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Covid-19: Materiais avançados da Solvay estão no primeiro reanimador 

manual brasileiro 100% autoclavável a temperatura de 134º C 

 
Equipamento desenvolvido pela empresa brasileira Protec contou com apoio da área 

de polímeros especiais da Solvay 

 

 
 
São Paulo, 10 de junho de 2020 – O primeiro reanimador manual 100% autoclavável 
e que suporta uma temperatura de 134º C foi desenvolvido no Brasil pela Protec, 
empresa líder nacional na fabricação de reanimadores manuais e circuitos 
respiratórios.  
 
A criação do produto contou com a utilização do polímero especial o apoio do polímero 
especial UDEL® PSU (polisulfona) do Grupo Solvay, um material avançado que 
permite a produção de peças resistentes a alta temperaturas. 
 
O reanimador manual é equipamento essencial em UTI’s e em salas de emergência 
médica, e em situações de resgate médico. Sua finalidade é a promoção de ventilação 
artificial com o envio de ar comprimido ou enriquecido de oxigênio para os pulmões do 
paciente. É usado no enfrentamento de parada respiratória, asfixia, afogamento, 



infarto ou outras situações que podem levar o paciente a sofrer uma parada 
cardiorrespiratória. 
 
“Com essa linha Premium de reanimador manual desenvolvida no Brasil, nós estamos 

dando nossa contribuição para o setor de equipamentos médicos hospitalares. E 
contamos com o apoio da Solvay, que é reconhecida internacionalmente nessa área 
de polímeros especiais”, diz Alexander Massadi, Diretor da Protec Export.  
 
“Com esse apoio, acrescenta - pudemos desenvolver vários produtos com excelente 
qualidade e durabilidade, que oferece resistência, repetibilidade e confiabilidade 
em reanimação (Ambú), circuitos ventilatórios e conectores para 
produtos respiratórios. É por este motivo que hoje no Brasil somos a única empresa a 
atender os mais renomados fabricantes mundiais" 
 
A Protec, de capital nacional, tem se tornando reconhecida como desenvolvedora de 
tecnologia nacional na fabricação e comercialização de equipamentos de suporte à 
vida, dentro dos mais rigorosos níveis de qualidade exigidos pelo setor médico -
hospitalar. Sua atuação tem sido ampliada em nível nacional, uma vez que é empresa 
fornecedora de itens essenciais aplicados no combate à pandemia da COVID-19. 
 
Do mesmo modo, a Solvay, que no Brasil também atua com a marca Rhodia, tem 
adotado ações adicionais para apoiar os projetos de desenvolvimento de seus clientes 
nesse período de pandemia de coronavírus, segundo informa Mônica Martins, gerente 
do mercado Healthcare da Solvay Specialty Polymers na América do Sul.  
 
Uma dessas ações foi acelerar a importação para o País de polímeros especiais para 
os clientes empenhados em atender à crescente demanda por equipamentos e 
instrumentos médicos hospitalares. 
 
A empresa é líder mundial na área de polímeros especiais aplicados em diversos 
mercados industriais. Um dos segmentos mais relevantes é o de polímeros para a 
produção de peças e partes para equipamentos e instrumentos médicos, incluindo os 
respiradores, ventiladores artificiais e reanimadores, implantes ortopédicos e 
odontológicos, caixas de instrumentos cirúrgicos, entre outros.   
 
Toda essa oferta de produtos emergenciais pode ser conhecida no site especial criado 
pela empresa em COVID-19. 
 
Sobre o Grupo Solvay 
A Solvay é uma empresa de ciências cujas tecnologias oferecem benefícios em muitos 
aspectos da nossa vida cotidiana. Com 24.100 empregados em 64 países, a Solvay une 
pessoas, ideias e elementos para reinventar o progresso. O Grupo busca criar valor 
compartilhado sustentável para todos, principalmente por meio do programa Solvay One 
Planet, elaborado em torno de três pilares: proteger o clima, preservar recursos e promover 
uma vida melhor. As soluções inovadoras do Grupo contribuem para produtos mais seguros, 
limpos e sustentáveis, que podem ser encontrados em residências, alimentos e bens de 
consumo, aviões, carros, baterias, dispositivos inteligentes, equipamentos de saúde, sistemas 
de purificação de água e ar. Fundada em 1863, a Solvay está hoje entre as três principais 
empresas do mundo na maioria de suas atividades e obteve vendas líquidas de € 10,2 bilhões 
em 2019. A Solvay está listada na Euronext Brussels (SOLB) e Paris e nos Estados Unidos, 
onde ações (SOLVY) são negociadas através de um programa de ADR Nível I. No Brasil, a 
Solvay também atua com a marca Rhodia. 
Saiba mais em www.solvay.com 
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