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Solução apresentada
Introdução
O Covid 19, conhecido popularmente pela nomenclatura de Corona Vírus, é uma família de
vírus que causa infecções respiratórias. O agente infeccioso foi descoberto após casos
registrados em Wuhan, China, a partir de dezembro de 2019 e que, posteriormente, afetou
mais de 26 países em todo o mundo. Em geral, o COVID-19 é uma doença aguda que pode
ser facilmente tratada, mas também, pode ser mortal, com uma taxa de mortalidade de 2%
nos casos diagnosticados. O agravamento da doença pode resultar em morte devido a
danos alveolares maciços e insuficiência respiratória progressiva (PAN et al,2020; FEI et
al,2020).
Para prevenir-se do vírus, cuidados necessitam ser tomados como evitar aglomerações,
higienizar as mãos de forma correta, usar álcool em gel, manter os ambientes bem fechados
e não compartilhar objetos pessoais, isso porque, a contaminação pode ocorrer através do
contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou
olhos; contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão; pela tosse; pelo espirro e
pelo contato com secreções respiratórias(BRASIL,2020).
Diante da forma de contaminação deste vírus, todo profissional de saúde que atender os
pacientes com suspeita de Síndrome Gripal deve usar EPIs e adotar as medidas para evitar
contágio. Devem utilizar máscara; luvas, gorro e aventais descartáveis bem como lavar as
mãos com frequência e limpar e desinfetar objetos e superfícies (BRASIL,2020).
Em relação, especificamente, a proteção do rosto, segundo a Agencia Nacional de Saúde
(2020), profissionais de saúde e profissionais de apoio que prestarem assistência a menos
de 1 metro do paciente suspeito ou confirmado de infecção pelo novo Covid 19, deve utilizar
a mascara do tipo cirúrgica (Figura 1)(BRASIL,2020).

Figura 1- Máscara cirúrgica
Fonte: (BRASIL,2020)

Quando o profissional atuar em procedimentos com risco de geração de aerossóis
(intubação ou aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar,
ventilação manual antes da intubação, coletas de secreções nasotraqueais, broncoscopias,
etc.), em pacientes suspeitos ou confirmados de infecção do Covid 19, deve-se utilizar a
máscara de proteção respiratória (N95) (Figura 02) (BRASIL,2020).
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Figura 2- Máscara NB-95
Fonte: (BRASIL,2020)

Porém, as máscaras protetoras padrão N95 podem não ser suficientes para evitar a
contaminação por partículas de corona vírus no ar, tanto pelo tamanho das partículas,
quanto por não proteger a região dos olhos. Uma alternativa identificada, então, para
proteger os profissionais da saúde, foi a máscara nomeada de “face shield” (Figura 3)
(MORI,2020).

Figura 3- Máscara Face Shield
Fonte:(BLUMENAUENSE, 2020)

Essas máscaras são reutilizáveis, ajustáveis, e possuem uma dupla proteção, que evita o
contato com gotículas, salivas e fluídos nasais. É um EPI que previne contágio contra vírus,
bactérias e outras contaminações. É indicada para profissionais da saúde, como médicos,
enfermeiros, dentistas e outros que trabalham em hospitais, clínicas, unidades de saúde etc
(DCOM,2020). Por ser fabricada em polímero transparente, pode ser facilmente higienizada
e sua desinfecção é propiciada pela aplicação de álcool 70%, hipoclorito de sódio ou outro
desinfetante recomendado pelo fabricante ou pela CCIH do serviço (BRASIL,2020).O
protetor facial possui ambas funcionalidades, ela protege o profissional de saúde diante dos
procedimento e atendimento ao paciente e protege tanto a máscara cirúrgica quanto a
máscara N95, utilizadas pelos profissionais da saúde. Com essa proteção, há uma
capacidade de reutilizar essa máscara por um tempo maior (G1,2020).
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Impressão 3D da máscara faceshield
Umas das opções de fabricação da máscara face shield seria via impressão 3D (Figura 4).

Figura 4: Máscara “face shield”
Fonte: (BLUMENAUENSE,2020)

Para a produção, além de uma impressora 3D, se utiliza uma máquina de corte a laser. O
processo de produção consiste, basicamente, em imprimir o suporte para a cabeça na
impressora 3D e cortar o material plástico que fica na frente do equipamento (G1, 2020).
Para a produção da máscara, indica-se a utilização do modelo a baixo apresentado. Nota-se
que este modelo foi desenvolvido por pesquisadores da República Theca, que o
compartilhou por meio de uma licença não comercial (PRUSAPRINTERS, 2020).
As máscaras são feitas com impressoras 3D que usam filamentos poliméricos (Fig.3)
(BLUMENAUENSE,2020). Em resumo, utiliza-se como material filamento PLA DE 1,75mm e
plástico comum que passa pelo bico quente da impressora, derrete e deposita camada por
camada para formar o modelo desenhado no computador (BLUMENAUENSE,2020).
Os insumos necessários à fabricação são: filamento para impressora 3D, acetato ou PETg
para a parte da frente da máscara, saquinhos para embalar, água sanitária e álcool em gel
70 para a esterilização das máscaras(G1, 2020).
Salienta-se que as máscaras, antes de serem distribuídas, devem ser sendo testadas e
validadas por engenheiros clínicos e de segurança do trabalho(G1, 2020).
.
Conclusões e recomendações
A viseira protetora que tem como base um modelo disponibilizado na internet por uma
empresa da República Tcheca, viralizou pelo mundo e está sendo produzido localmente por
diversas empresas. Para ter acesso aos modelos, indica-se acesso ao site:

https://www.wishbox.net.br/blog/como-funciona-uma-impressora-3d-fdm/
Indica-se, ainda, que a ANVISA publicou um Decreto que autoriza, excepcionalmente, em
período de calamidade, a fabricação de equipamentos de proteção, sem autorização ou
notificação do órgão, desde que sejam seguidas todas as regras sanitárias.Recomenda-se a
elaboração de parcerias com Universidades para delinear as características finais da
produção da máscara “face shields”.
Conclui-se para produção da máscara “face shield” em impressoras 3D, deve-ser utilizados
filamento PLA DE 1,75mm e plástico comum. Porém, salienta-se que outros materiais
também podem ser utilizados, devendo ser testados previamente. Exige-se que o filamento
utilizado permita a desinfecção e higienização.
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Para informações complementares, recomenda-se a consulta das Respostas Técnicas do
SBRT
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3D.
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o

arquivo

citado,
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site:

<www.respostatecnica.org.br> e realize a busca utilizando o código da Resposta Técnica: “
“26835”, “25066”; “22440”;”31314”; “15893”;”7315”. Para encontrar os arquivos disponíveis.
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