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Dow e Ortobom doam mil colchões para hospitais da Bahia 

 

 Itens vão equipar unidades de saúde para o tratamento exclusivo de 
pacientes com Covid-19 

 
Iniciativa integra um conjunto de ações implementadas pela Dow, que inclui 
ainda produção e distribuição de álcool em gel, distribuição de cestas básicas, 
vale alimentação e produtos de higiene para cooperativas e projetos sociais, 
num investimento inicial de R$ 2,5 milhões no Brasil. 
 

Salvador, 07 de julho de 2020 – Uma parceria entre a Dow, empresa que atua 

há mais de 40 anos na Bahia, e a fabricante de colchões Ortobom vai ajudar as 

autoridades baianas a ampliar a rede de atendimento de saúde para atender 

pacientes infectados pelo coronavírus. As empresas doaram mil colchões 

hospitalares para o hospital de campanha da Fonte Nova e outras unidades de 

saúde dedicados a pacientes com Covid-19 instalados pelo governo como 

parte da estratégia de enfrentamento à pandemia. 240 colchões foram 

entregues no hospital de Campanha instalado na Fonte Nova e o restante será 

distribuído pela secretaria de Saúde do Estado para outras unidades. 

 A iniciativa da Dow na Bahia integra a campanha "Estamos mais 

JUNTOS do que nunca! #DowStrong", um conjunto de ações que a empresa 

desenvolve em todos os países onde atua para auxiliar no combate ao 

coronavírus. No Brasil, as iniciativas sociais apoiadas pela empresa equivalem 

a mais de R$ 2,5 milhões de investimento, num primeiro momento. 

 “A Dow faz parte da história da Bahia, onde temos mais de mil 

colaboradores entre diretos e indiretos, além de nosso relacionamento sempre 

muito próximo com a sociedade baiana. Neste momento tão difícil, a união de 

todas as pessoas e empresas é essencial para sairmos vitoriosos e, assim 

como em todos os locais onde atuamos, estamos juntos com as autoridades e 

todos os baianos na luta contra esta pandemia”, afirma Leonardo Censoni, 

diretor comercial do negócio de Poliuretanos da Dow para a América Latina.  
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Os equipamentos serão instalados em cinco unidades: Hospital Geral 

Clériston Andrade (HGCA) Hospital Espanhol, Hospital Especializado Octávio 

Mangabeira (HEOM) Hospital Geral Ernesto Simões Filho (HGESF) e Hospital 

de Campanha da Fonte Nova.  

 Para produzir os colchões, as duas empresas se uniram   para ajudar a 

sociedade a enfrentar este momento crítico em todo o mundo. Para a produção 

dos colchões hospitalares, a Dow doou cerca de 10 toneladas em tecnologias 

para a Ortobom – maior produtora de colchões da América Latina – que no 

mês de abril doou 3 mil colchões hospitalares em todo o Brasil, para a 

empresa, isso representa o valor de R$ 1 milhão. Para doação do estado da 

Bahia, Ortobom se encarregou da fabricação dos produtos, com todas as 

especificações técnicas para uso hospitalar. 

 A população baiana já dispõe de 1.192 leitos ativos do Sistema Único de 

Saúde (SUS) exclusivos para Covid-19. O planejamento é que esse número 

chegue a quase 3 mil. para enfrentar a pandemia do coronavírus. Os leitos 

estão sendo implantados e ocupados progressivamente, de acordo com a 

demanda. O aumento da capacidade de atendimento a pacientes com Covid 19 

é um dos maiores desafios das redes de saúde no país. "Neste momento, é 

importante que os diversos setores da sociedade contribuam no combate à 

pandemia e também para assistência ao paciente. A doação dos colchões é 

muito valiosa, na medida em que possibilitará que o estado destine os recursos 

que teria que dispor pra essa aquisição em outras ações", afirma o secretário 

da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas. 

 

Sobre a Dow 
A Dow (NYSE: DOW) combina alcance global, escala e integração de ativos, inovação focada 
e liderança em frentes de negócio diversificadas para alcançar crescimento lucrativo. Sua 
ambição é se tornar a empresa de ciência dos materiais mais inovadora, centrada no cliente, 
inclusiva e sustentável do mundo. O portfólio diferenciado de plásticos, intermediários 
industriais, revestimentos e silicones da Dow oferece uma grande variedade de produtos e 
soluções de base científica a clientes em segmentos de mercado de alto crescimento, como 
embalagens, infraestrutura e cuidados do consumidor. A Dow opera 109 unidades fabris em 
31 países e emprega aproximadamente 36.500 pessoas. Em 2019, gerou aproximadamente 
US$ 43 bilhões em vendas.  Referências à Dow ou à Companhia significam a Dow Inc. e suas 
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subsidiárias. Para obter mais informações, acesse www.dow.com ou siga @DowNewsroom no 
Twitter. 

http://www.dow.com/
https://twitter.com/DowNewsroom?ref_src=twsrc%5egoogle|twcamp%5eserp|twgr%5eauthor

