
História da Magnamed 



Sobre nós

A Magnamed é uma empresa brasileira 

que foi criada para AJUDAR a 

PRESERVAR VIDAS. 



A nossa visão é a de um 

mundo com pessoas 

saudáveis e vibrantes

Ajudar a preservar vidas 

inovando continuamente 

na área de cuidados 

críticos

Brilho nos Olhos

Sonhos Grandes

Ética e Responsabilidade

Todos pelo Cliente

Paixão pela Inovação

Faça Simples! Faça 

Melhor!

Craques que Jogam e 

Torcem pelo Time

Compromisso com o 

Desempenho

Objetivos 



Time Line

2005

Nasce a Magnamed 
Fundada por três sócios 

engenheiros que se 
destacaram desde cedo 

pelo pensamento 
inovador e eficiente 



Sócios 

Wataru Ueda

- Engenheiro eletrônico ITA

- 15 anos na Itautec

- 25 anos na área de Medical 
Devices

Tatsuo Suzuki 

- Engenheiro mecânico ITA

- Ex-diretor técnico INCOR

- 45 anos na área de Medical 
Devices

Toru Miyagi

- Engenheiro Elétrico 
Poli/USP

- 20 anos em Medical Devices

- Especialista em SW 
embarcado e controle



Timeline 

2005 2008 2010 2011

Nasce a Magnamed 
Fundada por três sócios 

engenheiros que se destacaram 
desde cedo pelo pensamento 

inovador e eficiente 

A Magnamed recebe o 
investimento do Fundo 
CRIATEC (BNDES/BNB)
FAPESP, FINEP, CNPq 

Conquista das licenças 
BPF e CE, iniciando o 

processo de exportação
OXYMAG

O lançamento do 
ventilador de transporte 

OXYMAG no BRASIL



Oxymag 

Vencedor 

do prêmio 

INOVA 

2013

Equipamento que promove a respiração do 
paciente quando este não pode faze-lo por conta 
própria, por exemplo numa situação de emergência 
e resgate.

Neonatal, Pediátricos e Adultos 
Bateria com mais de 6 horas de autonomia 
Pesa apenas 3kg 
Muito fácil de usar – tela de toque



Timeline 

2005 2008 2010 2011 2013

Nasce a Magnamed 
Fundada por três sócios 

engenheiros que se destacaram 
desde cedo pelo pensamento 

inovador e eficiente 

A Magnamed recebe o 
investimento do Fundo 

CIETEC 

Conquista das licenças 
BPF e CE, iniciando o 

processo de exportação 

O lançamento do 
ventilador de transporte 

OXYMAG

A empresa entra no 
mercado de UTI com os 

ventiladores
BabyMag e FlexiMag 



Linha UTI 

Atende paciente adulto, 
pediátrico e neonatal 

Menor custo total de 
propriedade

Interface intuitiva 
Compacto 



Timeline

2005 2008 2010 2011 2013

Nasce a Magnamed 
Fundada por três sócios 

engenheiros que se destacaram 
desde cedo pelo pensamento 

inovador e eficiente 

A Magnamed recebe o 
investimento do Fundo 

CIETEC 

Conquista das licenças 
BPF e CE, iniciando o 

processo de exportação 

O lançamento do 
ventilador de transporte 

OXYMAG

A empresa entra no 
mercado com 

ventiladores de UTI
BabyMag e FlexiMag 

2014
Nova Fábrica

Localizada em Cotia, a 
nova fábrica conta com 

3000 m² 



Nova Fábrica 



Timeline

2005 2008 2010 2011 2013

Nasce a Magnamed 
Fundada por três sócios 

engenheiros que se 
destacaram desde cedo pelo 

pensamento inovador e 
eficiente 

A Magnamed recebe 
o investimento do 

Fundo CIETEC 

Conquista das 
licenças BPF e CE, 

iniciando o processo 
de exportação 

O lançamento do 
ventilador de 

transporte OXYMAG

A empresa entra no 
mercado com 

ventiladores de UTI
BabyMag e FlexiMag 

2014
Nova Fábrica

Localizada em Cotia, 
a nova fábrica conta 

com 3000 m² 

2015

A Magnamed recebe um 
novo investimento do 
Fundo VOX Capital e 

lança mais dois produtos  



Magnamed no Mundo 





Muito Obrigado!


