
DECLARAÇÃO SOBRE O PRODUTO ENTREGUE  

  Você está recebendo um conjunto de máscaras de mergulho modelo “Easy Breath” 

adaptadas para as funções de fisioterapia respiratória CPAP e/ou BIPAP (conforme modelo) 

conforme o projeto desenvolvido pelo Equipe Motirõ e distribuído pela ONG Expedicionários da 

Saúde (EDS). 

 

  Este projeto encontra-se em fase de avaliação e testes e NÃO possui registro aprovado 

na ANVISA conforme Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 349/2020 que estabelece as 

regras de aprovação provisória de equipamentos hospitalares, sejam para aplicações 

terapêuticas em pacientes afetados, sejam de EPI´s para proteção de profissionais da área de 

saúde. 

 

  O projeto de adaptação das máscaras, originário da Itália e também empregado em 

outros países europeus, como Bélgica e Espanha, está sendo adaptado no Brasil por diversas 

equipes que decidiram integrar esforços no movimento Motirõ. Os equipamentos encontram-se 

em testes avançados no IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) de São Paulo e em diversos 

hospitais dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 

 

  Os testes e avaliações hospitalares nos fazem acreditar que a máscara adaptada pode-

se tornar uma importante alternativa aos respiradores tradicionais na terapia respiratória de 

pacientes afetados pela Covid-19 em aplicações CPAP não invasivas. 

 

  Sob critério das equipes médicas, a máscara permite que uma operação VNI possa ser 

realizada com um risco mais baixo de contaminação por aerossóis, pois os testes mostraram 

uma redução em torno de 95 % do vazamento expiratório, uma vez que a máscara canaliza este 

fluxo através de um filtro HEPA e válvula PEEP, além de contar com barreiras de vedação lateral 

em toda a face do paciente. As equipes de projeto, encontram-se neste momento, analisando e 

testando outras soluções de vedação que podem certamente reduzir ainda este mais este 

vazamento, a ponto de torná-lo residual e talvez o mais importante livre de perdigotos.  

 

  As máscaras foram montadas e inspecionadas conforme instruções específicas e em 

local adequado, devidamente preparadas pela ONG Expedicionários da Saúde. 

 

  Desta forma, reconhecendo os avanços até aqui obtidos e resultados promissores, 

como possível método alternativo aos respiradores e seguro a pacientes e equipes de Saúde, 

porém dada a ausência de registro de aprovação na ANVISA, a equipe Motirõ e Expedicionários 

da Saúde, requerem que o hospital, caso decida por sua utilização em terapia respiratória, 

obtenha do paciente Termo de Responsabilidade assinado pelo mesmo ou responsável. 

 

 

 Montado por:  _______________________  Inspecionado por: _________________ 

 Data : ____ / ____ / ____      Data: ____ / ____ / ____ 


