/mm², sensibilidade de 0,1 mm, amplitude de leitura 
de 83 mm, dimensões: 286 mm x 165 mm e pesa 290g.  
Equipamento utilizado para medir as dobras cutâneas e de acordo 
com o protocolo utilizado, obter os dados da composição corporal. 

118 Prancha Ortostática 
Equipamento utilizado para segurar o corpo do paciente durante sua 
mudança de horizontal para vertical, fornecendo apoio mecânico. 
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119 Rampa de alongamento 

Equipamento utilizado para alongamento de tríceps sural. Estrutura 
de madeira; piso antiderrapante; dimensões aproximadas: 42cm x 
36cm x 15cm 

120 Rolo de posicionamento 

Material utilizado para posicionar o paciente para realizar a terapia. 
Rolo de espuma; revestido com courvin. Dimensões aproximadas: 
60cm x 25cm 

121 Step 
Equipamento para exercício físico. Dimensões aproximadas  
60x30x10 em E.V.A. Com superfície antiderrapante. 

122 Tablado 
Equipamento que facilita a acomodação do paciente 
proporcionando maior segurança a terapia. Tablado de madeira. 

123 

Tábua De Avds Para Terapia 
Ocupacional e Reabilitação 
Ortopédica 

 
Equipamento utilizado para exercícios de coordenação motora e 
retorno de movimentos para punho, mãos e dedos. 
Dimensões Aproximadas: Material: Madeira, Dimensão: 55cm x 
40cm x 10cm, Peso: 2 kg. 

124 
Tabua de equilibrio para 
propriocepção 

Material para exercícios de coordenação motora, fortalecimento, 
equilíbrio e propriocepção de membros inferiores. 
Composto por: Madeira; tecido emborrachado; Piso revestido de 
material antiderrapante; Suporta até 100kg 
Dimensões e pesos aproximados: Dimensões Aproximadas: 57.0 
cm x 40.0 cm x 10.0 cm (C x L x A). Peso: 4.0 kg. 

125 
Tabua de propriocepção 
redonda 

Equipamento para exercícios de coordenação motora, 
fortalecimento, equilíbrio e propriocepção de membros inferiores. 
Composto por: Madeira; tecido emborrachado; Piso revestido de 
material antiderrapante; Suporta até 235kg; 
Dimensões e pesos aproximados: Dimensões Aproximadas: 40.0 
cm x 40.0 cm x 7.5 cm (C x L x A). Peso: 1.512 kg. 

126 
Terapia vibratória expiratória 
– 

Equipamento para terapia vibratória expiratória para mobilização 
de secreções. Uso individual; Não descartável; Pressão expiratória 
positiva; Oscilação aérea. Aceleração de fluxo de ar intermitente; 
Material do corpo, tampa e cone: polipropileno; Material do bocal: 
PVC; Material da esfera: aço carbono com revestimento 
superficial; Dimensões Aproximadas: Pressão não superior a 18 cm 
H²O; Frequência obtida: de 7 a 19 Hz; Comprimento: 12,5cm; 
Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. 

127 
Teste de Memória de uso 
exclusivo do psicólogo 

Instrumento utilizado para investigar, avaliar e mensurar memória 
de curto e de longo prazo, utilizado em avaliação psicológica e 
neuropsicológica. 

128 
Teste de Memória de uso 
exclusivo do psicólogo 

Instrumento para avaliar e mensurar a atividade perceptiva e a 
memória visual. 

129 
Teste de rastreio para 
funcionamento cognitivo geral 

Instrumento que visa investigar o funcionamento cognitivo geral, 
auxiliando na triagem e acompanhamento do estado mental de 
diferentes pacientes. 
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130 Tornozeleira 1 Kg 

Equipamento utilizado para exercícios de fortalecimento. 
Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, 
revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em 
quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em 
velcro. 

131 Tornozeleira 10 Kg 

Equipamento utilizado para exercícios de fortalecimento. 
Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, 
revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em 
quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em 
velcro. 

132 Tornozeleira 2 Kg 

Equipamento utilizado para exercícios de fortalecimento. 
Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, 
revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em 
quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em 
velcro. 

133 Tornozeleira 3 Kg 

Equipamento utilizado para exercícios de fortalecimento. 
Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, 
revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em 
quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em 
velcro. 

134 Tornozeleira 5 Kg 

Equipamento utilizado para exercícios de fortalecimento. 
Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, 
revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em 
quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em 
velcro. 

135 Travesseiro 

Material utilizado para posicionamento do usuário confeccionado 
em espuma; revestido com courvin; dimensões aproximadas: 40cm 
x 60cm. 

136 
Tubo de ressonância para 
exercícios 

Material para exercícios de fonoaudiologia. Tubo de ressonância 
flexível para exercícios com garrafa pet de 500ml, dimensões 
35x5x3 

137 Tubo Elástico com mosquetão 

Material utilizado para treino de força muscular em programas de 
reabilitação ou condicionamento físico. Confeccionado com tubo 
de látex revestido em luva de nylon, com mosquetões e puxador 
com pegada de borracha. Resistência Leve. 

138 Tubo Elástico com mosquetão 

Material utilizado para treino de força muscular em programas de 
reabilitação ou condicionamento físico. 
Tubo de látex revestido em luva de nylon, com mosquetões e 
puxador com pegada de borracha. Resistência Moderada. 

139 Tubo Elástico com mosquetão 

Material utilizado para treino de força muscular em programas de 
reabilitação ou condicionamento físico. 
Tubo de látex revestido em luva de nylon, com mosquetões e 
puxador com pegada de borracha. Resistência Forte. 

140 Tubo Fisioterápico 

Material para estímulos sensoriais que relaxam os músculos 
doloridos e tensos ativando também a circulação sanguínea  
Dimensões aproximadas: comprimento de 13cm 
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141 Ultra-Som 1 E 3 MHz 

Equipamento utilizado para auxílio no tratamento de diferentes 
tipos de afecções: traumáticas, reumáticas, inflamatórias que 
afetam o sistema nervoso periférico, alterações degenerativas do 
esqueleto, etc.  
Freqüências de 1MHz ou 3MHz; Protocolos pré definidos de 
tratamento; Tecnologia de operação micro controlada; Tela em 
LCD; Cabeçote com dupla face de alumínio; Modo de emissão 
onda pulsada e contínua; Repetição de Pulso com 100Hz, 48Hz e 
modulação em 20 ou 50 de tempo ON. Repetição de pulso com 
100Hz, 48 Hz e 16 Hz e modulação de 10,20,50 de tempo ON; 
intensidade regulada e mesurada em W/cm² visualizadas através do 
painel digital; Timer; Saída para terapia combina; Bivolt. 
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RESOLUÇÃO SESA Nº 870/2021 
 

Institui o Incentivo Financeiro de Investimento e 
Custeio para Aquisição de Equipamentos de 
Reabilitação multiprofissional, para a Rede de 
Atenção da Linha de Cuidado à Saúde da Pessoa 
com Deficiência do Estado do Paraná e 
Reabilitação da Síndrome pós COVID-19 na 
modalidade Fundo a Fundo. 

 
O Secretário de Estado da Saúde, gestor do Sistema Único de Saúde do Paraná, no 

uso da atribuição que lhe confere o art. 4º, incisos VI e XIII, da Lei Estadual nº 19.848, de 3 
de maio de 2019 e o art. 8º, inciso IX do anexo 113060_30131 do Decreto Estadual nº 9.921, 
de 23 de janeiro de 2014, Regulamento da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, além do 
disposto na Lei Estadual nº 13.331, de 23 de novembro de 2001, Código de Saúde do Estado 
e, 

 
- considerando as diretrizes e princípios para a consolidação do Sistema Único de 

Saúde, Art. 196 da Constituição Federal 1988, que dispõe sobre universalidade, integralidade, 
equidade, hierarquização e controle social; 

 
- considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que estabelece os 

critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, 
avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo, e, em seu Artigo 19, 
combinado com o Artigo 20, dispõe que o rateio dos recursos dos Estados transferidos aos 
Municípios para ações e serviços públicos de saúde será realizado segundo o critério de 
necessidades de saúde da população e levará em consideração as dimensões epidemiológica, 
demográfica, socioeconômica e espacial e a capacidade de oferta de ações e de serviços de saúde, 
observada a necessidade de reduzir as desigualdades regionais, nos termos do inciso II do § 3º do 
Art. 198 da Constituição Federal, devendo as transferências dos Estados para os Municípios 
destinados a financiar ações e serviços públicos de saúde, ser realizadas diretamente aos Fundos 
Municipais de Saúde, de forma regular e automática, em conformidade com os critérios de 
transferência aprovados pelo respectivo Conselho de Saúde; 

 
- considerando a Lei Complementar Estadual nº 152 de 10/12/2012, que dispõe sobre o 

Fundo Estadual de Saúde-FUNSAUDE, regulamentado pelo Decreto nº 7.986, de 16 de Abril de 
2013, com finalidade de “captar, gerenciar, prover e aplicar os recursos financeiros destinados ao 
desenvolvimento das ações e serviços públicos de saúde”, cuja gestão compete ao Secretário de 
Estado da Saúde; 

 
- considerando a Lei Estadual 13.331/2001, que em seu Artigo 12 - inciso XVI, dispõe 

que o Estado deve exercer, com equidade, o papel redistributivo de meios e instrumentos para os 
municípios realizarem adequada política de saúde; 

 
- considerando a Deliberação nº 204/2013, que aprova a implantação da Rede de 

Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná; 
 
- considerando a Lei Estadual nº 18.419, de 07 de janeiro de 2015, que estabelece o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná; 
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- considerando a Resolução SESA nº 144/2016 que institui a Rede da Atenção à Saúde 
da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná; 

 
- considerando a necessidade de estimular e qualificar reabilitação traumato-ortopédica, 

neurofuncional, cardio-respiratória e a estimulação precoce nas ações da atenção primária à saúde 
e especializada dos municípios; 

 
- considerando a demanda dos municípios para aquisição de equipamentos para auxiliar 

no desenvolvimento de ações de promoção, prevenção e reabilitação dos usuários; 
 
- considerando o Plano Estadual de Saúde 2020-2023, no qual consta a Linha de 

Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência que tem como objetivo promover o cuidado integral 
à pessoa com deficiência física, auditiva, intelectual, visual, ostomias ou múltiplas deficiências, 
temporárias ou permanentes, progressivas ou estáveis, intermitentes ou contínuas por meio da 
promoção, prevenção, tratamento, reabilitação e vigilância em saúde, e, ações intersetoriais para o 
seu pleno desenvolvimento; 

 
- considerando a Nota Orientativa nº 53/2020, que trata da reabilitação do paciente pós-

tratamento de infecção por SARS-CoV-2; 
 
- considerando a Nota Orientativa nº 6/2021, que trata das orientações sobre o manejo e 

acompanhamento da Síndrome pós-COVID-19; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Instituir o Incentivo Financeiro de Investimento e Custeio para Aquisição de 
Equipamentos de reabilitação multiprofissional, para a Rede de Atenção da Linha de Cuidado à 
Saúde da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná e Reabilitação da Síndrome pós COVID-
19 na modalidade Fundo a Fundo. 

 
Art. 2º São elegíveis a receberem o incentivo financeiro de investimento e custeio objeto 

do Artigo 1º desta Resolução, todos os municípios em que restar comprovada a existência de ao 
menos um profissional fisioterapeuta e/ou fonoaudiólogo e/ou terapeuta ocupacional e/ou 
educador físico e/ou psicólogo. 

 
I - os municípios elegíveis para receberem recursos estaduais objeto desta Resolução 

serão priorizados, observado o limite da disponibilidade orçamentária e levando-se em conta: 

a) o número de Unidades Básicas de Saúde e equipes de APS, existentes no município, 
com profissional fisioterapeuta e/ou fonoaudiólogo e/ou terapeuta ocupacional e/ou educador 
físico e/ou psicólogo atuante e cadastrado no SCNES; 

b) o número de serviços especializados existentes no município, com profissional 
fisioterapeuta e/ou fonoaudiólogo e/ou terapeuta ocupacional e/ou educador físico e/ou psicólogo 
atuante e cadastrado no SCNES; 

c) o número de habitantes do município. 
 

Art. 3º Estabelecer o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para o incentivo financeiro 
de investimento e custeio para aquisição de equipamentos de reabilitação multiprofissional, para a 
Rede de Atenção da Linha de Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência e Reabilitação da 
Síndrome pós COVID-19 do Estado do Paraná. 
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§ 1º O montante financeiro definido será repassado em parcela única, ao município apto 

ao incentivo. Fica estabelecido o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do incentivo financeiro 
para investimento e R$ 10.000,00 (dez mil reais) do incentivo financeiro para custeio. 

 
§ 2º Cabe a Regional de Saúde indicar 01 servidor para fazer o monitoramento dos itens 

adquiridos e dar o cumprimento quanto à aquisição dos equipamentos. 
 
Art. 4º Os recursos do incentivo devem ser integralmente utilizados para aquisição de 

equipamentos de reabilitação multiprofissional, para a Rede de Atenção da Linha de Cuidado à 
Saúde da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, de acordo com a relação constante do 
Anexo I desta resolução, para uso exclusivo em Unidades de Atenção Primária em Saúde e/ou 
Atenção Especializada. 

 
§ 1º Os Municípios definirão, de acordo com sua necessidade, os itens e as quantidades a 

serem adquiridas, submetendo ao Conselho Municipal de Saúde para aprovação. 
 
§ 2º Os Municípios poderão realizar a aquisição dos itens contidos no Anexo I, por meio 

de abertura de licitação própria ou participação em registros de preços existentes, respeitado o 
descritivo dos itens constantes do Anexo I. 

 
§ 3º Caso a aplicação dos recursos pelo município aderente, seja superior ao valor do 

incentivo, fica o município responsável em suportar a despesa com recursos próprios. 
 
Art. 5º Para solicitação do Incentivo Financeiro de Investimento e Custeio dos 

Equipamentos de reabilitação multiprofissional, os Municípios deverão encaminhar a proposta 
para Regionais de Saúde contendo: 

 
I - Ofício do Gestor Municipal, encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, 

solicitando o incentivo, justificando a necessidade e informando o número de habitantes do 
município e a destinação na aplicação do recurso pretendido segundo o objeto desta resolução; 

II - Declaração de uso exclusivo para o SUS; 

III - Cópia autenticada de RG, CPF e Ata de posse do Prefeito; 

IV - Comprovar a existência de profissional fisioterapeuta e/ou fonoaudiólogo e/ou 
terapeuta ocupacional e/ou educador físico e/ou psicólogo atuando nos serviços de Atenção 
Primária e/ou especializada à Saúde, por meio de cópia da ficha reduzida do estabelecimento de 
saúde e dados do profissional, do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES; 

V - Adotar medidas para a melhoria do acesso da população as Unidades de Atenção 
Primaria à Saúde e/ou serviços especializados, mantendo equipes e as condições de ambiência 
para a realização das ações; 

VI - Manter atualizado os dados em Atenção Primária e/ou especializada à Saúde no 
Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – SCNES; 

VII - Manter atualizado os dados no e-SUS conforme cenário informatizado e proposto 
pela SESA/PR; 

VIII - Ter Fundo Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde instituído e em 
funcionamento; 

IX - Ata ou Resolução de aprovação do Conselho Municipal de Saúde; 
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X - Incluir as cláusulas antifraude e anticorrupção, conforme Anexo da Resolução SESA 
nº 329/2015, ou ato que a venha substituir, em todos os editais de processos licitatórios e nos 
contratos referentes a aquisição dos bens de que trata o Incentivo Financeiro de Investimento e 
Custeio para Aquisição de Equipamentos de reabilitação multiprofissional, para a Rede de 
Atenção da Linha de Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná e 
Reabilitação da Síndrome pós COVID-19 do Estado do Paraná. 

 
Art. 6º Os documentos relacionados no Art. 5º deverão ser encaminhados às respectivas 

Regionais de Saúde, que deverão instaurar os procedimentos no e-Protocolo digital no âmbito da 
administração pública do Estado do Paraná nos termos do Decreto nº 5389, de 24 de outubro de 
2016. 

 
Parágrafo único. Após análise e aprovação do requerimento a Secretaria de Estado da 

Saúde editará resolução de habilitação dos municípios aptos ao recebimento do Incentivo. 
 
Art. 7º Fica estabelecido o prazo de 48 meses, após o recebimento do recurso, para que o 

município adquira os equipamentos destinados ao incentivo financeiro de investimento e custeio 
para Aquisição de Equipamentos de reabilitação multiprofissional, para a Rede de Atenção da 
Linha de Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência e Reabilitação da Síndrome pós COVID-19 
do Estado do Paraná. 

 
§ 1º O município deverá iniciar o processo de aquisição dos bens em até 60 dias, após o 

recebimento do recurso. Caso haja a necessidade de solicitação de dilação de prazo, só poderá ser 
concedida por motivo de caso fortuito ou de força maior, desde que não ultrapasse o prazo de até 
48 meses a partir da data de pagamento. 

 
§ 2º O bem de investimento adquirido com o incentivo financeiro desta resolução, 

deverá ser utilizado no local indicado, APS e/ou Atenção Especializada pelo período mínimo de 
48 meses. Após esse período, se de interesso do município, o bem poderá ser transferido para 
outro ponto de atenção da Linha de Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência, desde que 
aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e comunicado a SESA por meio de ofício. 

 
Art. 8º Os municípios deverão adotar práticas de anticorrupção, devendo: 
 
I - observar e fazer, em toda gestão do Sistema Municipal de Saúde, o mais alto padrão 

de ética, durante todo o processo de execução dos recursos do incentivo evitando práticas 
corruptas e fraudulentas; 

II - impor sanções sobre uma empresa ou pessoa física, sob pena de inelegibilidade na 
forma da Lei, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados 
pela gestão municipal se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa ou pessoa 
física, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 
coercitivas ou obstrutivas ao participar de licitação ou da execução de contratos financiados com 
recursos repassados pela SESA. Para os propósitos deste inciso, definem-se as seguintes práticas: 

a) Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no desempenho de suas 
atividades; 

b) Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão de fatos, com o objetivo de influenciar a 
execução dos recursos; 

133
16

Assinatura Qualificada realizada por: Carlos Alberto Gebrim Preto em 29/09/2021 14:39. Inserido ao protocolo 17.786.953-8 por: Raquel  Steimbach Burgel em: 27/09/2021
10:25. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 71e2d0d48eb14bea5b393c12383662e0.



 

 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400 

www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br 
 

5

c) Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos; 

d) Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou 
afetar a execução de um contrato; 

e) Prática obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas, aos representantes da SESA, com o objetivo de impedir materialmente a 
fiscalização da execução do recurso. 

III - concordar e autorizar a avaliação das despesas efetuadas, mantendo à disposição dos 
órgãos de controle interno e externo, todos os documentos, contas e registros comprobatórios das 
despesas efetuadas. 

 
Art. 9º A utilização dos recursos financeiros deverá atender as exigências legais 

concernentes à licitação a que estão sujeitas todas as despesas da Administração Pública. 
 
Parágrafo único. A documentação administrativa e fiscal deverá ser mantida em arquivo 

pelo período mínimo legal exigido. 
 
Art. 10 O Município restituirá recursos financeiros recebidos, atualizados 

monetariamente, acrescidos de juros legais na forma aplicável aos débitos para como Tesouro do 
Estado nos seguintes casos: 

 
I - quando verificado o desvio de finalidade na aplicação dos recursos, como o caso de 

aquisição de bens estranhos a finalidade desta Resolução; 

II - quando o município não promover a execução do incentivo em até 48 meses após o 
recebimento do recurso. 

 
Art. 11 Para a devolução dos recursos disponibilizados aos municípios, realizar a 

transferência ao Fundo Estadual de Saúde, conforme dados bancários Banco do Brasil, Agência: 
3793-1 Conta-Corrente: 7405-5. 

 
Parágrafo único. O comprovante de devolução encaminhar para 

contabil@sesa.pr.gov.br identificando qual a origem do valor recebido. 
 
Art. 12 A SESA, por meio das Regionais de Saúde, fará o monitoramento do 

estabelecido nessa Resolução, com preenchimento das informações em Formulário disponível na 
intranet da Secretaria de Estado da Saúde, conforme Anexo II desta resolução. 

 
§ 1º O Controle Interno/SESA em parceria com o Fundo Estadual de Saúde, gestor dos 

recursos financeiros destinados a ações e serviços públicos de saúde, poderá a qualquer momento 
fazer a verificação “in loco”, da aplicação do incentivo. 

 
§ 2º Os resultados das ações e dos serviços de saúde executados com os recursos 

financeiros desta Resolução fica a cargo do servidor indicado para o monitoramento pela Regional 
de Saúde “monitor” em conjunto com a Diretoria responsável pela ação. 

 
§ 3º Ao identificar qualquer inconsistência na aplicação do recurso, solicitar ao gestor 

municipal que formalize a situação/inconsistência detectada pelo fiscal, anexar o documento do 
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gestor municipal no e-protocolo que deu origem ao recurso e enviar para a área técnica da SESA 
para os devidos encaminhamentos, informando a manifestação sobre a inconsistência identificada; 

 
§ 4º Caso haja comprovado quaisquer irregularidades, estará o responsável sujeito às 

sanções previstas na Lei nº 8.429 de 1992 – Agentes Públicos Improbidade Administrativa. 
 
§ 5º O município deverá constar do relatório anual de gestão a aplicação dos recursos 

decorrente da presente resolução. 
 
Art. 13 Os recursos orçamentários objeto desta Resolução correrão por conta do 

orçamento da Secretaria de Estado da Saúde, devendo onerar o bloco orçamentário 
correspondente ao Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde do Paraná, mediante prévia 
dotação orçamentária do exercício do ano corrente. 

 
Art. 14 O saldo remanescente referente a Resolução poderá ser utilizado para a 

aquisição de material de capital e custeio descritos no Anexo I desta Resolução, desde que o 
município tenha a aprovação do Conselho Municipal de Saúde constado em ata e da SESA-PR, 
não podendo ser alterado o objeto. 

 
§ 1º Caso o saldo remanescente não seja suficiente para adquirir algum item relacionado  

listado no Anexo I da referida Resolução o município poderá fazer uso de contrapartida municipal 
como complementação do valor do item. 

 
§ 2º Uma vez aprovada a utilização do saldo remanescente, o Gestor Municipal terá o 

prazo de execução para aquisição dos bens no prazo de 48 meses, a contar da data do recebimento 
do recurso, caso ultrapasse este prazo, o saldo da aplicação financeira e sobras dos recursos 
deverá ser devolvido à SESA-PR. 

 
Art. 15º Os casos em que houver aprovação em ata pelo Conselho Municipal de Saúde 

de equipamentos que não constam no Anexo I da Resolução serão analisados pela equipe técnica 
da Divisão de Saúde da Pessoa com Deficiência desta Secretaria de Estado e deverão seguir o 
mesmo trâmite das solicitações que possuem em seu rol de propostas os equipamentos previstos 
no Anexo I 

 
Art. 16º A SESA-PR, por meio do Relatório de Gestão, informará ao Conselho Estadual 

de Saúde e ao Tribunal de Contas, os repasses feitos, ou a qualquer momento quando solicitado. 
 
Art. 17º Fica revogada a Resolução SESA nº 269, de 30 de junho de 2016, que instituiu 

o incentivo financeiro de investimento para aquisição de equipamentos de fisioterapia ou 
reabilitação, para a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com deficiência do Estado do Paraná – 
Componente da Atenção Básica, na modalidade Fundo a Fundo. 

 
Art. 18º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir 

da data de publicação. 
 

Curitiba, 24 de setembro de 2021. 
 

Assinado eletronicamente 
Dr. Carlos Alberto Gebrim Preto 

(Beto Preto) 
Secretário de Estado da Saúde 
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ANEXO I DA RESOLUÇÃO SESA Nº 870/2021 
 

Equipamentos de reabilitação multiprofissional, para a Rede de Atenção da Linha de 
Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência e Reabilitação da Síndrome pós COVID-19 do 

Estado do Paraná 
 

As Especificações técnicas deverão observar minimamente o descritivo abaixo, podendo 
sofrer alterações. Ressalta-se que o objeto que deverá ser mantido. 

 

Item Nome/objeto Descrição 

1 Andador adulto 

Equipamento utilizado para treino da marcha com meio auxiliar.  
Material de alumínio; regulável; ponteira de borracha 
antiderrapante; dobrável e articulável; capacidade Suportada de 
aproximadamente: 90kg. 

2 Andador infantil 

Equipamento utilizado para treino da marcha com meio auxiliar.  
Material de alumínio; regulável; Ponteira de borracha 
antiderrapante; Dobrável e articulável; Capacidade Suportada 
aproximadamente: 80Kg. 

3 
Anel Exercitador de Mãos e 
Dedos 

Material para reabilitação e fortalecimento dos dedos, mãos, 
punhos e antebraços, terapia ocupacional e coordenação motora 
final. Exercitador feito em silicone extremamente leve e durável 
com resistência de 18 quilos. 

4 Anilha emborrachada de 1kg 
Equipamento utilizado para fortalecimento muscular. Anilha 
emborrachada vazada de 1kg. 

5 Anilha emborrachada de 2kg 
Equipamento utilizado para fortalecimento muscular. Anilha 
emborrachada vazada de 2kg. 

6 Anilha emborrachada de 3kg 
Equipamento utilizado para fortalecimento muscular. Anilha 
emborrachada vazada de 3kg. 

7 Anilha emborrachada de 5kg 
Equipamento utilizado para fortalecimento muscular. Anilha 
emborrachada vazada de 5kg. 

8 Aparelho de corrente russa 

Equipamento utilizado para incremento da força muscular, 
modificação do tecido muscular, melhoria da estabilidade articular, 
manutenção da qualidade e quantidade do tecido muscular, 
recuperação da sensação da contração nos casos de perda de 
sinestesia e aumento da circulação sanguínea no músculo.  
Modulações: Contínuo / sincronizado / recíproco / facial; 
Frequência de recorte variável de 1 a 200 Hz; Rise - variável de 1 a 
10 segundos; Decay - variável de 1 a 10 segundos; ON - variável de 
1 a 60 segundos; OFF - variável de 1 a 60 segundos.  Dimensões e 
pesos aproximados: 25.0 cm x 19.0 cm x 14.0 cm (C x L x A) Peso: 
3.0 kg. Peso: 4.0 kg 
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9 
Aparelho de espirometria 
portátil 

Equipamento utilizado para avaliar a função pulmonar.  
Composto por uma tela colorida de alta definição sensível ao toque; 
comandos diretamente na tela; tela de incentivo para criança; 
memória para até 2000 exames; seleção de valores predito; testes 
pré e pós bronco-dilatação; medição de espirometria forçada, lenta 
e VVM indiret; software Sida 5 ou spirometry. 

10 
Aparelho de laser DMC 
Therapy EC 

Equipamento utilizado para reabilitação fonoaudiológica em voz, 
disfagia, motricidade orofacial e anosmia. Dimensões aproximadas: 
Peso da peça de mão: 0,18 Kg. Peso do suporte da peça de mão: 
0,12 Kg. Dimensão da peça de mão: 21 cm (altura) x 3 cm (largura) 
x 5 cm (profundidade). Dimensão do suporte da peça de mão: 11 
cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade). Diâmetro da 
fibra: 600 um. Bateria: Li-íon. Comprimento de onda laser 
vermelho: 660 nm ± 10 nm. Potência útil emissor laser vermelho: 
100 mW ± 20 %. Comprimento de onda laser infravermelho: 808 
nm ± 10 nm. Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 
20 %. Itens que acompanham o produto: 01 peça de mão. 01 
suporte da peça de mão. 01 fonte de alimentação. 03 espaçadores. 
01 óculos de proteção profissional. 01 óculos de proteção paciente. 
01 case de transporte. 03 pulseiras ILIB 

11 
Aparelho de laser e caneta 
infravermelho 

Equipamento microcontrolado por laser terapêutico de baixa 
potência, utilizado em reabilitação física. 
Utilizado para auxílio ao tratamento de doenças inflamatórias, 
processos cicatriciais, estimulação na produção de colágeno, 
microcirculação, entre outros benefícios. Visor de LCD; timer; 
bivolt; laser terapêutico de baixa frequência; canetas: caneta Laser 
660nm - AlGaInP - (Po - 30mW), caneta Laser 830nm - GaAlAs - 
(Po - 30mW), caneta Laser 904nm - GaAs - (Po - 70Wpico). 
Emissão de Laser contínuo ou pulsado; opção de 10 frequências de 
modulação. Programas de tratamento pré definidos. 

12 Aparelho de pilates - Cadilac 

Equipamento para atividade física. Fabricado em madeira natural. 
A estrutura é reforçada por chapas de metal, nos ângulos que 
formam os pés do aparelho, para garantir 100% de estabilidade. 
Todas as barras são produzidas em aço inox, polidas. 
As conexões e ajustes são confeccionados em polímero (nylon) 
injetado, leve, durável e resistente. 
O estofamento é desenvolvido com duas camadas de EVA. 

13 
Aparelho de pilates – Ladder 
barrel 

Equipamento utilizado para atividade física. 
Fabricado em madeira maciça, com 5 degraus, sendo uma barra 
móvel, barril deslizante e revestido em courvin sintético 

14 
Aparelho de pilates – 
Reformer 

Equipamento utilizado para atividade física. 
Couro e espuma densa de EVA feitas para durar e prover o máximo 
de conforto.  
Equipado com 5 molas (4 com tensão total, uma com meia tensão). 
Conta com 3 posições de encaixe das molas, 6 posições do carrinho 
deslizante, 3 posições de descanso da cabeça, 4 posições da barra 
de apoio. 
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15 
Aparelho de pilates – Step 
chair 

Equipamento utilizado para atividade física. Madeira natural 
maciça de eucalipto. Possui chapas de aço reforçando a parte 
interna da base do aparelho, garantindo 100% de estabilidade, 
Suporta até 140 Kg, possui ajuste de carga nas molas e ajuste de 
altura das bengalas com 6 posições. 

16 Aparelhos de bioimpedância 

Equipamento eletromédico que realiza a análise da Composição 
Corporal. Tensão de Alimentação (fonte): 85 240V a.c. Bateria 
Pack: O equipamento funciona sem o uso da fonte, visor: Display 
LCD Alfanumérico. Dimensões: C=180mm x L=175mm x 
A=90mm. Peso: 1,100 kg. Massa Livre de Gordura (MLG) em Kg. 
Gordura Corporal (GC) em Kg. Massa Muscular Esquelética 
(MME) em kg. Água Corporal Total (ACT) em Kg. Massa Livre de 
Gordura (MLG) em %. Gordura Corporal (GC) em % 
Massa Muscular Esquelética (MME) em %. Água Corporal Total 
(ACT) em %. Valor ideal Teórico de Massa Livre de Gordura 
(MLG) em Kg e %. Valor Ideal Teórico de Gordura Corporal (GC) 
em Kg e %. Valor Ideal Teórico de Água Corporal Total (ACT) em 
%. Índice de Massa Corporal (IMC). Classificação do Índice de 
Massa Corporal Total (IMC). Histórico Comparativo de Avaliações 
Realizadas. Gasto Energético Basal (GEB). Gasto Energético Total  
(GET). Gráficos Comparativos em kg e %. 

17 
Aspirador de secreções 
portátil 

Equipamento utilizado para aspirar secreções tipo portátil:  
acionamento elétrico, capacidade mínima do frasco coletor de 1300 
ml, potência motor 1/4, frasco em polipropileno transparente e 
reprocessável, frequência 60, pressão máxima vazão 19l/min, 
vacuômetro 550 mmhg. 

18 
Balancim - balanço de 
propriocepção 

Equipamento utilizado para treino de propriocepção, equilíbrio 
Bipodal e Unipodal, descarga de peso, Fortalecimento da 
musculatura da cadeia inferior, Reabilitação Neurológica. 
Antiferruginoso, Plataforma central fixada por correntes zincadas, 
piso revestido de material antiderrapante, Dimensões aproximadas 
externa total: 0,70x0,40x0,55m(CXLXA). Dimensões aproximadas 
da base interna: 0,40x0,20cm(CXL). Peso: 4,8kg 
(aproximadamente). 

19 Bandagem elástica 

Material para cinesioterapia: Bandagem elástica, material algodão, 
tipo autoadesiva, hipoalergênica, com cor, impermeável à água, 
permeável a gases, tamanho cerca de 5 cm x 5 cm. 

20 Barras Paralelas 

Equipamento utilizado para reabilitação e treino da marcha. 
Estrutura em aço; regulagem até no máximo de 1,10m; corrimão 
em madeira; 1 par de corrimãos em madeira de aproximadamente 3 
metros de comprimento, dotada de 3 barras verticais de cada lado; 
piso antiderrapante . 

21 

Bateria Neuropsicológica de 
uso exclusivo de psicólogo 
e/ou fonoaudiólogo Instrumento que mensura funções cognitivas. 

22 Bengala 4 pontas 

Equipamento utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. 
Material de alumínio; regulável; Ponteira de borracha 
antiderrapante; Dobrável e articulável; Capacidade Suportada de 
aproximadamente: 80Kg. 

138
16

Assinatura Qualificada realizada por: Carlos Alberto Gebrim Preto em 29/09/2021 14:39. Inserido ao protocolo 17.786.953-8 por: Raquel  Steimbach Burgel em: 27/09/2021
10:25. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 71e2d0d48eb14bea5b393c12383662e0.



 

 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400 

www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br 
 

10

23 
Bicicleta Ergométrica 
horizontal 

Equipamento utilizado para reabilitação funcional aeróbica, 
fortalecimento de membros inferiores. 
Utilizada para reabilitação funcional aeróbica, fortalecimento de 
membros inferiores. Display em LCD; monitoramento: distância, 
cronômetro, monitorização cardíaca, calorias, nível de carga e 
relógio. Dimensões aproximadas: 1,41m, 0,63m, 1,04m 

24 Bola Bosu 

Material utilizado para movimentos e exercícios para reeducação 
postural, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, 
coordenação, reabilitação e condicionamento físico. Meia bola de 
Látex antiderrapante com base plástica resistente, sistema 
antiestouro, suporte de até 350 Kg. 

25 Bola feijão - 90 x 45 cm 

Material utilizado para reabilitação de força muscular, resistência 
flexibilidade e equilíbrio.  
Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema 
antiestouro, bico reserva. 90X45 cm de diâmetro. 

26 Bola medicinal 

Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação 
motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. 
Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante e peso 
aproximado de 04 Kg. 

27 Bola medicinal   

Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação 
motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. 
Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante e peso de 
aproximado de 02 Kg. 

28 Bola Suíça - 45 cm 

Material utilizado para força muscular, resistência flexibilidade e 
equilíbrio. 
Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema 
antiestouro, bico reserva. 45 cm de diâmetro. 

29 Bola Suíça - 55 cm 

Material utilizado para força muscular, resistência flexibilidade e 
equilíbrio. 
Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema 
antiestouro, bico reserva. 55 cm de diâmetro. 

30 Bola Suíça - 65 cm 

Material utilizado para força muscular, resistência flexibilidade e 
equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema 
antiestouro, bico reserva. 65 cm de diâmetro. 

31 Bola Suíça - 85 cm 

Material utilizado para força muscular, resistência flexibilidade e 
equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema 
antiestouro, bico reserva. 85 cm de diâmetro. 
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32 Cadeira de Roda 

Equipamento auxiliar de locomoção.  
Cadeira de rodas manual com chassis em estrutura tubular de aço 
carbono e fechamento em "X", com articulações, conexões e placas 
de fixação em nylon que permitem alteração de regulagem de 
cambagem, caster, centro de gravidade e tilt; rodas traseiras 24'', 
aro em alumínio raiado com calotas em ABS e pneus infláveis, 
rodas dianteiras 6'', aro em nylon com pneus maciços flexível em 
borracha termoplástica, ambos na cor cinza, eixos quick-release 
com rolamentos blindados; apoio de braços acolchoado e apoio de 
pés em polipropileno, rebatíveis, destacáveis e reguláveis; freio de 
estacionamento mecânico acionado por alavancas com manopla em 
borracha termoplástica; largura do assento e encosto de 32/33, 
36/37, 40/41, 44/45 ou 49/50cm; altura do encosto de 30, 40, 45 ou 
50cm; altura do apoio de braços de 13, 17, 19, 21, 23 ou 25 cm; 
assento e encosto confeccionados em dacron acolchoado 
removíveis com fixação sem uso de parafusos e apoio de 
panturrilha em tira de polipropileno. 

33 Cadeira de rodas Infantil 

Equipamento auxiliar de locomoção.  
Construída em liga alumínio aeronáutico temperado; Rolamentos 
blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo; 
Estofamento em nylon resistente, com tensionamento de assento e 
encosto, fixado sem parafusos; Almofada de 5 cm de espessura em 
espuma de alta densidade, incorporada ao assento; 
Estrutura dobrável em “X” com barras hexagonais, para maior 
resistência e estabilidade, sistema de fechamento com 
articuladores; Rodas traseiras de 20” infláveis, raiada; Rodas 
dianteiras de 5” maciças; 
Sistema de desmontagem rápida “quick release” nas quatro rodas; 
Freios bilaterais; 
Protetor de roupas em alumínio com abas; Encosto com regulagem 
de altura aproximada de 2,5cm; 
Pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; 
Prolongador de encosto. 

34 Cama elástica – trampolim 

Equipamento utilizado para trinamento aeróbico, equilíbrio e 
fortaleci emento. Sistema de rosca para melhor fixação e 
segurança; Altura: 0,22 m; Diâmetro: 1 m; Peso máximo suportado: 
100kg; Composição: Estrutura em aço carbono; Acoplado em nylon 
preto; Tela trampolim; 

35 Colchonete 

Material utilizado para atividade física.  
Colchonete de espuma; densidade 23; revestido com courvin. 
Dimensões aproximadas: 180cm x 140cm x 5cm 

36 
Conjunto de 5 bastões com 
suporte 

Equipamento utilizado para alongamento, fortalecimento e ganho 
de amplitude de movimento (ADM). Confeccionado em madeira, 5 
cores de bastões, suporte para fixação na parede. 5 batões de 1,5m 
X 0,03m X 0,03m. 

37 
Conjunto de Rolo e Bola de 
Massagem Material utilizado para alívio da tensão muscular. 
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38 Correntes TENS/FES 

Equipamento utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções 
neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no 
tratamento das algias. Equipamento com duas correntes TENS e 
FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de 
intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual 
de contração; programação via teclado; painel Frontal LCD; timer; 
bivolt. 

39 Cunha media em espuma 

Material utilizado para posicionar o paciente para realizar a terapia. 
Cunha de espuma; revestida e courvin; dimensões aproximadas: 47 
cm x 30 cm x 50 cm 

40 Diapasão neurológico 
Equipamento utilizado por profissionais da saúde na avaliação e 
testes audiológicos na verificação de perda auditiva. 

41 
Dinamômetro de preensão 
manual 

Equipamento para avaliação nutricional. Fabricado com chassi de 
estrutura metálica resistente a oxidação possui boa facilidade de 
leitura e interpretação dos dados em qualquer posição.   

42 
Disco de equilíbrio flexível 
com bomba de ar 

Material para exercícios de coordenação motora, equilíbrio e 
propriocepção de membros inferiores. Composto por: material 
vilínico PVC Flexível, não tóxico, com superfície rugosa; Suporta 
até 100kg. Dimensões e pesos aproximados: 35.0cm x 6.0cm 
(DXA). Peso: 1,7kg 

43 
Disco de equilíbrio flexível 
com bomba de ar 

Material utilizado para realização de exercícios de Propriocepção, 
treino de equilíbrio e coordenação, recuperação funcional em fase 
pós-operatória (ortopédica) e preventivo em futuras lesões 
articulares e musculares. Disco de plástico flexível inflável com 
uma das superfícies cobertas por cravos emborrachados. 

44 Divã baixo 

Equipamento que facilita a acomodação do paciente 
proporcionando maior segurança a terapia. Tablado de madeira; 
Espuma de densidade 28; Revestido por courvim anticalor. 
Dimensões aproximadas: 186cm x 135cm, 44cm (CxLxA) 

45 Eletrodos de silicone (lavável) 
Material utilizado para equipamentos de eletroterapia. Material de 
silicone; reutilizáveis; material de boa condutibilidade. 

46 Escada auxiliar com 2 degraus 

Equipamento que auxilia na locomoção. Material de armação 
tubular, com revestimento sintético; degraus com revestimento 
antiderrapante; pés com ponteira de borracha. 

47 Escada de canto 

Equipamento utilizado para reabilitação, treino da marcha, 
equilíbrio, propriocepção articular. Escada com rampa de madeira 
montada em L; 3 Degraus revestidos com piso antiderrapante; 
Corrimãos em madeira para adulto e criança. 

48 
Escada para exercícios de 
agilidade 

Equipamento para treinamento aeróbico. Equipamento com duas 
tiras e onze degraus de nylon para a realização dos treinos e 
exercícios. 

49 
Escala de avaliação de 
comportamento adaptativo 

Instrumento que avalia o comportamento adaptativo de indivíduos 
com deficiências intelectuais e de desenvolvimento, Transtorno do 
Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH), lesão cerebral pós-traumática, deficiência 
auditiva e visual, doença de Alzheimer. 
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50 

Escala de Avaliação de 
Disfunções Executivas de uso 
exclusivo do psicólogo 

Instrumento que visa avaliar os possíveis déficits das funções 
executivas nas atividades cotidianas. Gerenciamento de tempo,  
Organização e resolução de problemas, Autocontrole, 
Automotivação, Autorregulação de emoções. 

51 
Escala de inteligência de uso 
exclusivo do psicólogo 

Instrumento que avalia a capacidade intelectual, utilizado em 
avaliações psicológicas e neuropsicológicas. 

52 Escala de Qualidade de Vida Instrumento para avaliação da qualidade de vida. 

53 Esfigmomanômetro 

Equipamento para mensuração de pressão. Utilizado para a 
medição dos 2 tipos de pressão arterial sanguínea, a sistólica (mais 
alta)  
e a diastólica (mais baixa). 

54 Espaldar - barra de ling 

Equipamento utilizado para alongamento, exercícios de 
fortalecimento muscular e reabilitação motora. Estrutura de 
madeira com 12 barras de apoio; barras de apoio de 
aproximadamente 45mm de diâmetro, com distância entre barras de 
aproximadamente 18cm; furação para fixação na parede; 
capacidade aproximada de: 95kg 

55 Espelho Nasal Milimetrado 

Material para quantificar a aeração nasal e para determinar o escape 
de ar nasal no caso de indivíduos portadores de alterações do 
esfíncter velofaríngeo: Espelho milimetrado em aço, tamanho 17 
cm x 10 cm, com encaixe nasal 

56 
Espelho para fixação na 
parede 

Material para análise da imagem corporal. Material vidro cristal, 
formato retangular, espessura 2 mm, comprimento de 1,20 m, 
largura 50 cm, sem moldura. 

57 
Espessante alimentar 
instantâneo 

Material espessante e gelificante para alimentos, translúcido, 
instantâneo, isento de glúten e lactose. Não altera cor, sabor e 
cheiro dos alimentos quentes ou frios. À base de maltodextrina, 
espessante goma xantana e gelificante cloreto de potássio. Lata 
com 150g. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega 

58 Esteira Elétrica Ergométrica 

Equipamento utilizado para reabilitação funcional aeróbica. Tres 
regulagens de inclinação; Velocidade ajustável até 16km/h; Painel 
de LCD; Monitoramento: distância, tempo, calorias, pulso, 
programas e velocidades, monitoramento cardíaco; programas pré 
definidos de motivação de exercícios; Dimensões aproximadas da 
Lona: 40cm x 120cm. Dimensões aproximadas do produto: 165cm, 
66cm, 127cm 

59 Estetoscópio 

Equipamento que amplifica os sons internos emitidos pelo corpo e 
é usado para o exame de ruídos vasculares e respiratórios.  
Diafragmas de alta sensibilidade.  
Tubo moldado em PVC de peça única para transmissão do som. 

60 
Exercitador e incentivador 
respiratório 

Material  para fisioterapia respiratória e fonoaudióloga, utilizado 
para higiene brônquica, tratamento de disfonia, prevenção de 
problemas pulmonares e vocais. Produto sem toxidade. 
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61 

Extensor De Dedos 
Fisioterapia Reabilitação 
Fortalecimento 

O Extensor de Dedos para Fisioterapia e reabilitação, auxiliará na 
recuperação 
de pequenas lesões além de ser ótimo para pessoas com problemas 
de má articulação, 
através de movimentos de abrir e fechar os dedos e as mãos 

62 

Extensor Elástico para 
Fortalecimento dos Dedos, 3 
kg Material para fortalecimento dos dedos 

63 Faixa Elástica resistência forte 

Material utilizado para exercícios físicos de reabilitação e 
fortalecimento. Confeccionada em borracha, com sistema de 
resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de 
resistência forte. 

64 Faixa Elástica resistência fraca 

Material utilizado para exercícios físicos de reabilitação e 
fortalecimento. Confeccionada em borracha, com sistema de 
resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de 
resistência fraca 

65 
Faixa Elástica resistência 
média 

Material utilizado para exercícios físicos de reabilitação e 
fortalecimento.. Confeccionada em borracha, com sistema de 
resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de 
resistência média. 

66 Fita de treinamento suspenso 

Material utilizado para treino de força muscular em programas de 
reabilitação ou condicionamento físico. Confeccionado com nylon 
de alta resistência, costuras reforçadas, mosquetão e presilhas de 
metal com regulagens de altura e comprimento. 

67 Fita métrica – inelástica 

Material para avaliação. Dimensões Aproximadas: fita de nylon de 
30mm na cor preta nas laterais e 30mm color que marcam os 
degraus, possuindo no total aproximadamente 5 metros de 
comprimento. 

68 Frequencímetro cardíaco 

Equipamento para monitorar o treino que registra a frequência 
cardíaca e outros dados, para acompanhar os batimentos cardíacos 
durante as atividades físicas. 

69 Goniômetro G 35 cm 

Equipamento utilizado para avaliar a amplitude do movimento de 
grandes articulações Goniômetro em material de PVC; duas réguas 
com graduação para mesuração de amplitude; sistema transferidor 
de 0º a 360º. 

70 Goniômetro P 14cm 

Equipamento utilizado para avaliar a amplitude do movimento  de 
pequenas articulações Goniômetro em material de PVC; duas 
réguas com graduação para mesuração de amplitude; sistema 
transferidor de 0º a 360º. 

71 Halter emborrachado 10Kg 

Equipamento utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro 
fundido, revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida 
contra oxidação e impacto.  Em cores diferentes para identificar o 
peso, com peso de 10kg. 

72 Halter emborrachado 1Kg 

Equipamento utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro 
fundido, revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida 
contra oxidação e impacto. Em cores diferentes para identificar o 
peso, com peso de 1kg. 
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73 Halter emborrachado 2Kg 

Equipamento utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro 
fundido, revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida 
contra oxidação e impacto.  Em cores diferentes para identificar o 
peso, com peso de 2kg. 

74 Halter emborrachado 5Kg 

Equipamento utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro 
fundido, revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida 
contra oxidação e impacto.  Em cores diferentes para identificar o 
peso, com  peso de 5kg. 

75 Hand Grip com Espuma 
Material utilizado para Fortalecimento da mão, punho e antebraço.  
 

76 
Hand Grip com Mola 
Ajustável de 10Kg Até 40Kg, 

Material utilizado para trabalhar a musculatura do anterbraço e da 
mão o que proporciona um aumento na força dessa região 

77 
Hand Grip Master, Adulto, 
leve 

Material utilizado para melhorar a força, resistência e coordenação 
de todos os músculos da mão e da maioria dos músculos e tendões 
do antebraço. 

78 
Incentivador Respiratório a 
Volume (Voldyne) 

Material utilizado na reabilitação pulmonar. O espirômetro de 
incentivo é utilizado quando   necessário uma exata mensuração do 
volume de ar inspirado pelo paciente, resultando em melhor 
controle da terapia e seus resultados. 
Confeccionado em material acrílico transparente e resistente. 
Apresenta seta externa indicadora de volume inspirado, com 
graduações a cada 250ml, pistão indicador interno de volume 
inspirado; 
– Coluna com codificador amarelo de performance do trabalho 
respiratório; 
– Saída externa para tubo tamanho padrão, medindo 
aproximadamente 30cm e peça bucal para exercício respiratório; 
– Capacidade de 5000ml Ideal para pacientes adulto e para 
pacientes com menor capacidade inspiratória (pediátricos e 
geriátricos) capacidade de 2500ml; 

79 
Inspirômetro de Incentivo 
adulto 

Material para exercícios respiratório para prevenção e tratamento 
de doenças boncopulmonares e atelectasias. Material: 
polipropileno; Dimensões Aproximadas: 13,5 x 6,9 x 14,2 cm; 
Posicionamento do ponteiro: Modulação em 0 - Fácil; 1 - Regular; 
2 - Dificil; 3 - Muito difícil; Que contenha: 01 Corpo montado; 01 
Bocal; 01 Mangueira. 

80 
Inspirômetro de Incentivo 
infantil – 

Material para exercícios respiratórios em crianças. Material: 
polipropileno; Dimensões Aproximadas: 13,5 x 6,9 x 14,2 cm; 
Posicionamento do ponteiro: Modulação em 0 - Fácil; 1 - Regular; 
2 - Dificil; 3 - Muito difícil; Que contenha: 01 Corpo montado; 01 
Bocal; 01 Mangueira. Kit de adesivos para personalização lúdica 
infantil 

81 
Inventário de Depressão de 
uso exclusivo do psicólogo 

Instrumento que visa medir a intensidade da depressão. 
Identificando sintomas típicos de depressão grave ou de depressão 
que requer hospitalização. 
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82 Kit 16 peças Tatame de EVA 

Material para atividade física. Cobertura: película siliconizada com 
textura especial para pratica desportiva. Composição: E.V.A 
copolímero etileno acetato de vinila especialmente desenvolvido 
para absorção de impactos com ótima memória de retorno. 
Espessura: 40mm. 

83 
Kit Bolas com resistência 
Leve, Medio, Forte, 5 Cm, 

Material utilizado para; Massagem, estimulação dos músculos e 
relaxamento. - Fisioterapia. - exercícios de força, coordenação e 
propriocepção.  Melhora a circulação sanguínea. 

84 
Kit de Jogos e brinquedos 
adaptados 

Material utilizado para terapia manual. Jogo de memória, jogo de 
quebra cabeça, jogo dominó, jogos de tabuleiro entre outros 
Brinquedos adaptados como de encaixe. 

85 
Kit Mini Bolas 
Massageadoras,   

Material utilizado para; Massagem, estimulação dos músculos e 
relaxamento. - Fisioterapia. - exercícios de força, coordenação e 
propriocepção.  Melhora a circulação sanguínea. 

86 Lanterna clínica de led Equipamento para avaliação fonoaudiológica de cavidade oral. 

87 Laser com Cluster 

Equipamento utilizado para fotobiomodulação, além de ter ação 
analgésica e anti-inflamatória. Promovendo a bio estimulação de 
tecidos profundos  
Ponteira Laser Infravermelho 904nm + Led Vermelho 658nm E 
Infravermelho 858nm. 

88 Laser de 1 ponteira 

Equipamento utilizado para tratamento de lesões cutâneas, 
polineuropatia e fotobiomodelação.  Visor de LCD; timer; bivolt ; 
laser terapêutico de baixa freqüência; canetas: caneta Laser 660nm 
- AlGaInP - (Po - 30mW), caneta Laser 830nm - GaAlAs - (Po - 
30mW), caneta Laser 904nm - GaAs - (Po - 70Wpico). Emissão de 
Laser contínuo ou pulsado; opção de 10 frequências de modulação.  
Tensão de Alimentação: 90 – 240 V~ 
Peso da peça de mão: 0,18 Kg 
Peso do suporte da peça de mão: 0,12 Kg 
Dimensão da peça de mão: 21 cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm 
(profundidade) 
Dimensão do suporte da peça de mão: 11 cm (altura) x 6 (largura) x 
19 cm (profundidade) 
Bateria: Li-íon 
Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm 
Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % 
Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm 
100 mW Potência útil emissor laser infravermelho: 250 mW ± 20 
% 
Itens que acompanham o produto: 
– 01 peça de mão 
– 01 suporte da peça de mão 
– 01 fonte de alimentação 
– 01 cabo de alimentação 
– 01 espaçador 
– 03 óculos de proteção 
– 01 manual do usuário 
– 01 termo de garantia 
– 01 maleta para transporte 
– 01 pulseira ILIB 
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89 Maca 

Equipamento para atendimento de fisioterapia individualizado. 
Maca de madeira; espuma de densidade 28; revestido por courvim 
anticalor. Dimensões aproximadas: 80cm x 190cm x 83cm 
(CxLxA). Capacidade suportada: 450 kg 

90 Maca pneumática 
Equipamento para transporte com acionamento pneumático e altura 
regulável. 

91 

Manguitos para realização de 
treinamento com restrição de 
fluxo sanguíneo 

Material para a realização de estímulos de oclusão visando 
minimizar a perda de massa muscular ou até aumentar a massa e 
força muscular.  O Manômetro contém duas braçadeiras, dois 
manômetros analógicos, duas peras para inflar e duas válvulas 
conectoras que trazem uma opção segura e confortável de praticar o 
exercício com oclusão vascular. 

92 
Manovacuômetro analógico  
 

Equipamento desenvolvido para avaliação da força muscular do 
Sistema Respiratório. Ele fornece parâmetros de  pressão máxima 
inspiratória e expiratória. 

93 Martelo de Buck 

Equipamento utilizado para testar reflexos articulares e para medir 
a sensibilidade nervosa. Martelo em aço inoxidável; extremidades 
de borracha; escova rosqueada na extremidade do cabo; agulha 
inserida na extremidade da cabeça. 

94 
Massa Terapia Ocupacional 
Mãos E Dedos 

Material utilizado para melhorar a força de preensão, destreza e 
fortalecimento das mãos através de exercícios resistidos nos dedos, 
mãos e pulsos. 
 

95 Massageador facial 

Equipamento para massagem. Escova Facial Massageadora Elétrica 
Ultrassônica 4 em 1, possui 4 funções e 4 cabeças substituíveis, 
bateria recarregável, alimentação através de cabo USB bivolt, 
dimensões 19 x 3cm, botões liga/desliga e 4 modos, contendo 1 
aparelho ultrassônico 4 em 1, 1 cabo USB, 4 cabeças. 

96 
Medidor de pico de fluxo 
adulto e infantil 

Material medidor de pico de fluxo respiratório. Corpo: Plástico; 
Bocal: Plástico (autoclavável); Barra Interna: Aço Inoxidável; 
Escala: ATS, 60-900l/min para adultos e crianças; Calibração: 
Manual; 
Válvula Uni-direcional: silicone; Dimensões Aproximadas: 
19,5x4,4cm (comprimento x diâmetro) 

97 Mesa adaptada para cadeirante 

Equipamento para atendimento acessível. As mesas têm abertura 
diferenciada para o encaixe de cadeira de rodas Dimensões 
Aproximadas: altura 65 até 80 centímetros e com largura de 84 
centímetros. As medidas do móvel atendem todos os cadeirantes  
com diferentes alturas. 

98 
Mesa carrinho auxiliar com 
gavetas 

Equipamento utilizado para acomodar o material e os equipamentos 
durante o atendimento fisioterapêutico. Composta por: estrutura de 
madeira MDF, 2 gavetas em MDF, sistema de rodízios, suporte para 
aparelhos de fisioterapia. Dimesões e pesos aproximados: 0,50m x 
0,40m x 0,77m (C X L X A). Peso: 20,0kg 
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99 
Mesa carrinho auxiliar com 
prateleiras 

Equipamento utilizado para acomodar o material e os equipamentos 
durante o atendimento fisioterapêutico. Composta por: estrutura de 
aço, três prateleira em MDF, sistema de rodízios, suporte para 
cabos, desmontável. Dimesões e pesos aproximados: 0,50m x 
0,40m x 0,90m (C X L X A). Peso: 11,5kg 

100 
Moldura para espelho com 
rodízios 

Equipamento utilizado para realização de exrcícios mantendo a 
consciência corporal. Moldura de madeira; espelho; sistema de 
rodízios. Dimensões aproximadas: 1,87cm x 60cm x 50cm 

101 Monitor Doppler Vascular 
Equipamento utilizado na detecção do fluxo sanguíneo de vasos 
periféricos, ultrassônico de alta sensibilidade, . 

102 Muleta auxiliar adulto 

Equipamento utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. 
Material de alumínio; Apoio de mão e axilar de borracha; Nível de 
Regulagem; Ponteira de borracha antiderrapante. 

103 Muleta canadense adulto 

Equipamento utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. 
Material de alumínio; Braçadeira de polipropileno e anatômico; 
Apoio de mão de polipropileno de fácil preensão; Trava de 
Segurança; Nível de Regulagem; Ponteira de borracha 
antiderrapante; capacidade Suportada aproximadamente: 90Kg. 

104 Muleta canadense infantil 

Equipamento utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. 
Material de alumínio; Braçadeira de polipropileno e anatômico; 
Apoio de mão de polipropileno de fácil preensão; Trava de 
Segurança; Nível de Regulagem; Ponteira de borracha 
antiderrapante; capacidade Suportada aproximadamente: 90Kg. 

105 Multi Estação de musculação 

Equipamento de Academia completa em um único aparelho, 
exercitar os músculos, como peito, abdômen,  
pernas, coxas, braços e ombros. Encosto anatômico, estofado e 
revestido em Couro; 
Assento estofado e revestido em Couro; Estrutura em metal; 
Capacidade aproximada de até 120Kg. Comprimento: 196cm / 
Largura: 154cm / Altura: 229cm 

106 
Nebulizador portátil - inalador 
a ar comprimido 

Equipamento para aerosolterapia.  
Tensão: 127/220 (VCA); Freqüência: em torno de 60Hz (50Hz sob 
encomenda); Consumo: em torno de 80W; Potência: em torno de 
1/40 hp; Sistema: Pistão. Máscara adulto e infantil em silicone 
flexível, copo reservatório com capacidade de 10ml; extensão com 
conector para ar comprimido com 1,5 metros. 

107 Óculos para laser 

Material de segurança para o profissional de saúde e paciente. 
Constituído de armação em nylon resistente e flexível; lente de 
policarbonato; lente com tratamento anti-risco; proteção contra a 
grande; intensidade de luz, infravermelho e contra raios UVA e 
UVB. 

108 Oftalmoscópio 
Equipamento utilizado para avaliação do fundo de olho, retina e 
outras estruturas oculares. 

109 Óleos essenciais 
Material utilizados na reabilitação do olfato nos odores 
limão/laranja, menta/alecrim, cravo/canela e lavanda/rosas. 
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110 Ostocópio 

Equipamento utilizado para exames do ouvido externo e para 
exames gerais não invasivos. Tem como função ampliar as 
estruturas facilitando a visualização. 

111 Oxímetro de dedo 

Equipamento utilizado para mensurar a saturação de oxigênio no 
sangue e verifica os batimentos cardíacos.  
Oxímetro de dedo, portátil e não invasivo 

112 Oxímetro de Pulso 

Equipamento utilizado para avaliar o nível de oxigênio no sangue. 
Modelo compacto e portátil; visor com LED; informa o nível de 
Bateria; painel informa SpO2, FC e barra de intensidade do Pulso. 

113 
Paquímetro analógico em 
plástico 

Equipamento para medição que trabalha com precisão e serve para 
medir a distância entre dois lados simetricamente opostos de um 
objeto  
Sendo um na medida de 80mm e outro medindo 150mm, com 
graduação em milímetros e polegadas. 

114 
Plataforma Eretora com Mesa 
Adulto 

Equipamento utilizado para treino postural com mesa de atividades. 
Plataforma com acabamento antiderrapante; apoio para calcanhar 
estofado e ajustável; apoio individual de joelho com regulagem de 
abdução e altura; faixa de apoio nas nádegas e tórax; velcro para 
ajuste e fixação; Dimensões para uso adulto: altura entre calcanhar 
e axila entre 1,20m e 1,50m. 

115 
Plataforma Eretora com Mesa 
Infantil 

Equipamento utilizado para treino postural com mesa de atividades. 
Plataforma com acabamento antiderrapante; apoio para calcanhar 
estofado e ajustável; apoio individual de joelho com regulagem de 
abdução e altura; faixa de apoio nas nádegas e tórax; velcro para 
ajuste e fixação; Dimensões para uso infantil: altura entre calcanhar 
e axila entre 0,60m e 0,85m. 

116 Plataforma Vibratória 

Equipamento utilizado para melhorar a circulação sanguínea, 
otimizar a oxigenação sanguínea, favorecendo o aumento da força e 
resistência muscular, flexibilidade.  
Dimensões do produto: 30 x 25 x 61 polegadas; 114 libras 
Carga máxima: 264 lb / 120 kg 
Fonte de alimentação: 100-240 VAC, tensão universal 50/60 Hz 
Potência nominal em operação: 250-285W 
Seleções de tempo: 30/60 segundos 
Frequência / frequências predefinidas: 35 Hz 
Saída de energia de vibração (amplitude): Baixa / Alta. 

117 
Plicômetro para mensuração 
de dobras cutâneas 

Equipamento de avaliação nutricional. Dimensões Aproximadas: 
corpo de alumínio com revestimento epóxi. Cabo e protetores em 
nylon technyl. Ponteiras fixas em nylon technyl e molas em aço 
zincado. Relógio de alta precisão.   Abertura de 85 mm, molas com 
pressão de 10 g/mm², sensibilidade de 0,1 mm, amplitude de leitura 
de 83 mm, dimensões: 286 mm x 165 mm e pesa 290g.  
Equipamento utilizado para medir as dobras cutâneas e de acordo 
com o protocolo utilizado, obter os dados da composição corporal. 

118 Prancha Ortostática 
Equipamento utilizado para segurar o corpo do paciente durante sua 
mudança de horizontal para vertical, fornecendo apoio mecânico. 
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119 Rampa de alongamento 

Equipamento utilizado para alongamento de tríceps sural. Estrutura 
de madeira; piso antiderrapante; dimensões aproximadas: 42cm x 
36cm x 15cm 

120 Rolo de posicionamento 

Material utilizado para posicionar o paciente para realizar a terapia. 
Rolo de espuma; revestido com courvin. Dimensões aproximadas: 
60cm x 25cm 

121 Step 
Equipamento para exercício físico. Dimensões aproximadas  
60x30x10 em E.V.A. Com superfície antiderrapante. 

122 Tablado 
Equipamento que facilita a acomodação do paciente 
proporcionando maior segurança a terapia. Tablado de madeira. 

123 

Tábua De Avds Para Terapia 
Ocupacional e Reabilitação 
Ortopédica 

 
Equipamento utilizado para exercícios de coordenação motora e 
retorno de movimentos para punho, mãos e dedos. 
Dimensões Aproximadas: Material: Madeira, Dimensão: 55cm x 
40cm x 10cm, Peso: 2 kg. 

124 
Tabua de equilibrio para 
propriocepção 

Material para exercícios de coordenação motora, fortalecimento, 
equilíbrio e propriocepção de membros inferiores. 
Composto por: Madeira; tecido emborrachado; Piso revestido de 
material antiderrapante; Suporta até 100kg 
Dimensões e pesos aproximados: Dimensões Aproximadas: 57.0 
cm x 40.0 cm x 10.0 cm (C x L x A). Peso: 4.0 kg. 

125 
Tabua de propriocepção 
redonda 

Equipamento para exercícios de coordenação motora, 
fortalecimento, equilíbrio e propriocepção de membros inferiores. 
Composto por: Madeira; tecido emborrachado; Piso revestido de 
material antiderrapante; Suporta até 235kg; 
Dimensões e pesos aproximados: Dimensões Aproximadas: 40.0 
cm x 40.0 cm x 7.5 cm (C x L x A). Peso: 1.512 kg. 

126 
Terapia vibratória expiratória 
– 

Equipamento para terapia vibratória expiratória para mobilização 
de secreções. Uso individual; Não descartável; Pressão expiratória 
positiva; Oscilação aérea. Aceleração de fluxo de ar intermitente; 
Material do corpo, tampa e cone: polipropileno; Material do bocal: 
PVC; Material da esfera: aço carbono com revestimento 
superficial; Dimensões Aproximadas: Pressão não superior a 18 cm 
H²O; Frequência obtida: de 7 a 19 Hz; Comprimento: 12,5cm; 
Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. 

127 
Teste de Memória de uso 
exclusivo do psicólogo 

Instrumento utilizado para investigar, avaliar e mensurar memória 
de curto e de longo prazo, utilizado em avaliação psicológica e 
neuropsicológica. 

128 
Teste de Memória de uso 
exclusivo do psicólogo 

Instrumento para avaliar e mensurar a atividade perceptiva e a 
memória visual. 

129 
Teste de rastreio para 
funcionamento cognitivo geral 

Instrumento que visa investigar o funcionamento cognitivo geral, 
auxiliando na triagem e acompanhamento do estado mental de 
diferentes pacientes. 
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130 Tornozeleira 1 Kg 

Equipamento utilizado para exercícios de fortalecimento. 
Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, 
revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em 
quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em 
velcro. 

131 Tornozeleira 10 Kg 

Equipamento utilizado para exercícios de fortalecimento. 
Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, 
revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em 
quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em 
velcro. 

132 Tornozeleira 2 Kg 

Equipamento utilizado para exercícios de fortalecimento. 
Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, 
revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em 
quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em 
velcro. 

133 Tornozeleira 3 Kg 

Equipamento utilizado para exercícios de fortalecimento. 
Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, 
revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em 
quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em 
velcro. 

134 Tornozeleira 5 Kg 

Equipamento utilizado para exercícios de fortalecimento. 
Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, 
revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em 
quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em 
velcro. 

135 Travesseiro 

Material utilizado para posicionamento do usuário confeccionado 
em espuma; revestido com courvin; dimensões aproximadas: 40cm 
x 60cm. 

136 
Tubo de ressonância para 
exercícios 

Material para exercícios de fonoaudiologia. Tubo de ressonância 
flexível para exercícios com garrafa pet de 500ml, dimensões 
35x5x3 

137 Tubo Elástico com mosquetão 

Material utilizado para treino de força muscular em programas de 
reabilitação ou condicionamento físico. Confeccionado com tubo 
de látex revestido em luva de nylon, com mosquetões e puxador 
com pegada de borracha. Resistência Leve. 

138 Tubo Elástico com mosquetão 

Material utilizado para treino de força muscular em programas de 
reabilitação ou condicionamento físico. 
Tubo de látex revestido em luva de nylon, com mosquetões e 
puxador com pegada de borracha. Resistência Moderada. 

139 Tubo Elástico com mosquetão 

Material utilizado para treino de força muscular em programas de 
reabilitação ou condicionamento físico. 
Tubo de látex revestido em luva de nylon, com mosquetões e 
puxador com pegada de borracha. Resistência Forte. 

140 Tubo Fisioterápico 

Material para estímulos sensoriais que relaxam os músculos 
doloridos e tensos ativando também a circulação sanguínea  
Dimensões aproximadas: comprimento de 13cm 
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141 Ultra-Som 1 E 3 MHz 

Equipamento utilizado para auxílio no tratamento de diferentes 
tipos de afecções: traumáticas, reumáticas, inflamatórias que 
afetam o sistema nervoso periférico, alterações degenerativas do 
esqueleto, etc.  
Freqüências de 1MHz ou 3MHz; Protocolos pré definidos de 
tratamento; Tecnologia de operação micro controlada; Tela em 
LCD; Cabeçote com dupla face de alumínio; Modo de emissão 
onda pulsada e contínua; Repetição de Pulso com 100Hz, 48Hz e 
modulação em 20 ou 50 de tempo ON. Repetição de pulso com 
100Hz, 48 Hz e 16 Hz e modulação de 10,20,50 de tempo ON; 
intensidade regulada e mesurada em W/cm² visualizadas através do 
painel digital; Timer; Saída para terapia combina; Bivolt. 
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Anexo II da Resolução SESA nº 870/2021 
 

Formulário de Acompanhamento de Equipamentos 
Disponível na Intranet SESA 

Município 
 
 
Número Protocolo 
 
 
Regional de Saúde 
 
 
Número da Resolução de Habilitação e Ano 
 
 
Situação da Aquisição dos Equipamentos 
Não licitada 
Licitada 
Em execução 
Concluída 
 
Equipamentos adquiridos têm relação direta com o objeto da resolução emitida para este fim 
Sim 
Não 
 
Apresentou lista patrimoniada dos equipamentos 
Sim 
Não 
 
O equipamento encontra-se no local indicado 
Sim 
Não 
 
Apresentou fotos dos equipamentos 
Sim 
Não 
 
Realizado visita in loco 
Sim 
Não 
 
Mês de referência 
Maio 
Novembro 
 
Responsável pelo preenchimento 
 

 

152
16

Assinatura Qualificada realizada por: Carlos Alberto Gebrim Preto em 29/09/2021 14:39. Inserido ao protocolo 17.786.953-8 por: Raquel  Steimbach Burgel em: 27/09/2021
10:25. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 71e2d0d48eb14bea5b393c12383662e0.



152a
16

Documento: Resolucao_0870_17.786.9538.pdf.

Assinatura Qualificada realizada por: Carlos Alberto Gebrim Preto em 29/09/2021 14:39.

Inserido ao protocolo 17.786.953-8 por: Raquel  Steimbach Burgel em: 27/09/2021 10:25.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código:
71e2d0d48eb14bea5b393c12383662e0.



Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE

Protocolo 142761/2021

Título Resolução SESA 870/2021

Órgão SESA - Secretaria de Estado da Saúde

Depositário RAQUEL STEIMBACH BURGEL

E-mail RAQUEL@SESA.PR.GOV.BR

Enviada em 29/09/2021 16:50

Diário Oficial Executivo

Secretaria da Saúde

Resolução-EX (Gratuita)

Resolucao_0870_2021.rtf
706,58 KB

Data de publicação

01/10/2021 Sexta-feira Gratuita Aprovada 30/09/21
09:01

Nº da Edição do Diário:
11030

Histórico TRIAGEM REALIZADA

DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná https://www.documentos.dioe.pr.gov.br/dioe/acompanhamentoMateria.d...

1 of 1 30/09/2021 10:19


