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Marinha do Brasil envia 40 respiradores para apoiar saúde no estado do Amazonas 

 

 

O Ministério da Defesa, por intermédio da Marinha do Brasil (MB), está enviando, hoje (15), 

40 respiradores (inicialmente 26, em seguida mais 14) – INSPIRE – para Manaus, onde ficarão 

armazenados no Centro de Intendência da Marinha, em apoio à saúde no estado do Amazonas.  

O INSPIRE é um respirador de baixo custo desenvolvido a partir de uma parceria entre o Centro 

Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) e a Universidade de São Paulo (USP). O 

equipamento foi, planejado, projetado e desenvolvido por uma equipe multidisciplinar de 

pesquisadores da Escola Politécnica da USP, durante quatro meses, para atender preferencialmente 

os casos de Covid-19 e realizar atendimentos em situações adversas e lugares isolados.  

 

Equipamento de custo baixo 

 O maior diferencial desse ventilador pulmonar é o seu funcionamento por meio de bateria. O 

respirador possui um nível de controle computacional extremamente sofisticado, baseado em uma 

bomba independente chamada “ambu” (ressuscitador de uso manual normalmente utilizado em 

ambulâncias). De acordo com os coordenadores do projeto, foram feitas algumas modificações 

funcionais dessa bomba, para que ela passasse a ser pressionada de maneira automatizada e 

controlada.  

Diferentemente dos respiradores do mercado, o equipamento independe de uma linha de ar 

comprimido, normalmente disponível em hospitais, possibilitando o seu uso em caráter emergencial. 

O INSPIRE é um equipamento simples, com peças fáceis de serem encontradas no mercado 

brasileiro, de baixo custo, mas com todas as facilidades operacionais de um respirador comum. A 
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parceria entre a Marinha e a USP tem o objetivo de fornecer uma alternativa barata e acessível aos 

equipamentos já existentes no mercado.  

 

Contato: 

Departamento de Imprensa 

Centro de Comunicação Social da Marinha 

Telefones: (61) 3429-1293 / 99194-2788 

E-mail: imprensa@marinha.mil.br 
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