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Comissão da UNIFAP segue com reparos de equipamentos 

hospitalares para COVID-19 

 

Aspiradores cirúrgicos passarão por adaptações e respiradores pulmonares foram 

encaminhados ao SENAI. 

 

A Equipe de Manutenção Corretiva da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) vem 

executando reparos em equipamentos de UTI para a Secretaria de Estado da Saúde do 

Amapá (SESA) desde o início de abril. Os trabalhos integram a parceria com a Rede Integrada 

de Pesquisa do Amapá (RIPAP), composta pela UNIFAP, a SESA, a Secretaria de Estado da 

Ciência e Tecnologia do Amapá (SETEC) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI). 

 

A Comissão de Manutenção recebeu aspiradores, umidificadores e quatro respiradores 

pulmonares do sistema de saúde estadual. Após vistoria e avaliação dos equipamentos, que 

estavam armazenados em depósito desde 2008, a equipe teve êxito no reparo da central 

eletrônica de monitoramento de dois respiradores. Os respiradores pulmonares 

apresentaram problemas de deterioração na parte pneumática, responsável pela ventilação 

mecânica, e foram devolvidos a pedido da SETEC, e posteriormente encaminhados aos SENAI 

de Minas Gerais, atual centro de manutenção de respiradores, com as peças necessárias 

para o reparo.  

 

Frente de trabalho 

A equipe seguirá com a manutenção dos equipamentos hospitalares que estão na UNIFAP. 

De acordo com o docente do curso de Engenharia Elétrica, Prof. Me. Felipe Monteiro, os 

aspiradores e umidificadores ainda estão em reparo, porque a prioridade para manutenção 

era os ventiladores mecânicos. Segundo o coordenador da Comissão e técnico do 

laboratório de Engenharia Elétrica, Márcio Clei, os aspiradores cirúrgicos de bancada serão 

adaptados com interruptor acionado pelo pé. O acionamento por padrão é realizado 

manualmente, por um botão no painel do aparelho.   

A Comissão de manutenção 



A equipe é composta por docentes, servidores técnicos e discentes do curso de engenharia 

elétrica da UNIFAP. 

 

Contato para Entrevista:  

Márcio Clei  

Coordenador do Projeto e Técnico de Laboratório do curso de Engenharia Elétrica 

 

Assessoria Especial da Reitoria (ASSESP) 

Contato para essa pauta: Aretha Barros  Telefone: (96) 9132-7063 

E-mail: assessoria@unifap.br  

 

Conheça as Redes Oficiais da UNIFAP: 

Facebook  – www.facebook.com/unifapoficial/   | Twitter – twitter.com/unifapoficial 

Instagram –  https://www.instagram.com/unifapoficial/?hl=pt-br| Flickr –
 www.flickr.com/photos/unifap-oficial/   
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