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Comissão da UNIFAP produzirá equipamentos 

adaptados aos pacientes da COVID -19. 

http://www.unifap.br/comissao-da-unifap-produzira-equipamentos-adaptados-aos-pacientes-da-

covid-19/ 

 

A equipe irá produzir adaptadores de máscaras de mergulho para que pacientes da COVID-19 

não precisem de intubação. 

 

 

A Comissão de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) da Universidade Federal do 

Amapá (UNIFAP) recebeu 5 impressoras 3D, 3 laptops, filamentos plásticos e uma máquina 

de corte, a partir de doações do Ministério Público do Trabalho (MPT), do Juizado da Infância 

e da Adolescência e de empresários amapaenses.  

 

A equipe composta por técnicos, docentes e discentes colaboradores da UNIFAP já produziu 

cerca de mil protetores faciais do tipo “faceshields” para agentes de saúde e segurança 

pública, assim como os profissionais de atendimento ao público. Agora estima produzir 

adaptadores em máscaras de mergulho, para diminuir a necessidade de intubação de pacientes 

acometidos pela COVID-19. 

 

 

Doações – A Comissão de EPIs, com apoio do Projeto de Extensão “Faceshields”, dos cursos 

de Engenharia Elétrica e Civil, continuam trabalhando em projetos que possam contribuir com 

a prevenção e combate do vírus causador da COVID-19, iniciando uma nova etapa de 

produção em impressão 3D. Os adaptadores em máscaras de mergulho, convertem a função 

original desses produtos, para que se tornem máscaras não invasivas para respiradores 

mecânicos aos pacientes com sintomas graves do novo coronavírus. A máscara de mergulho, 

além de mais barata que uma máscara hospitalar, é vedada e cobre todo o rosto, facilitando a 

respiração e diminuindo o desconforto do paciente. 
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Para seguir com o projeto, a equipe reforça que aceita a colaboração e doação de máscaras de 

mergulho para que sejam realizadas as adaptações. As doações podem ser feitas por pessoas 

físicas e jurídicas, basta entrar em contato com protocolo@unifap.br informando de que forma 

pode contribuir. 

 

 

Novas Entregas – Desde o início do projeto, a comissão já entregou cerca de mil protetores 

faciais para  órgãos públicos estaduais e municipais.  

 

Recentemente, as “faceshields” foram distribuídas para agentes de limpeza pública que 

realizaram serviços de arborização e paisagismo no Campus Marco Zero da UNIFAP. O 

Tribunal de Justiça do Amapá recebeu 43 unidades para proteção dos servidores do Serviço 

Médico do TJAP, oficiais de justiça, técnicos de TI e servidores em atendimento ao público.  

 

Anteriormente, a equipe entregou 24 unidades para a Unidade Básica de Saúde da UNIFAP 

em Oiapoque, e outras 30 unidades para o IAPEN. Já foram entregues unidades protetoras 

para os municípios de Oiapoque, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio, Mazagão e 

Laranjal do Jari. Em Macapá, o Hospital de Clínicas Alberto Lima (HCAL), o Pronto 

Atendimento Infantil (PAI) e o Hospital Maternidade Mãe Luzia também receberam 

protetores faciais produzidos pela UNIFAP. 
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Contato para essa pauta: Aretha Barros  Telefone: (96) 9132-7063 
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Conheça as Redes Oficiais da UNIFAP: http://www.unifap.br/ 
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