
                                                                                                   

 

1 

 

A GUERRA DAS IMPRESSORAS 3D CONTRA A PANDEMIA 

De facto, os marcos científicos estabelecidos pelas tecnologias de impressão tridimensional (3DP), 

sempre emergentes, são tremendos. Até agora, as inovadoras tecnologias 3DP beneficiaram os 

setores aeroespacial, automóvel, têxtil, farmacêutico e biomédico através do desenvolvimento de 

normas de desempenho prévias concebidas e personalizadas para os produtos do utilizador final. 

Como o mundo científico, neste momento, está a acelerar os esforços para lutar contra a pandemia 

altamente prejudicial do novo coronavírus (COVID-19), as tecnologias 3DP estão a facilitar soluções 

criativas em termos de equipamento de proteção pessoal (EPI), equipamento médico (como 

ventiladores e outros dispositivos respiratórios), e outros instrumentos de saúde e bem-estar para 

ajudar a higiene pessoal, bem como o ambiente seguro para os seres humanos, restringindo a 

comunicação de riscos. (Sunpreet S., Chander P., Seeram R.)  

As tecnologias 3DP acabam de começar a sua carreira no tratamento das Pandemias. Os eminentes 

fabricantes e investigadores compreenderam o potencial das tecnologias 3DP e orientaram-nas 

para o desenvolvimento de EPI (Equipamento de proteção pessoal) ferramentas médicas, e outros 

dispositivos (Clifton W., Damon A., Martin A.K., Considerações e precauções para o equipamento 

de proteção pessoal tridimensional impresso na crise da COVID-19. Impressão 3D e fabrico de 

Aditivos. 2020 Abr 24)  

A emergência tecnológica, tal como indicado no Quadro 1, mostra que as tecnologias 3DP estão 

posicionadas de forma única para apoiar as lacunas da cadeia de fornecimento e inventário de EPI 

e outros equipamentos médicos. Considerando as exigências dos EPI, o súbito aumento da procura 

de tecnologias 3DP esticou as cadeias de abastecimento e o sector da saúde está a utilizá-los até 

um ponto de rotura. Como resultado, estas iniciativas permitiram aos produtores fornecer 

eficazmente os componentes e produtos críticos como uma resposta global à pandemia COVID-19 

(impressão 3D COVID-19 iniciativa de resposta rápida. Fórum económico mundial.) 

https://www.weforum.org/projects/3d-printing-covid-19-rapid-response-initiative).  

 

 Todos temos dormido e levantado com máscaras recentemente. 

Uma filtra as bactérias, despedindo-se dos vírus; não temos mais 

ninguém para saber. Uma máscara deve consistir num desenho 

de rosto cheio e hermético, e um filtro seguro. As máscaras 

imprimíveis em 3D também prometem isso. Além disso, podem 

ser usadas repetidamente, mudando o filtro (İbrahim Sarbay, 

2020). 

 

 

https://www.weforum.org/projects/3d-printing-covid-19-rapid-response-initiative
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Além disso, as impressoras 3D fizeram entradas na cena médica 

mundial na era pandémica com viseiras. As viseiras, que chegam a 

milhares de pessoas no nosso país com muitos voluntários, incluindo 

celebridades, são preferidas pelos profissionais de saúde porque 

protegem a centena inteira das secreções dos pacientes.  

 

Em conclusão, enquanto a pandemia está a tomar o mundo de assalto, médicos, engenheiros, 

pizzarias, fabricantes de sobremesas, os cidadãos estão a tentar fazer o seu melhor e apoiar os 

profissionais de saúde na "frente". Os impressores 3D continuam a lutar connosco na frente para 

proteger a saúde humana nesta guerra global. 

 

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 Design para dispositivos médicos - 
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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  

Quadro 1. Lista de implicações notáveis das tecnologias 3DP contra a COVID-19 
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É possível encontrar mais informações sobre a impressão 3D, incluindo aplicações, tendências e os 

seus benefícios para a educação no “GUIA DO PROFESSOR 3DP”. Certifique-se de seguir a página 

do Facebook do projeto “3DP PROFESSOR - implementação da impressão 3D na educação do 

futuro” e o site do projeto para ser o primeiro a saber. 
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