
Empresa produz cúpulas para proteger os profissionais da saúde 

Equipamento é posicionada em volta da cabeça do paciente infectado na hora 
de realizar a intubação 

 

Para combater o novo coronavírus, é imprescindível que os profissionais de saúde 
estejam protegidos na linha de frente. Pensando nisso, a associada à ABIMAQ 
Cristal e Cores, especializada em soluções em chapas de acrílico, resolveu usar da 
tecnologia de sua linha de produção para fabricar cúpulas de proteção. Em 
parceria com outras fabricantes do Brasil, o objetivo é distribuir até 5 mil 
equipamentos.  
 

As cúpulas de proteção são feitas da matéria prima mais utilizada na linha de 
produção da Cristal e Cores: o acrílico. A fabricante de chapas se uniu a um grupo 
de empresas que estão se ajudando mutuamente para montar a peça final, as 
chamadas cúpulas entubadoras. O nome é justamente uma referência ao 
momento em que esses equipamentos devem ser utilizados, na hora da 
intubação dos pacientes infectados pelo novo vírus. 
 

As cúpulas são posicionadas em volta da cabeça da pessoa na hora de realizar o 
procedimento. “A cúpula ampliará a proteção da equipe médica durante a 
intubação, evitando o contato com eventuais gotículas de saliva, e dessa maneira, 
diminuir a disseminação do vírus entre os agentes de saúde", explica a diretora 
comercial da Cristal e Cores, Gabriela Dias de Jesus. 
 

O equipamento tem duas entradas para as mãos dos médicos e enfermeiros, o 
que permite a intubação ou aspiração de secreções daquele paciente sem o 
contato com respingos de saliva contaminados. “Após o uso da cúpula em um 
paciente, o equipamento deve ser limpo e desinfectado. Assim, a caixa pode ser 
utilizada novamente quando outra pessoa for intubada”, Gabriela ressalta. 
 

Na segunda semana de maio, a Cristal e Cores vai entregar cerca de 1,4 mil 
cúpulas para hospitais de São Paulo. O restante será produzido para ser 
distribuído para todo o Brasil. A parceria das empresas Unigel Plásticos, Castcril, 
Central do Acrilico, Dacril, Acrimax, Acriresinas, VP Máquinas, Bilateral, Original 
Acessórios e Elite Comunicação Visual vai possibilitar a fabricação total de 5 mil 
peças. 
 
Sobre a ABIMAQ  
A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) foi fundada em 
1937, com o objetivo de atuar em favor do fortalecimento da indústria nacional, mobilizando o 
setor, realizando ações junto às instâncias políticas e econômicas, estimulando o comércio e a 
cooperação internacionais e contribuindo para aprimorar seu desempenho em termos de 
tecnologia, capacitação de recursos humanos e modernização gerencial. Mais informações: 
http://www.abimaq.org.br. 
 


