Escudo facial, assim é chamada a ferramenta na tradução literal do termo em
inglês. O equipamento de proteção individual (EPI) é usado principalmente por
pessoas que trabalham na área da saúde, como por exemplo, médicos,
enfermeiros, auxiliares e fisioterapeutas. O item é utilizado para proteção da área
facial e membranas mucosas dos olhos, nariz e boca, contra gotículas, sprays e
respingos de fluidos corporais.
Assim que a situação da disseminação do vírus se tornou alarmante, em meados
de março, a Automatisa se engajou no projeto de corte das máscaras. Em uma
ação conjunta com a Universidade Federal de Santa Catarina, a empresa realizou
o trabalho de molde de 500 viseiras em acetato. Vale ressaltar que a Automatisa
é especializada em máquinas de corte a laser. Foi a partir do próprio meio de
produção que a fabricante encontrou uma maneira de ajudar.
“Essas ferramentas são importantíssimas para proteger nossos profissionais de
saúde na hora do contato com os pacientes infectados. Quando fomos
procurados, nós logo nos prontificamos a ajudar”, conta o presidente da
Automatisa, Marcos Lichtblau. Todas as peças cortadas para a fabricação das face
shields foram fabricadas de acordo com as recomendações da Anvisa e doadas
para as prefeituras de Florianópolis e São José, em Santa Catarina.
Atualmente, a fabricante continua produzindo os moldes para as máscaras e
também para escudos de proteção, equipamentos que são posicionados a frente
de profissionais no serviço de atendimento ao público, como em caixas de
supermercados e farmácias. A cada 10 equipamentos vendidos a preço de custo,
a Automatisa realiza a doação de um.
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