Fabricante doa componentes para a produção de respiradores pulmonares
A empresa do setor de máquinas e equipamentos é mais uma engajada na luta
contra o novo coronavírus
A SMC Brasil, empresa do setor de máquinas e equipamentos associada à
ABIMAQ, participa de um importante processo de produção durante o período
de pandemia do novo coronavírus. A fabricante fez a doação de 90 componentes
que ela mesma desenvolveu para uma empresa de respiradores. As peças serão
utilizadas para compor novos ventiladores pulmonares encomendados pelo
Ministério da Saúde.
A demanda pelos respiradores pulmonares aumenta a cada dia. Os equipamentos
ajudam pacientes que não conseguem respirar sozinhos e seu uso é indicado nos
casos graves da doença. Diante dessa situação, o Ministério da Saúde comprou
3,3 mil respiradores da empresa brasileira KTK, especializada em produzir os
ventiladores. Para cumprir com o pedido, a fabricante recorreu à SMC, que atua
no setor de automação industrial.
“Nós temos a obrigação moral de ajudar nesse momento de pandemia. Doamos
produtos que são considerados básicos para a nossa linha de produção”, conta o
gerente de engenharia de produto da SMC, Fabio Trocoletto. A empresa fez a
doação de 45 reguladores de rede, que são válvulas reguladoras de pressão, e
outros 45 manômetros de pressão, que indicam a pressão inspiratória.
Fabio ressalta que as peças doadas têm a finalidade de medir, filtrar e regular a
pressão do ar dentro dos respiradores pulmonares. “Esses componentes são
imprescindíveis na montagem e construção de um ventilador pulmonar”, ele diz.
O contrato entre o Ministério da Saúde e a KTK foi assinado no dia 20 de abril. A
previsão é de que até 1.150 novos respiradores sejam fabricados e entregues em
maio, para o abastecimento da rede pública de saúde. O investimento federal
para a aquisição dos equipamentos é de R$ 78 milhões.
Com esta nova compra de 3,3 mil encomendados da KTK, o governo brasileiro
totaliza a aquisição de 14.100 novos respiradores pulmonares para fortalecer a
rede pública de saúde no enfrentamento à pandemia.
Sobre a ABIMAQ
A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) foi fundada em
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