
 

R. Dr. Silvio Henrique Braune, 22 - Centro, Nova Friburgo - RJ, 28625-650 

secretaria.isnf@id.uff.br     http://isnf.sites.uff.br/Telefone: 55 (22) 2528-7363 

Rua Bonfim 25 · Campus UERJ · Nova Friburgo · RJ 28625-570 · Brasil 

diretoria@iprj.uerj.br  ·  www.iprj.uerj.br tel: 55 (22) 2533-2287 

TERMO DE DOAÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO – FACE SHIELD Nova Friburgo 
 

 

Pelo presente termo o Projeto FaceShield – Nova Friburgo, parceria entre o Instituto de Saúde de 

Nova Friburgo (ISNF/UFF) e o Instituto Politécnico de Nova Friburgo (IPRJ-UERJ), nesta Cidade, 

declaram entregar em doação ao(a)_____________________________________________________, situado(a) na 

Cidade de __________________________________________, denominado DONATÁRIO, a quantidade de 

____________ ( ________________________ ) máscaras de Proteção Facial -  FaceShield NF, estando o 

DONATÁRIO de acordo com os seguintes termos: 

 

1. O produto FaceShield NF, viseira de proteção facial, foi produzido de maneira colaborativa e 
sem fins lucrativos, voltado para doações relacionadas ao atendimento de pacientes suscetíveis 
ao COVID19. O DONATÁRIO reconhece que o produto apresentado atende aos requisitos de 
qualidade, segurança e eficácia necessários para um protetor facial para gotículas e aerosol, 
atendendo tecnicamente aos requisitos de qualidade,  segurança e eficácia, em conformidade 
com o Art. 6° da resolução 356 da ANVISA de 23 de março de 2020, republicada no DOU nº 62, de 
31 de março de 2020. 
2. O DONATÁRIO se compromete a instruir os usuários das máscaras Face Shield NF sobre o seu 
correto processo de higienização, sendo obrigatória a higienização prévia antes da primeira 
utilização, devendo ser, ainda, cada usuário, capaz de montar e desmontar a máscara para uma 
higienização rotineira.  
3. O DONATÁRIO deve compreender, e se compromete a passar essa informação a todos os 
usuários Face Shield NF, que este produto é um EPI (Equipamento de Proteção Individual) 
complementar, funcionando como barreira primária às gotículas, e não visa substituir óculos de 
proteção, máscara cirúrgica ou mesmo a máscara N95. O DONATÁRIO reconhece também que o 
protetor facial FaceShield NF é classificado como uma « proteção livre de característica 
prejudicial (norma ABNT NBR 13688:2017) ». 
4. O projeto FaceShield NF não aceita dinheiro como doação, porém, caso o DONATÁRIO queira 
contribuir, doações por meio de aquisição de insumos para a confecção dos protetores faciais 
podem ser realizadas, com entrega diretamente nas Instituições participantes. 
 

 

Nova Friburgo,  ______ de _______________________ de 2020. 

 

 

Representante DONATÁRIO 
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