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RESUMO 

Com o decorrer da pandemia causada pelo coronavírus é importante ter meios de 

proteção para diminuir a taxa de disseminação da doença e seu contágio. Os 

profissionais da área de saúde correm os maiores riscos por representarem a linha de 

frente no combate da doença, assim é importante que estes estejam protegidos. Desta 

forma, este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa realizada sobre a 

produção de face shields com a utilização da impressão 3D, objetivando checar a 

eficiência da manufatura aditiva no processo de fabricação dos protótipos estudados. 

Os dados apresentados fazem parte de análises provenientes de testes onde este 

equipamento de proteção foi colocado em situações que simulem riscos de 

contaminação para checar a sua eficiência na defesa. Além dessas simulações, foram 

feitas análises com o uso de software Ultimaker Cura para checar a capacidade 

produtiva de suas variações, a quantidade de insumo gasto durante o processo 

produtivo e o custo unitário. Os resultados mostram os ganhos adquiridos com a 

evolução do modelo inicial do face shield para outro exemplar que atenda melhor as 

necessidades impostas durante a pandemia, melhorando a área de proteção e 

diminuindo o tempo de produção, assim como a diferença entre os protótipos quando 

utilizados ABS ou PLA como insumos de produção.  

Palavras-chave: Coronavírus. Face shield. Impressão 3D. Manufatura aditiva  



 
 

ABSTRACT 

Because of the pandemic caused by coronavirus is important to have means of 

protections to decrease the disease dissemination rate and infection. Health 

professionals have the highest risks since they are the front line against the disease 

damage, so is important to them to keep they safe. Thereby, this work shows the 

results of a research realized about face shield production using the 3d printing, aiming 

to check the additive manufacturing efficiency during the prototype’s fabrication 

process. The presented data’s comes from the analysis of tests that put this protection 

equipment in situations simulating contamination risks to check its defense efficiency. 

Besides these simulations, was made analysis using the Ultimaker Cura software to 

check the models’ productive capacity, the amount of input spent during the 

manufacturing process and the cost of each of them. The results show the earned 

gains with the first face shield’s mold evolution to another one that meets better the 

needs during pandemic, increasing the protective zone and decreasing time 

production, as well as their difference when using ABS or PLA as production inputs. 

Keywords: Coronavírus. Face shield. 3D printing. Additive manufacturing.  
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1 INTRODUÇÃO 

Os profissionais da área de saúde atuam em ambientes que possuem diversos 

riscos. Os estudiosos do assunto argumentam que, durante a assistência ao paciente, 

estão expostos a inúmeros riscos ocupacionais causados por fatores químicos, 

físicos, mecânicos, biológicos e ergonômicos, podendo ocasionar danos permanentes 

(MARZIALE; RODRIGUES, 2002). 

A norma regulamentadora (NR) 32 auxilia na prevenção de doenças ocupacionais 

para estes profissionais, visando proporcionar mudanças benéficas na promoção da 

segurança no trabalho, controle de acidentes e doenças ocupacionais entre os 

trabalhadores da área de saúde (LIMA; MONIER; CATANI, 2015). Estes por estarem 

em convívio com pessoas infectadas de agentes patogênicos, devem praticar o uso 

de Equipamento de proteção individual (EPI) conforme a NR 06, assegurando a 

saúde. 

De acordo com a PORTARIA Nº 2048, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002, os 

profissionais de saúde devem utilizar luvas de procedimento, óculos de proteção e 

máscara tipo cirúrgica, sempre que houver contato direto com o paciente. Conforme 

Xavier (2015) o uso desses EPI’s em conjunto, forma um recurso primordial para 

prevenir a exposição a riscos biológicos. Para aumentar o nível de proteção nesses 

profissionais por conta da COVID-19, passaram a ser utilizados os face shields, que 

em conjunto aos EPI’s essenciais, trazem uma maior área de proteção facial e não 

precisam ser descartadas após o uso imediato, caso sejam esterilizados 

corretamente, prolongando sua vida útil e dos demais EPI’s (RAYMOND, 2015). 

Por ter alta demanda de consumo, novos métodos de fabricação para essa 

proteção surgiram. O uso da impressão 3D para manufatura da base da máscara é 

uma alternativa viável dentre os demais processos de fabricação, pois a criação do 

protótipo é em tempo real e com custos aceitáveis, assim pode se fazer teste de peso, 

ergonomia, forma e resistência, reduzindo os erros de produção e aumentando a 

eficiência (TAKAGAKI, 2012). 

Este trabalho se justifica dentre outros aspectos, pela decorrência da necessidade 

de uma maior proteção para os profissionais de saúde visando diminuir a taxa de 

contágio da COVID-19 em hospitais no ano de 2020 onde se iniciou a proliferação da 

doença, onde se encontra o maior índice de pessoas contaminadas, foi posta em 
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prática a ideia de produção dos face shields com o auxílio da manufatura aditiva. A 

linha de produção dessa máscara protetora é pequena, após a confecção das bases 

em plástico Acrilonitrila butadieno estireno (ABS) ou poliácido lático (PLA), ocorre a 

colocação do visor feito de acetato e um elástico para assegurar a fixação na cabeça. 

Desta forma, essa pesquisa visa demonstrar a eficiência do processo de 

fabricação do face shield utilizando a manufatura aditiva com ABS e PLA, visando 

entregar o máximo de desempenho e sem erros durante a execução, pela alta taxa 

de demanda produtiva requerida. A partir do esboço inicial foi possível fazer 

modificações na peça para alterar seu tamanho, espessura e insumo a ser utilizado 

na confecção. Tais modificações tendem chegar a um produto final que entregue 

melhor conforto e eficiência durante o uso e garanta que este não seja descartado, 

aumentando a sua vida útil. 
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2 OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo geral 

 
Checar a eficiência da impressão 3D na manufatura dos face shields. 

 
2.2 Objetivos específicos 

  

• Fazer um estudo sobre o processo de manufatura das máscaras; 

• Avaliar as variações dos modelos de face shield; 

• Analisar o uso de ABS e PLA como insumos de impressão; 

• Checar qual modelo de máscara é mais viável para ser produzido. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Segurança no trabalho 

Definida por normas e leis, no Brasil a legislação de Segurança do Trabalho 

Portaria 3.214/78, compõe-se de Normas Regulamentadoras que visam proteger o 

trabalhador em sua função laboral.  A segurança no trabalho é importante em todas 

as áreas de atuação, ela pode ser compreendida como uma série de medidas que são 

aplicadas visando diminuir o índice de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e 

proteger a integridade e a capacidade de trabalho do servidor (SOUZA, 2012). 

É dever de todas as pessoas terem uma responsabilidade para prevenção de 

acidentes, porém no ambiente laboral tanto o empregador quanto o trabalhador devem 

seguir normas. O poder público necessita legislar sobre o tema e garantir uma 

fiscalização nas empresas para checar se estas estão sendo cumpridas corretamente. 

Ao mesmo tempo o empregador deve cumprir todas as normas estabelecidas por lei 

e os trabalhadores seguirem todas as instruções determinadas, assim o ambiente de 

trabalho irá estar o mais protegido possível (SILVEIRA; HOFSTADLER, 2012). 

Os acidentes de trabalho no Brasil sempre foram algo que preocupou. Segundo 

dados do Ministério Público do Trabalho (MPT) dos anos de 2012 até 2018 ocorreu 

variações em número de acidentes e óbitos, como visto na figura 1. Os números 

podem ser ainda maiores pois esses dados são referentes a empregos formais, as 

empresas que não assinam a carteira de trabalho de seus funcionários tendem a ter 

ainda menos cuidado com seus funcionários tornando o número ainda mais 

alarmantes (CARDOSO, 2019). 

Figura 1 - Mortes de 2012 a 2018 por acidente de trabalho 

 

 Fonte: Observatório do MPT, 2019. 
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Segundo dados do MPT, no período de 2012 até 2018 as atividades 

econômicas que mais ocorreram acidentes de trabalho foram atendimento hospitalar, 

comércio varejista de mercadorias em geral e administração pública em geral, como 

pode ser visto na figura 2.  Nesse período as máquinas e os equipamentos foram os 

principais agentes causadores de acidentes, gerando 528.473 registros e 2.058 

mortes, além de 25.790 amputações ou enucleações (CARDOSO, 2019). Assim, a 

segurança do trabalho é exigida por lei para empresas que tenham funcionários 

contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), além da 

necessidade de seguir as NRs do Ministério do Trabalho, que detalham ações de 

segurança gerais e para locais ou atividades específicas (CUNHA, 2005). 

Figura 2 - Atividades com acidentes de trabalho de 2012 a 2018 

 

Fonte: Observatório do MPT, 2019. 

A partir dos anos 80 com a epidemia do HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) 

/AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), os profissionais de saúde no serviço 

adquiriram medidas de proteção. Uma das medidas em evidência foram as 

Precauções Universais (PU). Todas essas medidas devem ser seguidas para o 

entendimento dos pacientes, são independentes da patologia, seja no manuseio de 

sangue, excreções, proximidade com mucosas, secreções, assim também comportam 

medidas sobre o uso de EPI e cuidados no descarte de equipamentos infectados. 

Mesmo com a implementação das PU e sendo uma exigência de seguimento, os 

sinistros ainda ocorrem de forma contínua, deixando ainda uma situação perigosa 

entre os agentes de saúde e em maior evidência nos atuantes nas áreas hospitalares 

(Magagnini et. al, 2011). 
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3.1.1 Prevenção de riscos 

Com o auxílio do Mapa de Riscos é possível representar visualmente as principais 

ameaças do ambiente laboral, com o auxílio de uma planta da área a ser estudada e 

círculos com variedades de cores e tamanhos, visando mostrar aos trabalhadores as 

áreas em que contém maior índice de ameaças. Este deve ser colocado em um 

espaço com boa movimentação de pessoas, acessível e com visibilidade (RIBEIRO, 

2018). 

Segundo a NR 5 item 5.16, elaborar um mapa de risco (Figura 3) é dever da 

Comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA) com ajuda dos Serviços 

Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) 

(caso possua), caso a empresa em questão não tenha nenhum desses grupos, esta 

deve chamar um Técnico de Segurança do Trabalho. Com isso, as chances de 

acontecerem acidentes e doenças ocupacionais são diminuídas pois os trabalhadores 

estarão melhor informados sobre os perigos em sua área de atuação. 

Figura 3 - Exemplo de Mapa de Riscos 

 

Fonte: Marcondes, 2014. 

A NR-9 determina obrigatoriamente que todas as instituições e empregadores que 

tenham uma determinada quantidade de empregados, devem criar um Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Este presta um auxílio semelhante ao mapa 

de risco, visando a preservação da segurança e saúde dos funcionários antecipando 

e controlando possíveis riscos ambientais que já existem ou venham a existir no 

ambiente de trabalho (RIBEIRO, 2018). 
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3.1.2 Segurança e Saúde do Trabalho (SST) no setor hospitalar 

A principal função da Segurança do Trabalho é prevenir. Com uma análise 

antecipada dos riscos ambientais, pode ser feita uma prevenção acerca dos riscos já 

conhecidos, utilizando a NR 9 e mapa de riscos como auxiliares dessa tarefa. A 

prevenção de acidentes para ser bem realizada deve contar com o auxílio de um 

programa consistente que contenha objetivos muito claros e que leve em conta desde 

um pequeno incidente até um acidente com graves repercussões (CAMPOS, 2014). 

Segundo a NR 4, o SESMT é constituído por pessoas da área da saúde, com o 

intuito de proteger a integridade física dos trabalhadores, avisar a equipe acerca de 

novas doenças e ajudar a tomar decisões contra incidentes de pequeno porte, que 

possam atrapalhar o desempenho da empresa e prejudicar os funcionários. 

Para haver um dimensionamento do SESMT é necessário saber o número de 

funcionários da empresa e o tipo de atividade que a mesma exerce. Tendo em vista a 

classificação das atividades conforme seu grau de risco e a quantidade de 

empregados da organização, estes são critérios que as empresas devem utilizar para 

dimensionar o quadro de profissionais da área de saúde e segurança do trabalho que 

devem ser registrados na empresa. Dependendo desses elementos, o SESMT poderá 

ser formado por um Engenheiro de Segurança do Trabalho, um Médico do Trabalho, 

Enfermeiro do Trabalho, Técnico de Segurança do Trabalho, sendo todos 

empregados da empresa (DIAS, 2017). Pode ser visto no Quadro 1 exemplo para 

aplicação deste. 

Quadro 1 - SESMT

 

Fonte: Brasil, 2014. 
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Na NR 5 a CIPA possui o objetivo de prevenir doenças e acidentes que decorrem 

do trabalho, melhorando a saúde dos trabalhadores. Os profissionais que compõem 

o SESMT têm exclusivamente especialização em saúde e segurança do trabalho. Já 

a CIPA é um comitê partidário constituído por funcionários que não têm 

conhecimentos específicos em prevenir acidentes. Por meio desta NR, se torna 

responsabilidade do empregador dar aos componentes desse comitê o auxílio 

necessário para que estes tenham um bom desempenho atribuindo suas funções. 

Segundo Dias (2017), as ações desta consistem em analisar as condições de 

riscos presentes no ambiente laboral e caso necessário expor estes, tentando sanar 

a fonte e evitar futuros problemas para a empresa e empregado. Isso é feito com 

ações para diminuir ou até se possível sanar os riscos presentes no ambiente, com o 

mapa de risco e o PPRA prestando auxílio nessa tarefa. A Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes (SIPAT) é um evento providenciado pela CIPA, visando 

ajudar os trabalhadores a prevenir futuros acidentes, com temas voltados a área de 

segurança e saúde ocupacional, como pode ser visto no Quadro 2 a seguir. 

Quadro 2 - CIPA  

 

Fonte: Brasil, 2014. 



21 
 

3.2 Riscos ocupacionais  

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), é estimado que 

se ocorra cerca de duzentos e cinquenta milhões de acidentes de trabalho 

anualmente, com trezentos e trinta mil fatalidades e cerca de cento e sessenta milhões 

de casos de doenças ocupacionais. Com isso são geradas perdas econômicas que 

equivalem a 4% do Produto Nacional Bruto (PNB) no mundo, e em menores 

proporções, os prejuízos às famílias e comunidades são incalculáveis (NUNES, 2013). 

Segundo a Organização mundial de saúde (OMS), os riscos ocupacionais 

existentes no ambiente laboral são classificados como biológicos, físicos, químicos e 

ergonômicos, que interferem no processo de saúde e doença. Vale ressaltar que no 

caso dos profissionais de saúde também pode ser citado o risco de acidente 

ocasionado por material perfurocortante, algo comum por eles manipularem 

frequentemente instrumentos cirúrgicos, principalmente agulhas (DANTAS, 2013). 

O Ministério de Saúde brasileiro no ano de 1998 criou a Portaria nº. 2.616 7 que 

contempla sobre as normas e instruções que previnem contra as infecções 

hospitalares e ações essenciais que devem ser desenvolvidas para redução máxima 

possível da ocorrência e agravação das contaminações hospitalares, sendo 

acrescentado ao Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH). No 

decorrer da Portaria, é tratado sobre como é organizado o PCIH, medidas para 

diagnósticos das contaminações hospitalares, os indicadores epidemiológicos das 

infecções hospitalares e seus conceitos, no anexo IV é encontrado os padrões sobre 

a lavagem das mãos, e as considerações finais (Lopes et. al, 2008). 

3.2.1 Riscos ambientais referentes aos profissionais de saúde 

No ambiente hospitalar estão presentes alguns fatores que podem proporcionar 

riscos de acidentes. O manuseio de materiais perfurocortantes é algo que está no dia 

a dia de um médico, tanto em uma cirurgia quanto em um atendimento específico. 

Também acontece a possibilidade de queda durante o manuseio do paciente, 

colocando em risco a saúde de ambos (Marziale; Rodrigues, 2002). 

Os profissionais de saúde frequentemente utilizam substâncias químicas para 

fazer limpeza, desinfecção ou para o manuseio de um medicamento. É necessário ter 

cuidado durante o manuseio de produtos químicos, sendo importante mantê-los longe 
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do contato com a pele, pois podem causar alergias ou problemas mais sérios. O uso 

de EPI’s é indispensável para evitar esse tipo de risco, junto ao PPRA (CUNHA, 2010). 

Santos; Martendal (2008) dizem que no ambiente hospitalar os riscos físicos mais 

comuns são provenientes de máquinas que possuem radiação ionizante ou não 

ionizante em seu procedimento e temperaturas muito abaixo ou acima do limite 

aceitável e ruídos. Dependendo da área do hospital cada um destes riscos irá se 

sobressair, assim é importante consultar o mapa de riscos (Figura 3) para mais 

informações.  

Estes profissionais, por estarem diariamente sujeitos à exposição de agentes 

patógenos e envolvidos com pacientes infectados por doenças, devem ter o devido 

conhecimento de segurança nos procedimentos a serem executados, visando diminuir 

a possibilidade de contágio de doenças no ambiente laboral. A frequente exposição 

aos riscos biológicos é preocupante, principalmente para a área de saúde 

possibilitando um aumento da taxa de contágio e disseminação (CAVALCANTE, 

2016). 

Os agentes de saúde informam que durante a assistência aos pacientes com 

algum tipo de doença contagiosa é quando se tem a maior carga expositora aos 

materiais biológicos. O destaque fica na probabilidade do contato direto com 

secreções e fluidos corporais dos pacientes durante alguns processos invasivos, 

como por exemplo cateterismo vesical, punções venosas, aspiração de secreções, 

durante banho para quem necessita de ajuda; e enquanto é feito a higienização dos 

pacientes em suas dificuldades fisiológicas (SARQUIS, 2013). 

3.2.2 NR 32 e combate aos riscos biológicos 

A NR 32 é uma norma do Ministério do Trabalho e Emprego que prevê proteção 

ao trabalhador da área de saúde. De acordo com o Conselho Regional de 

Enfermagem COREN-SP (2009), esta norma visa prevenir acidentes e adoecimento 

ocasionados pelo trabalho, controlando os riscos presentes nos Serviços de Saúde. 

É uma recomendação da norma que para cada situação de risco, sejam feitas 

medidas preventivas para neutralizar a situação e capacitar os trabalhadores para 

tornar o ambiente mais seguro. 

A limpeza do ambiente de trabalho é tarefa principal dos profissionais de limpeza 

em geral, porém os profissionais de saúde devem ter um conhecimento sobre higiene 
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ocupacional para auxiliar na tarefa de limpeza e preservar seu ambiente de trabalho. 

Muitos são desatentos com a questão de higienização do local de trabalho e até 

mesmo dos equipamentos de proteção, desta forma influencia diretamente nos 

índices de contaminação (CUNHA, 2010). 

É descrito na NR 32 que nesses ambientes deve existir o PPRA seguindo a NR 9 

para identificar e fazer um reconhecimento dos agentes biológicos de acordo com uma 

determinada localidade e do tipo de serviço a ser feito junto a seus setores. Para 

complementar é importante ter a aplicação do Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO), especificando procedimentos e condutas a serem adotadas 

pelas empresas de acordo com os riscos aos quais os empregados se expõem no 

ambiente de trabalho, visando principalmente a prevenção e cuidar da saúde do 

trabalhador (REGINA; FERNANDES, 2014). 

Assim, conforme a NR 32, a prevenção é o método mais eficaz para gerenciar os 

riscos biológicos. O reconhecimento dos riscos de contaminação nos equipamentos e 

nas áreas laborais é importante para que os trabalhadores sejam educados sobre os 

agentes biológicos que possam estar expostos ocasionalmente (CUNHA, 2010). 

3.3 Equipamentos de Proteção Individual 

A norma regulamentadora NR 06, explana sobre dispositivos de uso particular, os 

EPI’s (Equipamento de Proteção Individual), com função de minimizar certos 

acidentes e proteger contra doenças que podem ser contraídas no ambiente laboral. 

Os equipamentos devem ser utilizados quando as medidas de proteção coletiva não 

solucionam os inconvenientes, assim gerando riscos de acidente para o trabalhador. 

Os EPI’s são essenciais para que tenha a preservação da saúde e evitar futuros 

problemas tanto para o empregado quanto o empregador (CUNHA, 2005).  

Caso não consigam ser feitas medidas preventivas eficazes para eliminar os 

riscos, os profissionais de segurança devem aconselhar o uso de EPI’s específicos 

para o desempenho de cada função e é dever do empregador cobrar o devido uso 

destes. Vale ressaltar que caso a empresa forneça um EPI com baixa qualidade ou 

danificado e ocorra algum dano a saúde do trabalhador, é responsabilidade dela arcar 

com as consequências (SOUZA et.al, 2018). 
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3.3.1 EPI’s utilizados por profissionais de Saúde 

Segundo a NR 32, o EPI deve ser usado quando se prevê uma exposição a 

material biológico e a produtos químicos tóxicos na área de saúde. Tem por objetivo 

a proteção do profissional, podendo também ser utilizado para a proteção do paciente 

ou de materiais que se estejam sendo manipulados e pretende-se não os contaminar. 

Os EPIs devem possuir registro no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Este 

registro dos mesmos é emitido após testagem que assegure a efetividade desses 

equipamentos, sendo posteriormente emitido um certificado de aprovação (CA) dos 

mesmos (REGINA; FERNANDES, 2014). 

Cunha (2010) diz que a utilização dos EPI’s é fundamental para quem trabalha na 

área de saúde em um ambiente insalubre como o hospital, principalmente quem 

possui contato direto com pacientes e transtorna em área com risco de contaminação 

biológica ou química. As normas de biossegurança e precauções padrão fornecem as 

diretrizes a serem tomadas por esses profissionais. Antes de fazer a compra de um 

EPI é importante pesquisar se estes possuem CA dentro da validade, garantindo 

assim que os equipamentos possuam duração confiável. 

Na área de saúde é importante que os profissionais estejam protegidos, para isso 

existe uma lista de EPI’s que devem ser utilizados em cada situação no setor 

hospitalar. Pode ser visto na Figura 4 a seguir exemplo destes, com a indicação de 

numeração: Mascara descartável (3), avental descartável (6), touca (1), luva de 

segurança (5), máscara respiratória n95 (4), óculos de segurança (2), sapato de 

segurança (8) e face shield (7). Para fazer a escolha correta dos equipamentos é 

importante consultar o profissional da segurança do trabalho para que ele estabeleça 

os equipamentos ideias para trabalhar em cada tipo de ambiente, de acordo com os 

riscos. (CARNEIRO et.al, 2011). 
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Figura 4 - EPI’s utilizados na área de saúde 

 

Fonte: Próprio autor. 

3.3.2 Esterilização e limpeza de EPI’s 

Existem EPI’s descartáveis e não descartáveis na área de saúde, as máscaras do 

tipo cirúrgicas e as luvas nitrílicas devem ser desfeitas logo após o uso e não devem 

ser passadas para outros colegas de trabalho, pois estas não têm possibilidade de 

esterilização efetiva contra agentes patógenos. Os EPI’s descartáveis possuem um 

tempo máximo de uso diário de acordo com a atividade exercida, logo deve ser 

checada essa informação nos dados do fabricante antes do uso (CARLOS, 2018). 

Os equipamentos que não precisam ser descartados logo após a utilização 

possuem um tempo máximo de uso de acordo com os dados dos fabricantes, prazo 

de validade do EPI, que depende muito da forma de como ele é usado e armazenado. 

Os empregadores devem fornecer treinamentos e capacitações sobre conservação 

do EPI e garantir um armazenamento seguro para que estes fiquem longe de fatores 

ambientais (CUSTÓDIA et.al, 2008). 

Segundo o Núcleo de Telessaúde do RS (2008) alguns desses equipamentos 

necessitam passar por processos de desinfecção, limpeza ou esterilização, para 

garantir que riscos biológicos sejam extintos e possibilitar uma reutilização. A escolha 

correta do método de desinfecção depende da criticidade do material. Os não críticos 

limitam seu contato apenas com a pele humana, semicríticos tem como característica 

principal livrar regiões específicas do contato com mucosas e os críticos possuem 

proximidade com sangue, estes são mais comuns em cirurgias. 
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Desta forma, os meios mais comuns de desinfectar os materiais de uso na área 

de saúde são: limpeza da superfície do EPI visando tirar a sujeira ou material orgânico 

presente, utilização de desinfetantes através de processos químicos e físicos 

eliminando grande parte dos microrganismos presentes ou esterilização que elimina 

completamente todos os agentes biológicos presentes (BRASIL, 2005). 

Segundo Bustamante (2017) o processo de esterilização é essencial para 

equipamentos de uso crítico e semicrítico, pois visa eliminar totalmente todos os 

agentes biológicos que possam contaminar o EPI, com a utilização de um processo 

químico ou físico. O face shield que, possui como função principal evitar a 

contaminação dos profissionais de saúde com aerossóis evitando o contágio com 

COVID-19, deve passar por processos de esterilização ou troca de seu visor de 

acetato e desinfecção em sua base feita de impressão 3D.  

3.4 COVID-19 

No fim do ano de 2019 foi noticiado pela imprensa mundial os primeiros casos de 

contaminação pelo COVID-19 na China. Esse vírus se assemelha com alguns 

sintomas da gripe comum, porém com uma maior taxa de transmissão e índice de 

mortalidade. Ele provoca insuficiência respiratória nas pessoas contaminadas, 

podendo variar a intensidade de acordo com o organismo e saúde clínica ou histórico 

de doenças. Como visto na figura 5, a sua letalidade varia principalmente de acordo 

com a idade do paciente (ZHANG et. al, 2020). 

Figura 5 - Índice de letalidade da COVID-19 na China  

 

Fonte: CDC China Weekly (2020). 
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Rapidamente a doença se alastrou pela China, fazendo com que o mundo 

prestasse atenção em seu andamento. Como muitas pessoas estavam infectadas e 

não sabiam, algumas destas se dispersaram por regiões ao redor do globo viajando 

para outros países e continentes, fazendo surgir os primeiros casos dessa doença 

fora do território chinês. A Europa foi o primeiro local a possuir um epicentro fora da 

região oriental (Itália e Espanha). Com o índice de disseminação tão alto, a OMS em 

30 de janeiro de 2020 declarou emergência de saúde pública em escala global 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

Não demorou muito tempo para a COVID-19 se espalhar pelo continente 

americano, atingindo principalmente os Estados Unidos, Canadá e Brasil. No Brasil o 

Ministério da Saúde criou diversas formas para tentar frear o avanço da doença, como: 

medidas e auxílios para fazer as pessoas ficarem em casa ao máximo, fechamento 

de lojas e comércio, uso obrigatório de máscaras, programas de conscientização e 

etc. Em 11 de março de 2020 foi declarada pandemia global segundo a OMS, pela 

quantidade de países infectados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

O paciente contaminado por esse vírus geralmente sente os seguintes sintomas: 

febre com temperatura maior que 38º C, tosse seca, dispneia, fadiga, insuficiência 

respiratória e sintomas gastrointestinais. Esses geralmente não apresentam forte 

intensidade em jovens e adultos, porém se a pessoa contaminada possuir condições 

clínicas de risco pré-existente ou forem idosos, irão se manifestar de forma grave, 

incluindo choque séptico e insuficiência respiratória, podendo gerar óbito (ZHANG et. 

al, 2020). 

3.4.1 Contaminação 

Segundo Diretor-Geral da OMS, Tan Desai, a partir dos dados atualmente 

disponíveis, a taxa básica de reprodução do COVID-19 se comparado com o vírus 

influenza é maior, cada infectado pode passar para 2 ou 3 pessoas, enquanto o 

influenza para 1,2. Porém o novo coronavírus é um vírus único, com características 

únicas. Ambos podem causar doenças respiratórias e se espalhar da mesma maneira 

através de gotículas expelidas do nariz e da boca do paciente, mas existem algumas 

grandes diferenças em relação à gripe (FENG, 2020). 

Outra grande diferença entre o COVID-19 e o influenza, é que o COVID-19 causa 

doenças mais graves que a gripe sazonal. Muitas pessoas em todo o mundo já têm 



28 
 

imunidade à cepas sazonais de influenza, mas o COVID-19 é um novo vírus e 

ninguém é imune a ele. Isso significa que mais pessoas são suscetíveis à infecção e 

algumas sofrem de doenças graves, assim justificando seu alto índice de 

hospitalização e óbito (FENG, 2020). 

Capelo (2020) fala que a principal forma de contaminação desse vírus é o contato 

direto com pessoas infectadas. Mesmo antes de possuírem os sintomas que podem 

demorar até duas semanas para se manifestar, podem transmitir facilmente para 

outras pessoas por meio de gotículas provenientes de sua tosse e/ou espirros. Caso 

essas gotículas venham na direção do rosto e atinjam os olhos, boca ou nariz, o risco 

de contaminação é alto. Desta forma é importante o uso de máscara de proteção no 

dia a dia para diminuir a disseminação. 

Como outros patógenos respiratórios, incluindo gripe e rinovírus, acredita-se que 

a transmissão ocorre principalmente por meio de gotículas respiratórias provenientes 

da tosse e espirros. A transmissão por meio de aerossóis também acontece em casos 

de exposição prolongada em locais fechados, com concentração elevada de 

aerossóis. Isso ocorre em locais com alto índice de pessoa e pouca ventilação e 

principalmente em hospitais que contam com uma elevada taxa de contaminação 

(CASCELLA et. al, 2020). 

Uma pessoa contaminada propaga o vírus principalmente para seus familiares, 

que possuem o maior índice de contato diariamente, assim como para outras pessoas 

que mantém contato direto no dia a dia, a exemplo de colegas de trabalho. Caso esteja 

em isolamento hospitalar os profissionais de saúde, que cuidam dos contaminados, 

possuem alta possibilidade de contaminação, pois são a linha de frente na batalha 

contra a propagação do vírus (CASCELLA et. al, 2020). 

3.4.2 Medidas de prevenção contra a contaminação 

Ainda não existe uma vacina ou uma cura para essa doença, sendo a única forma 

de obter resultado positivo no combate ao vírus é seguindo medidas de precaução. 

Deve ser evitado ao máximo contato com pessoas, mantendo uma distância mínima 

de um metro, principalmente se estiverem apresentando sintomas de tosse, febre ou 

espirros. Além de lavar as mãos com água e sabão ou com álcool a 70% em caso de 

contato com objetos de terceiros ou visitas a locais públicos (BRASIL, 2020). 
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O método mais eficaz para conseguir uma cura para esse vírus é procurar 

anticorpos COVID-19 em um grande número de pessoas, e alguns países estão 

atualmente conduzindo esses estudos. Isso ajudará a entender melhor o nível de 

infecção na população ao longo do tempo. A OMS estabeleceu procedimentos sobre 

como conduzir essa pesquisa, incentivando os países a conduzi-la e compartilhar 

seus dados, visando diminuir o tempo estimado para uma vacina (FENG, 2020). 

Visando diminuir a taxa de contaminação e disseminação, é indicado para os 

profissionais de saúde utilizarem todos os EPI’s recomendados pelos profissionais de 

segurança, sendo que estes podem variar de acordo com a atividade a ser exercida 

e o local. Os pacientes devem cobrir a boca e o nariz em caso de tosse ou espirro, 

praticando etiqueta respiratória e auxiliando a prevenir o aumento de casos, 

(CAPELO, 2020). 

3.5 Impressão 3D 

É perceptível a evolução para a qual se encaminha a produção nas indústrias e 

sua necessidade de se adequarem a era digital. Segundo Katayama (2018) o mercado 

altamente competitivo, busca sempre aumentar a produtividade, reduzir custos a 

longo prazo e facilidades nos processos de manufatura. Com a adaptação das 

empresas no cenário atual, vem se tornando necessário adentrar nos conceitos da 

indústria 4.0, passando a utilizar a tecnologia como aliada para aumentar as variáveis 

citadas anteriormente, como dito por Paiva (2018) esta revolução tecnológica se 

relaciona a aplicação de tecnologias na manufatura e modernizando as organizações 

através de máquinas e objetos inteligentes. 

A tecnologia nesse conceito vem para facilitar a produção por meio de métodos 

mais atualizados, como Robôs autônomos, simulações, internet of things (IOT) e 

manufatura aditiva (PAIVA, 2018). Com o auxílio de máquinas e robôs cada vez mais 

eletrônicos, é proporcionada uma melhor organização da linha de produção e também 

facilidade no controle do processo de fabricação, no qual empresas buscam 

vantagens para se diferenciar de seus concorrentes, e com essas estratégias o 

processo de indústria 4.0 vem ganhando destaque sendo também denominado como 

quarta revolução industrial (OLIVEIRA; SIMÕES, 2016). 

Um dos princípios mais importante da impressão 3D é a possibilidade de 

prototipagem rápida. Os processos tradicionais usados, desde a ideia de criação até 
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o produto final, levam bastante tempo, uma das vantagens ao utilizar essa tecnologia 

é a possibilidade de se minimizar os erros de projeto (LEONEL, 2011). Esta veio para 

mudar o mercado tecnológico e buscando facilitar a produção de peças que antes 

tinham que passar por processos de fabricação industriais e hoje podem ser feitas em 

casa (JOSÉ, 2012). 

Os dispositivos de impressão 3D estão gerando um avanço para a área de 

engenharia mecânica. O tempo de fabricação de uma peça neste dispositivo se baseia 

no projeto em software de modelagem 3D e a impressão que pode ser feita na própria 

empresa (JOSÉ, 2012). Esse ramo é conhecido hoje como indústria de manufatura 

aditiva e apresenta crescimento nos últimos anos, com um custo de aquisição 

relativamente baixo quando comparado a outros maquinários de manufatura e 

proporciona um potencial de crescimento dentro das indústrias (HENRIQUE; 

CAMPANHOLA; DALSASSO, 2019).  

3.5.1 Temperatura e velocidade durante o processo de impressão 

Durante o processo de impressão existem fatores que podem influenciar na 

produção da peça. A velocidade de impressão (medida em mm/s), tem relação direta 

com o acabamento da peça. Desta forma em um projeto em que o acabamento 

superficial necessite ser alto, deve ser utilizada uma velocidade baixa e 

consequentemente o tempo de impressão irá ser mais elevado, pois a taxa de 

depósito de material será menor (LEONEL, 2011). 

Caso o projeto de impressão passe posteriormente por métodos de acabamento 

e não haja necessidade de manter uma qualidade superficial durante a impressão, 

pode ser ajustada uma velocidade mais alta e assim há uma diminuição do tempo de 

impressão. Consequentemente, com essa escolha de velocidade na impressão, a 

temperatura do extrusor varia, podendo ocasionar um maior consumo de energia 

elétrica (CARVALHO, 2019). 

A relação entre velocidade de impressão e temperatura do extrusor depende do 

material que está sendo utilizado como insumo de produção. Esta diferença acontece 

principalmente por o filamento ABS tem menor coeficiente de fricção em relação ao 

PLA. Assim necessita de mais força para passar pela extrusão, gerando uma 

necessidade de temperaturas mais elevadas para trabalhar (PORTELA, 2017). 
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De acordo com Carvalho (2019), a temperatura ideal para impressão com o PLA 

varia de acordo com a velocidade e o grau de acabamento necessário. Encontrar a 

temperatura exata para impressão é um desafio, é importante ficar atento também a 

aderência na mesa, onde esse material possui uma característica de não precisar de 

agente fixadores e tem fácil aderência em qualquer tipo de superfície, sendo ideal que 

a mesa esteja entre 40°C a 50°C. Na figura 6 pode ser observada a relação desse 

fator com a velocidade. 

Figura 6 - Temperatura de impressão em razão da velocidade no PLA 

 

Fonte: Filament2Print (2018) 

Segundo Augusto (2014), o ABS é um filamento que necessita de mais cuidados 

durante a impressão. A temperatura da mesa tem que estar em aproximadamente 

110°C para garantir melhor sua fixação. Geralmente é mais utilizado em impressoras 

fechadas pois variações de temperatura fazem o material sofrer contrações quando 

este resfria, podendo empenar e descolar da mesa durante a impressão. Na figura 7 

observa-se dados sobre a impressão desse material.  
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Figura 7 - Temperatura de impressão em razão da velocidade no ABS 

 

Fonte: Filament2Print (2018). 

Segundo Portela (2017), aspectos externos também influenciam na qualidade de 

impressão. Em peças grandes pode ocorrer uma diferença de temperatura entre a 

base e o topo, pelo fato de a mesa estar aquecida e o ambiente externo estar em uma 

temperatura diferente, assim gerando a possibilidade de trincas e desnivelamentos.  

3.5.2 Impressão com ABS e PLA 

O PLA em comparação com o ABS possui uma temperatura de impressão menor, 

assim não necessita de uma mesa pré-aquecida para a confecção de uma peça, 

poupando tempo e energia. Ele possui uma característica de não ser tóxico durante a 

sua impressão, além disso também é biodegradável, uma propriedade essencial para 

ele, tornando-se assim a alternativa mais ecológica dentre os tipos de filamento 

disponíveis (BRITO et. al, 2011). No Quadro 3 pode ser visto detalhes sobre 

propriedades do PLA. 
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Quadro 3 - Propriedades mecânicas e Térmicas do PLA 

 

Fonte: Adaptado de Ultimaker, 2017. 

O PLA não é agressivo ao organismo humano, pode ser usado na medicina com 

implantes cirúrgicos e suturas. Porém ele tem a característica de ser quebradiço, 

assim não é uma boa alternativa para ser usados em projetos que visem resistência 

mecânica na sua aplicação. A utilização em situações que exijam exposição a 

temperaturas maiores que 60ºC deve ser evitada pois ele não aguenta altas 

temperaturas. Com isso, sua esterilização em Autoclave não é possível, restringindo 

seu uso para determinadas situações e o tornando descartável (BESKO, et. al, 2017). 

O filamento de ABS é derivado do petróleo e não é biodegradável. Tem como 

características ser um termoplástico com rigidez, baixo peso e dependendo do 

preenchimento da peça possui boa flexibilidade. Ele é o mais utilizado na fabricação 

3D e possui uma boa propriedade mecânica quando o produto está acabado. Por 

resistir a impactos, este é bastante utilizado no setor industrial para reposição de 

peças de algum maquinário, além disso pode suportar temperaturas de até 85ºC (Ank, 

et. al, 2020). No Quadro 4 podemos ver suas propriedades em mais detalhes. 
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Quadro 4 - Propriedades mecânicas e térmicas do ABS 

 

Fonte: Adaptado de Ultimaker, 2017. 

Este material precisa de uma mesa pré-aquecida para realização de sua 

impressão, por trabalhar com temperaturas elevadas que podem chegar até 270 ºC. 

Quando comparado com o PLA, esse possui vantagens por ser mais barato e fácil de 

encontrar no mercado, além de ter melhores propriedades mecânicas, maior 

durabilidade e menor massa. Porém, seu ponto negativo é que não se recomenda a 

impressão de ABS em locais fechados, pois em seu processo de manufatura é gerado 

um odor forte e tóxico quando inalado em grande quantidade (BESKO et. al, 2018). 

3.5.3 Modelagem Tridimensional 

Para a produção do arquivo do modelo 3D de impressão é necessária uma 

sequência de imagens de secções transversais do projeto ao qual se quer produzir. 

Usa-se um programa de reconstrução 3D para transformar as imagens bidimensionais 

em um modelo tridimensional, a partir desse modelo é possível a fabricação do 

modelo em 3D por algum equipamento de Prototipagem Rápida (PR). Para os 

processos de PR é necessário um Desenho Assistido por Computador (CAD), 

desenho este que sempre será requerido (Queijo et. al, 2009).  

Como dito por Foggiato (2006), com o programa de reconstrução 3D, ao qual 

gera-se os modelos tridimensionais, é solicitado fatores de construção como 

densidade média, opacidade e contornos. Após a definição da região a qual será 

produzido o modelo, o arquivo gerado é salvo em formato stereolithography file (STL). 
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O modelo do sólido é representado por este tipo de arquivo computacional que forma 

uma malha triangular que é usado nos equipamentos de PR. 

O programa de manuseio do modelo Ultimaker Cura é de simples operação, 

oferece ferramentas de análise do volume, área, ampliação, rotação, translação e 

conferir as medidas do projeto, com ele é possível transformar o arquivo que é 

proveniente da modelagem 3D, que é chamado de stl para outro tipo de arquivo 

chamado G-code, com essa transformação a peça tridimensional passa por cortes de 

camadas e preenchimento de características como pode ser visto na figura 8. É 

necessário que o usuário tenha conhecimento sobre o manuseio do software, pois 

com as ferramentas oferecidas pelo programa será possível analisar se geometria 

corresponde ao modelo desejado (FOGGIATO, 2006). 

Figura 8 – Processo de impressão 3D de uma peça 

 
Fonte: Adaptado de Weng et. al, 2016. 

3.6 Face Shield 

Devido ao surto de coronavírus que afetou o mundo todo, métodos de proteção 

individuais e coletivos demonstraram extrema importância para frear o crescimento no 

número de contaminados. É recomendado para as pessoas, que usem máscaras de 

proteção caso necessário sair de casa. Entretanto na área de saúde a possibilidade 
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de contaminação é alta, pois são os profissionais de saúde que tem contato direto 

com as pessoas contaminadas (BRASIL, 2020). 

De acordo com Mundell (2020) além dos EPI’s obrigatórios, o uso de face shield 

gera uma proteção extra. Com o surto de COVID-19 que aconteceu nos Estados 

Unidos da América (EUA) em abril de 2020, o governo americano aconselhou que 

todos os cidadãos usem máscaras de proteção para circularem em ambientes fora de 

casa, porém no caso de quem trabalha na área de saúde, tem a possibilidade de 

utilizar face shield com visor de plástico transparente, garantindo proteção de maior 

área do rosto e boa visibilidade dos processos a serem executados. 

Esses dispositivos de proteção consistem basicamente de um visor transparente 

que cobre o rosto, junto a um mecanismo que assegura a fixação da base da máscara 

na parte superior da cabeça, sendo essa fixação auxiliada com uma alça ajustável 

garantindo conforto e segurança. Esta proteção pode ser descartável ou esterilizável, 

dependendo do material de fabricação e sua resistência e rugosidade superficial 

(FAIRS, 2020). 

3.6.1 Benefícios 

Segundo especialistas americanos, a substituição das máscaras convencionais 

por esse novo método de proteção facial além de ser mais confortável, tem melhor 

eficiência contra a contaminação por COVID-19 no ambiente laboral. Dados de 

pesquisadores da Universidade de Iowa demonstram que essa proteção pode ser 

rapidamente produzida e distribuída, dessa forma deve ser incluída como parte de um 

plano estratégico visando reduzir a taxa de transmissão da doença (MUNDELL, 2020). 

De acordo com o Médico de doenças infecciosas americano Edmond (2020), essa 

proteção facial não deve se limitar somente ao o uso em hospitais, mas se possível 

também ser utilizada pelo público em geral sempre que saírem de casa. Esse 

dispositivo se torna bastante eficaz por proteger ao mesmo tempo os olhos, nariz e 

boca, que são as principais formas de entrada do vírus ao nosso organismo. 

O visor de plástico além de proteger quase toda área facial, também faz com que 

as pessoas que estejam usando face shield não toquem o rosto gerando um possível 

risco de contaminação por agentes patógenos provenientes das mãos. A 

comunicação com outras pessoas fica mais fácil, pois esta não abafa a voz como as 

máscaras convencionais, evitando que as pessoas puxem a máscara para falar 
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melhor, além de deixar a boca visível durante a fala, melhorando o entendimento 

(FAIRS, 2020). 

Mundell (2020) diz que segundo o grupo de pesquisadores da universidade de 

Iowa, o face shield é o melhor dispositivo de proteção individual contra a infecção da 

COVID-19 e sua propagação. Para uma melhor eficiência deste, o visor protetor deve 

se estender até abaixo do queixo, evitando qualquer tipo de abertura a contaminação.  

3.6.2 Segurança disponibilizada pelo face shield 

Ward (2020) esclarece que é altamente recomendável utilizar esse dispositivo 

pois na teoria cobre quase toda a área do rosto e dificulta a passagem de gotículas e 

aerossóis com agentes patógenos, porém pouco se sabe sobre a eficiência real dessa 

máscara protetora. A tosse ajuda a limpar as vias respiratórias e remover o excesso 

de secreção e fluídos dos pulmões, mas durante isso gotículas das secreções 

provenientes das vias respiratórias são expelidas pela boca com alta velocidade e se 

tornam expostas ao ar. 

Estes aerossóis gerados durante a tosse se propagam em grande área, desde 

dezenas de nanômetros até centenas de micrômetros e a dispersão dessas partículas 

ao ambiente pode variar de acordo com o espaço, se ele é aberto e ventilado ou 

fechado. As gotículas expelidas por um paciente infectado podem permanecer em 

circulação pelo ar e se espalhar por todo o cômodo, assim facilmente podem ser 

inaladas por um profissional de saúde (WARD, 2020). 

Segundo Edmond (2020), não existem evidências concretas sobre a eficiência 

dos face shields ao combate do coronavírus especificamente, porém há estudos 

desse dispositivo sendo testado com a influenza vírus. O teste em questão foi feito 

com o auxílio de um simulador de tosse contendo o vírus, uma máquina respiratória 

com 46 centímetros de distância do simulador, um analisador de concentração de 

partículas e um detector de vírus. 

De acordo com o estudo feito com a influenza vírus, houve diminuição significativa 

no índice de contaminação de uma pessoa quando gotículas provenientes da tosse 

de um paciente infectado vem em direção ao seu rosto. A uma distância de quase 

meio metro (46 cm), foi comprovado com o estudo uma redução de 96% no índice de 

contaminação quando é utilizado um face shield, esse resultado é proveniente de uma 

exposição durante 5 minutos (EDMOND, 2020). 
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Levando em conta que o ambiente de testes estava fechado e não havia 

circulação de ar, após 30 minutos de exposição aos aerossóis, a quantidade de vírus 

coletada com o uso do face shield foi de 81%. Desta forma, a exposição a longo tempo 

aos agentes patógenos gera redução da eficiência do dispositivo, pois pequenas 

partículas podem flutuar ao redor da máscara e adentrar as vias respiratórias. Assim, 

quanto menor as partículas e maior o tempo de exposição, a eficiência do face shield 

irá diminuir (LINDSLEY, et. al, 2014).  
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4 METODOLOGIA 
Esta pesquisa visa realizar uma busca de caráter quantitativo avaliando o 

processo de manufatura aditiva na produção de face shields, em que o objetivo geral 

é descritivo e com método indutivo, onde será testada a eficácia do uso da impressão 

3D na fabricação das máscaras, obtendo-se dados sobre a viabilidade da fabricação 

destas por este método. 

As técnicas de pesquisa em que foram fundamentadas a iniciação desse trabalho 

se concentraram em pesquisas bibliográficas em sites de busca para encontrar 

reportagens e documentos referentes ao uso da impressão 3D e sobre o coronavírus. 

Artigos e trabalhos acadêmicos abordando esses temas foram utilizados para ter um 

embasamento mais específico, visando obter um aprofundamento teórico acerca dos 

temas. 

O espaço de pesquisa desse trabalho acadêmico ocorreu na Unidade de Ensino 

Superior de Feira de Santana (UNEF), no laboratório NIEPFON (Núcleo 

Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Ciências forense). Foi neste local onde 

encontra-se a impressora 3D que foram produzidas as bases dos face shields, assim 

como onde se concentrou a linha de produção e o processo de montagem do 

equipamento de proteção. 

Os dados referentes ao processo de manufatura foram coletados para obter uma 

melhor organização dos parâmetros de impressão de cada modelo de máscara. Com 

base nas informações provenientes do software Utimaker Cura e nos parâmetros de 

impressão observados pela equipe de produção, foram feitas planilhas em Excel para 

melhor organização de todos os dados, para posteriormente serem comparados. 

 4.1 Ferramentas e recursos utilizados 

Com o crescimento da pandemia no Brasil a partir do mês de março de 2020, 

alguns estudantes de Engenharia mecânica e de Odontologia da UNEF foram 

selecionados por professores de seus cursos para se unirem, visando a fabricação de 

face shields com o auxílio da impressão 3D, em prol da comunidade. 

Foi utilizado o Programa SOLIDWORKS 2016 com a ferramenta CAD (Desenho 

Assistido por Computador), para projetar modelos de bases para os face Shields, tanto 

em ABS quanto em PLA. Os dois matérias foram escolhidos por conta da 

disponibilidade na faculdade, pelo valor de mercado e pela limitação da impressora, 
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são os dois materiais mais em conta financeiramente encontrados em mercado. Os 

modelos passaram por reformulações estruturais em sua base durante o período de 

testes, visando obter o máximo de área de proteção na região facial quando equipados 

com a placa de acetato transparente. No programa foi possível ter uma pré-

visualização do protótipo e ajustar detalhes visando uma boa ergonomia e eficiência 

durante o uso, após projetados os protótipos, estes foram salvos no formato STL. 

Com os arquivos 3D modelados, foi utilizado o software Ultimaker Cura, programa 

que transforma a peça com formato STL para um arquivo em formato Código G (G-

code), que é uma linguagem usada em programação para ordenar máquinas e 

equipamentos a fazer comandos específicos. Após esses passos o arquivo em Gcode 

foi passado para um dispositivo de armazenamento de dados e conectado a 

impressora 3D. 

Utilizando uma impressora 3D de modelo Sethi3D AIP, foi programado para a 

impressão. Primeiramente os modelos de máscara em ABS, ajustando a temperatura 

do extrusor e da base da impressora para 230ºC e 100ºC respectivamente. Após a 

impressão de alguns modelos, foram tomadas as mesmas medidas iniciais para a 

fabricação de outros em PLA, com ajuste de temperatura para 155ºC no extrusor e 

60ºC para a mesa. 

Durante o processo de manufatura das máscaras foram medidos os tempos de 

impressão dos dois tipos de materiais propostos, fazendo um comparativo com o 

tempo que o Ultimaker Cura prevê, desta forma foi analisada a capacidade produtiva 

diária dos dois materiais e feito o cálculo para checar o custo de produção de cada 

máscara, com base na quantidade de filamento gasto durante o processo produtivo. 

Os dados referentes aos parâmetros de impressão como: tempo de produção, 

massa e comprimento do filamento, foram anexados em um quadro com o auxílio do 

software Excel para comparação de resultados e organização dos dados de produção 

de cada modelo de máscara. Com as informações do quadro retiradas do software 

Ultimaker Cura, obteve-se um indicador de escolha para o material mais viável a ser 

utilizado, após a análise e estudo do quadro. 

Devido à alta rugosidade e discordâncias na superfície das peças após serem 

impressas, foi necessário passarem por processos de melhoria no seu acabamento 

superficial para melhorar o conforto ao usuário do equipamento, de acordo com a NR 

17. A equipe de fabricação notou que as máscaras em ABS possuíam baixa qualidade 
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de acabamento em decorrência das características desse material, desta forma foi 

necessário um processo de acabamento nestes modelos de máscara, diferente das 

produzidas com o insumo em PLA que obtiveram alta qualidade de acabamento após 

o processo de manufatura. 

Este processo foi executado com o auxílio de uma lixa manual para serviços de 

pintura em geral, em conjunto com uma micro retífica com rebolo de polímero. Neste 

processo foi medido o tempo médio necessário para fazer o acabamento em cada 

unidade de peça, para posteriormente ser utilizado como parâmetro de comparação 

na diferenciação entre máscaras produzidas a partir de ABS e PLA. 

4.2 Fase de testes 

A partir da impressão dos primeiros modelos de face shields foi notada pela 

equipe de manufatura a necessidade de modificações na área de proteção da 

máscara, buscando o aumento desta e melhorar a fixação da placa de acetato na 

base do face shield. Essa noção ocorreu quando as máscaras foram testadas 

inicialmente por integrantes da equipe, logo após serem impressas e algumas destas 

se desmontavam com facilidade durante os testes e deixavam partes do rosto sem 

proteção. Desta forma utilizando o software SOLIDWORKS 2016 2016 foram feitas 

melhorias com o auxílio da modelagem tridimensional no primeiro modelo de máscara 

visando um melhor desempenho na proteção contra a infecção por coronavírus, em 

decorrência do aumento da área de proteção do acetato. 

 O modelo inicial foi aprimorado aumentando os pontos de fixação da placa de 

acetato na base da máscara impressa em duas unidades, além disso foram feitas 

modificações em sua estrutura. A altura da base do face shield foi reduzida em dois 

centímetros, ocasionando uma diminuição do tempo de impressão, ao mesmo tempo 

o raio da base da máscara foi diminuído, fazendo o equipamento de proteção seguir 

o formato do rosto e aumentando a sua área de proteção.  

Para checar se as modificações feitas no novo modelo de máscara foram 

eficientes, estes foram testados em situações onde um fluído feito à base de água 

junto a uma substância pastosa (color make) e tinta cinza, fosse lançado a um 

manequim equipado com o face shield, em uma distância de 50 centímetros e com 

uma direção perpendicular ao eixo de visão, visando adentrar os pontos com menor 

proteção do face shied, simulando espirros e tosses que acontecem no cotidiano.         
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A taxa de preenchimento do fluído na superfície do manequim foi mensurada em 

gotículas/cm². 

Desta forma com o auxílio de uma câmera de smartphone foram fotografados os 

resultados referentes a quantidade de proteção gerada por cada modelo de face shield 

e colocados em comparação de forma quantitativa, sendo observada a área de 

preenchimento do fluído no rosto do manequim em cada um dos casos. Foi possível 

observar até onde cada modelo de face shield protegia o rosto e também estimar o 

aumento de área de proteção com a evolução do modelo de máscara. 

Utilizando o programa Ultimaker Cura foram colhidos os tempos de produção dos 

dois modelos de máscara fabricados, tanto em ABS quanto em PLA. Com o auxílio 

deste programa também foi possível checar a quantidade de filamento utilizada 

durante o processo de manufatura e também o preço médio unitário de fabricação 

com base no valor de compra de 1 Kg de filamento com o fornecedor. 

Após a comparação de todos os parâmetros de impressão dos modelos de 

máscara, foi feita uma planilha contendo todos os dados adquiridos com o software 

Ultimaker Cura, para obtenção de uma melhor visualização dos pontos positivos e 

negativos de cada um. Os dados foram comparados de forma quantitativa com o 

auxílio de um quadro contendo informações sobre o tempo de produção, quantidade 

de filamento utilizado e custo unitário de cada modelo de face shield, visando apontar 

qual desses seria o mais adequado a ser produzido. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O processo de manufatura dos face shields com a impressão 3D conseguiu gerar 

uma produção para auxiliar a sanar a alta demanda de consumo desse equipamento, 

fazendo com que estes proporcionem uma reposição nos locais onde não se 

encontravam mais estoque para compra e uso.  

O modelo inicial de face shield passou por processos de reformulações com o 

passar do tempo como: diminuição da altura da base, aumento na quantidade de pinos 

de fixação e aumento da área do acetato, sendo que estas só puderam ser propostas 

após a montagem e utilização deles. Essas mudanças foram feitas com o intuito de 

melhorar o tempo de produção, eficiência durante o uso e ergonomia, de forma em 

que a área de proteção da máscara passou a ser maior quando utilizado, pelo modelo 

mais atualizado, onde possui mais 2 pinos extras em sua região estrutural. 

5.1 Evolução do modelo de face shield 

No início do projeto foi definido o modelo de máscara a ser feito, utilizando a 

impressão 3D. Este já era utilizado em alguns grupos do Brasil para a impressão de 

equipamentos de proteção com a mesma tecnologia. Tal modelo após utilização 

demonstrou ser eficiente em todos os quesitos, entregando uma proteção razoável 

para a região do rosto e boa fixação da placa de acetato na base da estrutura, porém 

ainda possuía pontos a serem melhorados em sua estrutura após os testes de 

utilização feitos com o intuito de simular estes durante o uso no dia a dia. 

O primeiro modelo foi nomeado como “Máscara 1” e se tornou o marco inicial das 

impressões. Como pode ser visto na figura 9 logo abaixo, sua estrutura é composta 

por dois arcos que saem de suas extremidades, de forma perpendicular à testa do 

usuário, gerando um distanciamento de 4 cm da placa de acetato ao rosto do 

indivíduo. Desta forma é possibilitado o uso em conjunto com máscara de proteção e 

óculos de proteção e não prejudicando o campo de visão e sem gerar desconforto por 

excesso de proximidade. 
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Figura 9 - Máscara 1 impressa em ABS sem acabamento 

 

Fonte: Próprio autor. 

A fixação da placa de acetato transparente é feita por meio da colocação desta 

previamente perfurada nos quatro pinos distribuídos na parte mais exterior da base. 

Vale a pena ressaltar que os pinos das extremidades possuem uma leve angulação 

para garantir uma melhor fixação da placa com a base. Desta forma o face shield fica 

estável e sem risco de desmontagem involuntária durante a utilização. 

Este modelo, todavia, possui alguns pontos negativos que foram notados no 

decorrer dos testes após a sua produção. Foi notado que ele gera uma flexão na 

região central, quando solicitado com forças sentidos paralelos nas suas 

extremidades. Outro ponto observado foi a possibilidade de reduzir altura da base do 

face shield visando diminuição do tempo de impressão e obter o menor consumo de 

insumos produtivos, aumentando a produtividade. 

Com esses pontos em análise foi proposto o projeto de um novo modelo de base 

para ser impresso. Este foi denominado de “Máscara 2” e contou com algumas 

mudanças em sua estrutura, sendo que uma delas foi a adição de mais dois pinos 

para fixar a placa de acetato na base de forma mais efetiva, diminuindo os riscos de 

o acetato soltar durante o uso, gerando um possível risco de acidente e contaminação. 

Com a adição desses pinos extras em sua base, estes foram reposicionados de 

forma em que fiquem distribuídos amplamente em direção a extremidade da base. 

Com essa mudança, a placa de acetato tem um maior ângulo de ação, protegendo a 

região facial com uma área maior que o modelo anterior. A figura 10 mostra o 

reposicionamento dos pinos na superfície em uma vista superior a peça. 
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Figura 10 - Mascara 2 impressa em ABS sem acabamento 

       

       Fonte: próprio autor. 

Com relação à altura da peça, foi reduzida de 7 mm para 5 mm, mudança feitas 

de um modelo para o outro, visando diminuir o tempo de impressão e diminuir a 

quantidade de insumo utilizado, com essas alterações não foi natado mudanças na 

utilização do modelo pelo usuário. Na parte central do arco que fica em contato com 

a região facial do usuário foi adicionada uma elevação de 10 cm de altura para diminuir 

a fragilidade desta no centro e melhorar a ergonomia. 

5.1.1 Ganhos em proteção com a evolução do modelo 

Com a evolução do modelo de face shield, ocorreu um aumento da área de 

proteção na região facial pelo fato da placa de acetato transparente ter um maior 

comprimento, quando passada a ser distribuída em seis pinos de fixação, além de 

possuir um maior raio de proteção em frente ao rosto, gerando uma defesa mais 

eficiente nas partes onde não eram protegidas pelas máscaras n95, óculos de 

proteção e touca (CUNHA, 2005). 

No primeiro modelo “Máscara 1” a área de proteção facial que a placa de acetato 

transparente gera em frente ao rosto foi de 621 cm². Por este possuir 27 cm de 



46 
 

comprimento e 23 cm de altura em um formato retangular. Na “Máscara 2” a nova 

área de proteção foi de 736 cm² com 32 cm de comprimento e 23 cm de altura, com 

o mesmo formato do anterior. Esta mudança gerou um acréscimo de 115 cm² que 

representa 18,52% de área, proporcionando uma maior proteção contra os agentes 

patógenos que são lançados em direção ao rosto durante a tosse e o espirro de 

pessoas (FENG, 2020). 

Para melhor entendimento da diferença estrutural entre os dois modelos de 

máscara de proteção, o Quadro 5 abaixo contém os principais dados a serem levados 

em consideração para um comparativo entre cada modelo. 

                      Quadro 5 – Dados de cada modelo de máscara 

Modelo de 
máscara 

Altura  
Quantidade 

de pinos 
Área de 

proteção  

Uso em 
conjunto 
com EPIs 

Máscara 1 7 cm 4 unidades 621 m² Sim 

Máscara 2 5 cm 6 unidades 736 m² Sim 

Fonte: Próprio autor 

5.1.2 Testes de proteção máscara 1 

Após a coleta de dados, foram feitos os testes de simulação para se obter a 

diferença de proteção entre cada modelo de máscara. Utilizando um manequim foi 

possível obter uma melhor visualização de como o líquido que simula a tosse e o 

espirro entra em contato com o rosto em ambos os testes. Primeiramente na figura 11 

é possível observar a quantidade de proteção que é gerada quando se utiliza a 

máscara de modelo 1. 
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Figura 11 - Teste de proteção com a máscara 1 

 

Fonte: Próprio autor 

As gotículas provenientes do fluído borrifado em direção ao manequim tiveram um 

preenchimento de aproximadamente 20 gotículas/cm² em ambos os testes. Com a 

utilização da máscara 1 foi notado que esta faz uma proteção eficaz na parte frontal 

do rosto, porém na parte lateral o líquido alcança uma área relevante, chegando até 

aos olhos, nariz e boca. Esta área de contato do líquido com o rosto corresponde a 

aproximadamente 150cm².  

Esta ineficácia na proteção lateral do rosto com a utilização da máscara 1 é devido 

a área do acetato ser reduzida pela fixação de 4 pinos e o visor ficar aberto em frente 

ao rosto, não acompanhando o seu formato. Desta forma foi projetado um outro 
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modelo de face shield onde este tivesse um aumento em sua área de proteção e um 

raio reduzido.  

5.1.3 Teste de proteção máscara 2 

A máscara 2 foi feita com a adição de mais um pino em cada lado da base, 

proporcionando um aumento no comprimento da placa de acetato e desta forma um 

crescimento significante da área de proteção, assim como também a placa de acetato 

teve o seu raio diminuído, deixando-a mais fechada e acompanhando o formato do 

rosto.  

Foram colocados em prática os mesmos parâmetros do teste no primeiro modelo 

de máscara, onde a única diferença foi a utilização da máscara 2. Na figura 12 pode 

ser visualizada a diferença da proteção facial quando submetido ao mesmo teste do 

exemplo anterior. 

Figura 12 - Teste de proteção com a máscara 2 

 

Fonte: próprio autor. 
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O líquido quando borrifado em uma direção perpendicular ao eixo de visão, 

adentra com menor facilidade na região lateral da face, quando comparado com o 

modelo anterior. Este líquido que no primeiro teste chegava a atingir a boca, nariz e 

olhos, agora ocupa 57,5 cm² a menos de área nas laterais do rosto, gerando dessa 

forma uma proteção mais eficaz.  

É observado na imagem acima que quando comparada ao modelo anterior, a 

máscara de modelo dois acarreta uma maior área de proteção, onde o líquido não 

consegue adentrar com tanta facilidade o lado do rosto, desta forma gerando uma 

melhor proteção. Isso provém do aumento de 115 cm² na área da placa de acetato 

entre os modelos sendo que esse número foi distribuído na proteção lateral da 

máscara.  

5.2 Diferença entre ABS e PLA, perante a capacidade produtiva diária de 

ambos, junto aos custos de sua produção. 

 

Dos materiais propostos a serem produzidas as bases do face shield, estes 

possuem características diferentes quando analisados do ponto de vista estrutural. De 

acordo com José (2012) tanto o ABS quanto o PLA se comportam de forma diferente 

durante o seu processo de impressão, desde o seu início onde é feita a preparação 

da impressora, ajustando temperatura da base e do extrusor para os parâmetros 

necessários, quanto no seu período de produção. 

Durante a impressão das bases com o material ABS, foi utilizada uma temperatura 

de 230ºC para o extrusor por onde sai o filamento, ultrapassando a sua temperatura 

de fusão. Este filamento ao entrar em contato com o ar e posteriormente com a base 

do equipamento aquecida a uma temperatura de 100 ºC, volta a ficar em seu estado 

sólido.  

Este processo se repete várias vezes de acordo com a quantidade de camadas 

programadas para a impressão da peça. O filamento passa de uma espessura de 

1,75mm (como é amplamente encontrado no comércio) para uma espessura de 

0.2mm por camada depositada, quanto mais fina for a camada de impressão, melhor 

será o acabamento superficial, mas em contrapartida o tempo de impressão aumenta 

consideravelmente. 

Durante o processo de extrusão dos materiais foi percebido um comportamento 

igual para ambos, mas ao finalizar notou-se que a superfície de cada uma estava 
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diferente, o que já era esperado por conta das características de cada um em relação 

ao acabamento superficial. 

5.2.1 Parâmetros de impressão dos modelos da máscara 1 

 

Com o término do processo de impressão de cada modelo de base, pode ser feito 

um acompanhamento de quanto de filamento foi gasto durante o processo de 

impressão, podendo também ser estimado o tempo gasto durante a impressão de 

uma peça. Para o primeiro modelo de máscara com 4 pinos, foram obtidos os 

seguintes dados vistos na figura 13, utilizando o aplicativo Ultimaker Cura mostrando 

os parâmetros de impressão antes desta ser iniciada na impressora 3D. 

Figura 13 - Máscara 1 Fatiador PLA

 

Fonte: próprio autor. 

 

O tempo gasto para a impressão de um modelo em PLA é de 1 hora e 21 minutos, 

este tempo é referente ao início do processo, desde quando a impressora já pré-

programada ajusta a posição de seus eixos e faz o preenchimento de camada por 

camada, até o final da impressão de uma peça, onde após a finalização da impressão 

a impressora volta ao seu estado inicial e a peça pode ser retirada da base desta.   

No quadro 6 pode ser observado que a massa de material gasto durante a 

impressão de uma peça foi de 17g, que representa 2,21m de filamento PLA. Os 

materiais podem ser encontrados no mercado com valores variados, mas em média 

o PLA custa R$135,00 quando comprado em uma quantidade de 1Kg, sendo assim o 
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custo unitário para este modelo foi de R$2,30. Os valores foram conseguidos através 

de pesquisas em sites de fornecedores e algumas lojas locais da cidade. 

A análise feita acima foi referente ao primeiro modelo, mascara 1, contendo 4 

pinos de fixação em sua estrutura feito com o material em PLA no qual possui um 

custo maior quando comparado com o ABS. Desta forma foi proposta a mesma 

análise no programa Ultimaker Cura, só que dessa vez com os parâmetros de 

impressão referentes ao do insumo ABS. Os resultados podem ser vistos na figura14. 

Figura 14 - Máscara 1 Fatiador ABS

Fonte: próprio autor. 

Analisando a base feita com ABS, o tempo de impressão foi o mesmo quando 

comparado ao modelo em PLA, 1 hora e 21 minutos. A quantidade de material foi 

semelhante ao modelo anterior sendo utilizado 16g de massa de insumo, no qual 

representa 2,21m de filamento em ABS. Visto que este material é menos custoso 

comercialmente, com preço médio de R$70,00 a cada Kg, o valor unitário para cada 

base em ABS é de R$ 1,12. 

5.2.2 Parâmetros de impressão dos modelos da máscara 2 

Com a análise dos dois tipos de insumos de produção no primeiro modelo de 

máscara, é notado que com a utilização do filamento em ABS há uma redução do 

custo unitário em mais da metade do preço quando comparado com o PLA, sendo 

que foi utilizado o mesmo comprimento de filamento. Em decorrência desses testes, 
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foram propostos novamente no modelo de máscara 2, sendo analisados os mesmos 

parâmetros como pode ser observado na figura 15. 

Figura 15 - Máscara 2 Fatiador PLA 

 

Fonte: próprio autor. 

 No mesmo software dos testes anteriores foi analisado o modelo de máscara com 

6 pinos com o insumo de produção em PLA, o tempo obtido para produção de uma 

unidade foi de 1 hora e 7 minutos, este tempo é menor quando comparado ao modelo 

anterior pelo fato dessa máscara ter uma altura reduzida de 7 mm para 5 mm, salvo 

em sua parte central que fica em contato com o rosto da pessoa, no qual possui uma 

altura de 10 mm para fins ergonômicos e estruturais. 

Enquanto ao consumo de filamento PLA, a impressão desse modelo necessita de 

14g de material, que correspondem a 1,83m de filamento. Assim como o tempo de 

impressão o volume de material também foi reduzido em referente ao modelo anterior. 

O valor unitário de uma base foi de R$1,89 para este tipo de material. 

Por último foi feita a análise do insumo de produção em ABS, sendo que durante 

o processo de produção foram utilizados 13 g de material, no qual estes correspondem 

a 1,83 m de filamento, como pode ser visto na figura 16. O tempo de produção foi o 

mesmo quando comparado com o PLA, porém como foi dito anteriormente, o custo 

desse material é menor, gerando desta forma um preço de R$ 0,91 para cada peça 

produzida. 
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Figura 16 - Máscara 2 Fatiador ABS

Fonte: próprio autor. 

 

Com todos os parâmetros de impressão obtidos através do software Ultimaker 

Cura, foi feito o Quadro 6 com o auxílio da ferramenta Excel para melhor visualização 

dos dados obtidos nesses testes. 

Quadro 6 - Parâmetros de impressão  

Modelo Material Tempo(h) 
Massa 

(g) 
Quantidade (m) Custo (R$) 

Máscara 1 ABS 01:21 16 2,21 1,12 

Máscara 1 PLA 01:21 17 2,21 2,3 

Máscara 2 ABS 01:07 13 1,83 0,91 

Máscara 2 PLA 01:07 14 1,83 1,89 

Fonte: próprio autor 

 

5.3 Métodos de acabamento 

 

        Após a impressão do primeiro modelo em ABS, foi checada uma característica já 

estudada pela equipe de impressão, o baixo acabamento superficial e precisão 

dimensional deste tipo de insumo, após passar pelo processo de produção. Essa 

característica não aconteceu nos modelos em que foram utilizados o PLA como 
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insumo de produção, pelo fato deste ter um melhor acabamento superficial, como 

pode ser visto na figura 17, quando comparado com o ABS. 

Figura 17 - Superfície da máscara feita em PLA 

 

Fonte: próprio autor 

Desta forma, se tornou necessário após a impressão ser feito o acabamento 

superficial nas máscaras de modelo em ABS, que de acordo com Augusto (2014) este 

material possui baixa qualidade de impressão, desta forma buscando diminuir a 

rugosidade e discordâncias superficiais. Após serem impressas, essas máscaras em 

ABS foram testadas pela equipe e durante alguns minutos de utilização e foi notado 

que a parte da máscara que fica em contato com a testa, gerava desconforto e dor 

por ter uma superfície áspera e pontiaguda, na figura 18 pode ser notada a baixa 

qualidade superficial da impressão. 
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Figura 18 - Imagem da superfície da base feita em ABS 

 

Fonte: próprio autor. 

Como pode ser visto na figura acima, a impressão com esse material em 

específico não gera uma superfície homogênea. Carvalho (2019) relata esse 

problema da impressão com a utilização deste insumo de produção, onde o 

acabamento superficial é de baixa qualidade, gerando um ponto negativo relevante. 

Levando em conta esse fato, para garantir a ergonomia e eficiência durante a 

utilização do equipamento de proteção, se tornou fundamental a utilização de 

processos de acabamento após a impressão dos modelos. Estes processos foram 

aplicados após a impressão dos modelos em ABS e antes de sua montagem com a 

placa de acetato e o elástico de fixação. 

De acordo com Zhang (2020) um ponto fundamental para o combate ao 

coronavírus é evitar o contato da mão com o rosto. Caso a máscara gere desconforto 

há uma possibilidade de que esta seja ajustada com frequência buscando minimizar 

este desconforto. Esse fato ocorreu com frequência enquanto membros da equipe 

utilizaram o face shield. Assim, visando obter o mínimo de contato possível das mãos 

com o equipamento, este deve ser ergonômico e confortável, sendo essencial passar 

pelos processos de acabamento, deixando a superfície o mais polida possível. 
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5.3.1 Processo de acabamento nas bases 

Com o auxílio de uma micro retífica com rebolo de polímero, foi feito o desbaste 

nas peças buscando suavizar a superfície, o foco dessa primeira parte foi retirar o 

excesso de granulosidade presente na peça onde terá contato com a superfície facial. 

Este processo durou em média 2 minutos para cada unidade produzida e feito em um 

ambiente ventilado com a utilização de todos os EPI’s necessários para manuseio 

deste equipamento rotativo, como o uso de máscara de proteção, protetor auricular, 

luva de couro, óculos de proteção e avental de couro. 

Após a primeira parte do processo de acabamento, foi feito um polimento nas 

peças buscando minimizar a sua rugosidade superficial, garantindo desta forma que 

durante a utilização não irá ser feito o contato das mãos com o equipamento. Este 

processo foi feito com a utilização de lixas para parede, pois estas têm granulação 

compatível com o material em ABS, esta granulação das lixas variou entre 220 e 320 

de acordo com a necessidade de cada peça. 

Esta segunda etapa do processo de acabamento durou em média 3 minutos para 

cada peça fabricada, assim o processo total teve uma média de 5 minutos para um 

acabamento eficiente de toda superfície da peça. Desta forma o processo produtivo 

foi subdividido em 3 etapas: produção dos face shields, métodos de acabamento para 

os modelos em ABS e montagem no equipamento. 

Foi notado que após os processos de acabamento superficial, a base da máscara 

se tornou mais lisa e sem discordâncias superficiais. Foram feitos novamente testes 

pelos integrantes da equipe, onde foi atestado que as máscaras se tornaram 

confortáveis após processo de acabamento, se tornando assim uma parte essencial 

do processo produtivo e garantindo uma boa ergonomia para quem utilize. 

Nesta relação de conforto após a produção, as máscaras em PLA obtiveram um 

diferencial em relação às de ABS pois essas não precisaram de processos de 

acabamento após a impressão dos modelos, por possuírem um bom acabamento 

superficial. Com isso no processo produtivo dos face shields de modelo em ABS, o 

tempo de produção deve ser acrescido em 5 minutos para cada unidade, referente 

aos métodos de acabamentos utilizados durante o processo produtivo.  

No quadro 7 abaixo é possível ver a diferença de tempos de produção levando 

em conta os processos de acabamento. 
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Quadro 7 - Tempos de impressão 

Modelo Tempo Massa Quantidade Custo 

Máscara 1 ABS com acabamento 1:26 h 16 g 2,21 g R$ 1,12 

Máscara 1 ABS sem acabamento 1:21 h 16 g 2,21 g R$ 1,12 

Máscara 2 ABS com acabamento 1:12 h 13 g 1,83 g R$ 0,91 

Máscara 2 ABS sem acabamento 1:07 h 13 g 1,83 g R$ 0,91 

Fonte: próprio autor 

Analisando o quadro acima é possível observar que a única variável que muda 

com a adição dos métodos de acabamento é o tempo de produção de uma unidade. 

As máscaras foram pesadas após o acabamento e não houve variação da massa, 

pois este atua de forma superficial e com pouca retirada de material, sendo a remoção 

de massa de cada peça desprezível. 
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6. CONCIDERAÇÕES FINAIS 

A partir desse trabalho foi possível encontrar os dados referentes a eficiência da 

impressão 3D no processo de manufatura de face shields para combate a pandemia 

de coronavírus no Brasil, buscando trazer o modelo de máscara mais eficaz para ser 

produzido e utilizado, de acordo com as variações de projeto e insumos de produção. 

Através de dados referentes a produção dos modelos, foi possível observar que 

o processo de manufatura aditiva se tornou uma alternativa viável, foi gerada uma 

nova opção para produção das máscaras de proteção devido a sua capacidade 

produtiva, em uma forma rápida, visando suprir a demanda de consumo no período 

de pico da doença. Uma impressora 3D é capaz de produzir de 8 a 10 unidades 

funcionando em um período de 12 horas diárias, essa variação existe pela diferença 

de tempo em que cada modelo de máscara leva para ser produzido. 

O primeiro modelo de face shield atendeu as expectativas iniciais de proteção, 

porém precisou ser modificado para melhorar a sua área de defesa, diminuir o seu 

tempo de impressão e os custos de fabricação. Houve uma redução de 14 minutos no 

tempo para produzir uma unidade em decorrência da atualização do modelo e uma 

diminuição de 19% no custo de produção com o insumo em ABS e 18% utilizando o 

PLA.  

Em questão de eficiência na proteção, o segundo modelo de máscara possui uma 

área 18,5% maior. De toda forma, ambas as máscaras possuem alta proteção quando 

esta é solicitada paralelamente ao campo de visão, porém o segundo modelo é mais 

eficiente em solicitações de proteção a uma direção perpendicular ao eixo de visão. 

As máscaras fabricadas em PLA têm vantagem de não precisarem passar por 

processo de acabamento após sua produção, porém têm um custo mais elevado, 

cerca de 52% maior. Este processo de acabamento dura em média 5 minutos para 

peças feitas em ABS, aumentando uma parte de seu tempo de produção. Contudo o 

ponto mais importante é que o ABS é o insumo com um menor custo e possui maior 

resistência a ações externas devido as suas propriedades físicas. 

Em decorrência de todos esses fatos pode ser dito que o melhor modelo a ser 

fabricado com o uso da manufatura aditiva é a Máscara 2 em ABS, pois este possui 

um menor tempo de produção, mesmo passando pelos métodos de acabamento, além 

de seu baixo custo. Tanto no processo produtivo quanto na proteção durante seu uso, 
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esse modelo se demonstrou eficiente e trouxe os melhores resultados quando 

analisados em fases de testes. 

É importante salientar que os resultados colhidos nesta pesquisa são referentes 

a uma produção em uma escala de 12 horas diárias utilizando uma Impressora 

Sethi3D AiP com filamentos de 1,75 mm de espessura, sendo estes em ABS e PLA. 

Caso alguns desses parâmetros sejam alterados, novos resultados serão gerados no 

processo produtivo. 

Foram encontradas algumas limitações durante a realização deste trabalho. O 

principal ponto foi a baixa capacidade de impressão alcançada devido ao modelo da 

impressora, esta possui uma base de impressão com pequena área e baixa 

velocidade de impressão quando comparada com impressoras mais modernas. Outro 

ponto foi a simulação do espirro e da tosse, pois o espirro chega alcançar 

aproximadamente 160km/h quando expelido pelo ser humano.  
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