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Almofadas hospitalares, produzidas pela primeira vez no Brasil, para pacientes 
graves com Covid-19 são entregues no ICHC-FMUSP 

O modelo especial das peças de apoio para recuperação foi desenvolvido a partir de 
parceria empresa-universidade. 

São Paulo, 15 de outubto de 2020 - Parceria entre o Hospital das Clínicas, 
Universidade de São Paulo, as empresas FA Colchões e Dow, por meio do Projeto 
Prone,  possibilitou a entrega de 300 kits com quatro posicionadores laterais (cada um) 
e 100 kits para pronação, que servem para a recuperação de pacientes com Covid-19 
em estado grave. O modelo especial de almofadas, chamados coxins, foi desenvolvido 
com matérias-primas da Dow para espuma de poliuretano de alta resiliência  e 
produzido pela FA Colchões, empresa nacional do setor de móveis e colchões, com o 
apoio e arquitetura da USP e do Hospital das Clínicas, que direcionaram desde os 
estudos até a finalização do projeto.  

Esses modelos de coxins são utilizados para acomodar o paciente por meio de técnica 
chamada pronação, que consiste em o paciente em posição pronada ou decúbito 
ventral (de barriga para baixo), o que auxilia a atividade dos pulmões e oxigenação do 
sangue. “A posição do paciente é de bruços para melhora da capacidade respiratória e 
recuperação pulmonar, diminuindo o tempo de recuperação e tempo de internação e 
UTI. Evita também lesões secundárias como úlceras e escaras”, explica Dra. Kelly 
Cristina Stefani, médica gente de projetos de inovação do Centro de Inovação 
Tecnológica do Instituto Central (CITIC_InovaHC) do Hospital das Clínicas (HC) da 
Faculdade de medicina da USP (FMUSP).  

O Projeto Prone surgiu da necessidade imediata , observada pala Dra.Maria José 
Carmona, diretora da Divisão de Anestesia e também presidente do CITIC_InovaHC, 
de suprir a demanda dos pacientes com Covid-19 por esses posicionadores. Dra. Kelly 
afirma que dos mais de mil leitos mobilizados em decorrência da pandemia, cerca de 
30% foram disponibilizados para pacientes graves em UTI. são de pronação. Quando 
não há coxins disponíveis, há adaptação da técnica com travesseiros convencionais e 
lençóis. Nesses casos, 70% dos pacientes desenvolvem algum tipo de lesão caso não 
utilizem posicionadores adequados. . “Ao mapear o problema de abastecimento dos 
posicionadores – descobrimos que não bastaria aumentar a oferta dos produtos 
atualmente disponíveis. Identificamos também, algumas necessidades não atendidas, 
como sustentabilidade (produtos não reutilizáveis e caros), eficácia de proteção e 
durabilidade”, recorda a especialista.  
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A partir dessa demanda, o Centro de Inovação Tecnológicas do Instituto Central (CITIC 
InovaHC), uniu esforços com a equipe da Escola Politécnica e Escola de Arquitetura e 
Urbanismo da USP e Inova USP, FA Colchões e Dow para, juntos, trabalharem 
voluntariamente no projeto de desenvolvimento desses posicionadores.  

“O forte engajamento com nossos clientes e parceiros sempre foi fundamental para 
acelerarmos a inovação e sustentabilidade em prol do desenvolvimento técnico da 
indústria de poliuretanos. Em momentos críticos como esse que estamos vivendo, 
pudemos proporcionar um pouco mais de saudabilidade e conforto aos pacientes que 
foram impactados com o COVID-19”, afirma Denys Datti, diretor de vendas do negócio 
de Poliuretanos da Dow para o Brasil.  

“Nós, do time FA Colchões, estamos muito gratos em participar junto deste seleto 
grupo de inovação. Nosso grande desafio foi materializar as necessidades do projeto,  
aplicando uma espuma de alta qualidade e resiliência, com um revestimento liso e 
totalmente impermeável, de fácil e rápida higienização. Além disso, poder contribuir 
com a doação de 400 kits, ajudando os pacientes com Covid-19, para nós é um marco 
histórico” afirma Luis Fernando Ferraz, Diretor Superintendente na FA Colchões 

A entrega contou com a presença do Prof. Aluisio Segurado, presidente do Conselho 
diretor do Instituto Central do HC, o engenheiro Antônio José Rodrigues Pereira 
superintendente do HC, a Dra.Kelly Cristina Stéfani gerente médica de projetos de 
inovação do CITIC_Inova HC, Prof. Luiz Henrique Catalani coordenador do InovaUSP,  
Prof.Vandelrey Jonh da Escola Politécnica da USP e do Inova USPmedicos, 
engermeiros e fisioterapeutas que trabalham na equipe assistencial das UTIs 
destinadas à COVID no HCTalita Cassiano, Gerente de Marketing e Allan Luiz Pinto, 
Gestor de Contas da Dow, Luis Fernando Ferraz, Diretor da FA Colchões e Lilian Ferro 
da empresa.  

 
Sobre a Dow Poliuretanos 
 
A Dow Poliuretanos desenvolve e oferece um amplo portfólio de tecnologias e soluções customizadas 
para clientes em diversos setores por meio de nossas categorias DurableScience, ComfortScience e 
InsulationScience. Esses produtos podem ser usados em diversas aplicações que vão desde soluções 
industriais e de infraestrutura, até soluções confortáveis para o mercado de varejo nos setores de pisos, 
móveis, roupas de cama e calçados, passando também por soluções para interiores automotivos ou 
materiais de isolamento térmico que promovem maior eficiência energética. Essa divisão fabrica e 
comercializa tanto componentes químicos essenciais quanto sistemas de poliuretano já completamente 
formulados para espumas rígidas, semirrígidas e flexíveis, revestimentos, adesivos, selantes, 
elastômeros e compósitos. A Dow é a maior produtora do mundo de óxido de propileno (PO), 
propilenoglicol (PG) e polióis de poliéter, além de liderar o mercado de fabricação de isocianatos 
aromáticos de alta qualidade, como o MDI. Ao atender às demandas específicas e regionais de cada 
cliente, a Dow Poliuretanos criou uma rede global de operações que conta com fábricas, instalações e 
centrais de inovação e atendimento ao cliente em todo o mundo. Seu modelo de negócios envolve uma 
iniciativa contínua de liderar o setor ao oferecer produtos de alto desempenho capazes de atender às 
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demandas mais críticas do mercado e contribuir para uma sociedade mais confortável, saudável e 
resiliente. Para mais informações, visite www.dowpolyurethanes.com e siga-nos no Twitter e no LinkedIn.  

 
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 subsidiárias. Para obter mais informações, acesse www.dow.com ou siga 
@DowNewsroom no Twitter. 
 
 
Sobre a F.A Colchões 
 
A F.A Colchões foi fundada em 1964, e ao longo desse mais de meio século de existência tem se 
especializado em soluções de conforto, tanto em sua linha de colchões, quanto em espumas industriais, 
e agora também na linha hospitalar, com produtos inovadores para aumentar o conforto de quem precisa 
ficar muito tempo deitado na mesma posição. Conheça um pouco mais da F.A Colchões no site 
www.facolchoes.com.br, no instagram: facolchoes/oficial ou faça o teste para descobrir qual seu colchão 
ideal no site: www.meucolchao.com.br. F.A Colchões, DORMIR BEM PARA VIVER MELHOR. 
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