
Fabricante doa rotâmetros para a produção de ventiladores pulmonares 

Localizada em São Paulo, a Omel usou de sua especialidade para contribuir na 
luta contra o novo coronavírus 

 

A Omel não hesitou e fez questão de ajudar na fabricação de ventiladores 
pulmonares. A empresa associada à ABIMAQ usou de sua especialidade para 
contribuir com a doação de rotâmetros, um dos itens de sua linha de produção. 
Na luta contra o coronavírus, a fabricante é mais uma do setor de máquinas e 
equipamentos a se juntar à causa. 
 

A síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) é um dos sintomas do 
coronavírus. Quando o paciente começa a apresentar essa síndrome, o 
recomendado no protocolo de manejo clínico, uma espécie de guia criado pelo 
Ministério da Saúde, é instituir a ventilação mecânica. Estima-se que 
aproximadamente 5% dos pacientes com a Covid-19 acabem sofrendo com esse 
desconforto, por isso a demanda pelos aparelhos que ajudam o paciente a 
respirar é elevada. 
 

Um fabricante de respiradores entrou em contato com a Omel e pediu pela 
doação dos rotâmetros. Sem hesitar, a Omel começou a produzi-los. Quem conta 
é o vice-presidente da empresa, Marzio Vallo. “Nós já temos a fabricação de 
rotâmetros como rotina comum. Quando esse pedido chegou a mim, resolvemos 
atender de imediato. 
 

A Omel fez a doação de 28 aparelhos. O rotâmetro é um medidor de vazão de 
líquidos, gás e ar nas indústrias. Em um ventilador pulmonar, ele finaliza a 
calibragem de entrada e saída de oxigênio e nitrogênio digitalmente.  
 

Localizada em São Paulo, a Omel fornece, além de rotâmetros, uma linha 
completa de bombas centrífugas, de vácuo e dosadoras. Para o diretor 
presidente, o objetivo da empresa foi colaborar com a necessidade de demanda 
por conta do novo coronavírus o mais rápido possível. “Se todo mundo que tiver 
condições de contribuir, assim o fizer, essa crise passaria muito mais rápido. O 
Brasil é um só”, ressalta Marzio. 
 
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. 

 

 


