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3DP Teacher 

A GUERRA DOS IMPRESSORES 3D CONTRA A PANDEMIA 

Com o início de 2020, o vírus Covid-19 afetou o mundo inteiro num curto espaço de tempo, 

trazendo pesados encargos para os sistemas de saúde dos países. Na luta contra a epidemia, muitos 

países tiveram dificuldades no acesso ao equipamento sanitário de proteção e causaram a morte 

de milhões de pessoas. (Çetinkaya C., Boumaraf H., 2020). 

Sendo um dos componentes da Indústria 4.0, as impressoras 3D são utilizadas em muitas áreas 

industriais como a arquitetura, mobiliário, aviação, automóvel, moda, saúde, e entraram para os 

sistemas educativos como a profissão do futuro. Durante o processo epidémico, as impressoras 3D 

tomaram o seu lugar na vanguarda do palco, examinando mais uma vez a importância e 

funcionalidade da tecnologia para a vida humana. Com a propagação da epidemia à escala global, 

o sector tecnológico, juntamente com numerosos cientistas em todo o mundo, respondeu ao apelo 

da Organização Mundial de Saúde para a cooperação no combate à epidemia. Fabricantes 

selecionados em todo o mundo começaram a utilizar a tecnologia 3DP para a produção de 

equipamento de proteção pessoal, que é um dos mais importantes instrumentos de proteção 

contra epidemias, e instrumentos médicos utilizados no tratamento do vírus. 

As máscaras, viseiras de proteção, que são 

partes indispensáveis das nossas vidas e 

utilizadas como instrumentos de higiene 

pessoal desde o início da epidemia, são 

utilizadas como instrumentos que tornam a 

vida humana mais segura contra o vírus. 

Embora os esforços dos cientistas para 

encontrar a vacina, que é uma arma eficaz 

contra o vírus, para proteger a saúde humana 

e muitos dispositivos médicos, tais como 

ventiladores, respiradores, que são 

necessários aos sistemas de saúde, tenham 

sido produzidos por impressoras 3D e, em certa medida, aliviaram os sistemas de saúde. As viseiras 

produzidas por muitas organizações voluntárias que utilizam tecnologia 3DP têm sido os protetores 

indispensáveis dos profissionais de saúde, uma vez que cobrem todo o rosto e minimizam o risco 

de contaminação.  
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De acordo com as declarações feitas pela HP, um dos 

gigantes da tecnologia, é possível produzir 1 viseira em 2 

horas com impressoras domésticas 3D nos períodos mais 

graves da epidemia, mas com soluções de impressão 3D, 

podem ser produzidas 300 viseiras por dia a um custo 65% 

mais baixo. A lista de dispositivos médicos e equipamento 

de proteção pessoal que apoiam os sistemas de saúde e a 

proteção da saúde humana, produzindo mais de 2,3 

milhões de peças impressas em 3D a nível mundial na luta contra a epidemia (Techinside, 2020) é 

apresentada no Quadro 1.  

Quadro 1. Lista de implicações notáveis das tecnologias 3DP contra a COVID-19 

Tipo de impressora 3D Aplicações Categoria do material 

Fabrico de filamentos 

fundidos (FFF) 

Escudos faciais críticos, máscaras, ajustadores de 

máscara, partes respiratórias, abridores de porta mãos 

livres, e esfregaços nasais 

Plástico 

Sinterização seletiva 

por laser (SSL) 

Partes de ventiladores, máscaras faciais e escudos 

faciais 

Nylon de qualidade 

médica 

FFF Escudos faciais descartáveis Plástico 

FFF Dispositivos médicos e vestuário de protecção - 

FFF Equipamento médico - 

FFF Dispositivos impressos para o desenvolvimento de 

equipamento de diagnóstico 

Metal 

FFF Máscaras faciais Plástico 

FFF Material médico Polilático-ácido (PLA) 

FFF Escudos faciais Plástico 

FFF Cabines de quarentena - 

FFF Ventiladores - 

FFF Viseiras hospitalares - 

FFF Viseiras médicas - 

FFF Design para dispositivos médicos - 

FFF Bandas de cabeça para máscaras faciais - 

FFF Abridores de portas - 

FFF Bandas de cabeça para máscaras faciais - 

FFF Ventilador de fonte aberta - 

FFF Respirador  
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Como resultado, os impressores 3D continuam a lutar connosco na proteção dos profissionais de 

saúde e da saúde humana na nossa guerra global com o vírus, que afeta o mundo inteiro e 

representa um grande perigo para a humanidade. Por conseguinte, a tecnologia 3D tem 

desempenhado um papel de liderança no processo epidémico, provando que é um forte parceiro 

de solução na proteção e facilitação da vida humana. 

 

 


