
 

 
São Paulo, 27 de Março de 2020 

 

Departamento de Logística em Saúde (DLOG) / Ministério da Saúde 
Ilmo. Sr. Roberto Ferreira Dias 
 
Ref.: Doação de 1 Milhão de Máscaras Respiratórias PFF2 (N95) 
 
Prezados Senhores 
 
A ANIMASEG é a entidade que representa os fabricantes de EPI - Equipamentos de 
Proteção Individual no Brasil, na qual se incluem os de máscaras PFF2 (N95). 
 
Com o intuito de colaborar com o esforço nacional para vencer a COVID-19, em especial 
na proteção dos profissionais de saúde e de setores essenciais, temos trabalhado 
intensamente nos últimos dias para manter o fluxo de matérias-primas, o transporte e o 
funcionamento das empresas para todos os EPIs. 
 
Lembramos que a liberação de fornecimento dos EPIs, normalmente utilizados na 
indústria, para a área médica somente foi possível para todos os fabricantes e 
fornecedores com a publicação das RDC 349, de 19.03.2020, e RDC 356, de 23.03.2020, 
pela ANVISA e da Portaria 102, de 20.03.2020, pelo INMETRO. 
  
No caso da máscara PFF2 (N95), as empresas associadas, abaixo relacionadas, 
decidiram fazer um esforço adicional e, juntas, doar 1 Milhão de unidades do produto 
(PFF2), nos próximos quatro (4) meses, para o Ministério da Saúde para serem utilizados 
por profissionais da área hospitalar. 
 

 ALLIANCE SOLUÇOES IND. COM. EIRELI 

 CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA 

 CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 

 KSN - PROTECAO RESPIRATORIA EIRELI 
 LUBEKA IND E COM LTDA 

 PLASTCOR DO BRASIL LTDA 

 PRO-SAFETY IND. COM. EQUIP. PROT. SOLDA 

 SBPR SIST.BRASILEIRO DE PROT. RESPIRATÓRIA LTDA 

 TAYCO EQUIP. SEG. LTDA 
 
A sua disposição para viabilizar as quantidades e os locais de entregas das máscaras 
PFF2.   
 
Atenciosamente, 
 
José Geraldo Brasil 
Presidente 
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