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RESUMO

O presente trabalho tem como foco investigar de que forma as tecnologias de impressão 3D tem auxiliado em pesquisas de desenvolvimento e 
aprimoramento de tecnologias assistivas (TA). Dividido em três partes principais, a pesquisa apresenta um levantamento da impressão 3D, desde 
seu surgimento até a sua ramificação nos principais métodos de impressão atualmente disponíveis, seguido de uma revisão dos principais casos 
da sua aplicação na fabricação de artigos de TA e finalizando com um estudo de caso, onde foi produzida através de impressora  3D uma prótese 
de mão de tamanho infantil acionada pelo punho com o objetivo de comparar com as próteses convencionais questões como o custo e o tempo 
para aquisição, a manutenção e reposição de peças, o peso, a estética e personalização, a adaptabilidade e o nível de aceitação do uso por parte 
do paciente. A primeira parte é fundamental para garantir o entendimento básico de como funciona a impressão 3D e de como ela vem ganhando 
cada vez mais relevância como processo de fabricação, dando uma nova perspectiva sobre o conceito de industrialização, onde o usuário final 
ganha liberdade para ser também parte da cadeia de produção, podendo adquirir, ao invés de produtos físicos, modelos virtuais pela internet e 
imprimi-los em sua própria casa e até mesmo personalizá-los, ou mesmo criar seus próprios produtos. Na segunda parte buscou-se trazer o foco 
para a flexibilidade dessa tecnologia em atender as TA em suas diversas aplicações, citando casos de sucesso. A primeira delas é uma prótese de 
mão feita em 2011. A prótese foi tão bem aceita que seus criadores fundaram a ONG Robohand, com projetos de código aberto, que tinha como 
objetivo inicial produzir próteses para crianças da África, mas que acabou indo além, e até o ano de 2015 já havia distribuído mais de 2000 
próteses ao redor do mundo. Ainda sobre próteses e órteses, são documentados uma prótese de perna que foi impressa para uma ciclista alemã, 
que além de seu baixo custo e tempo de produção, garantiram a conquista de uma medalha de prata e outra de bronze nos jogos Paralímpicos de 
2016, e uma luva que está sendo desenvolvida para dar movimentos para pessoas que sofram de paralisia em suas mãos. No campo da audição já 
se encontram disponíveis no mercado aparelhos auditivos impressos com o perfil exato do canal auditivo do paciente, o que aumenta a eficiência 
do dispositivo, e ainda em fase de estudo, os implantes cocleares feitos através da impressão de metal com memória de forma, que se ajustam 
com precisão à cóclea do paciente e minimizam os riscos cirúrgicos. Para as pessoas com deficiências visuais, a impressão 3D tem as auxiliado a 
enxergar o mundo através do tato, com projetos destinados, dentre outros, a imprimir em relevo fotografias e obras de arte. Por fim, foi realizado 
o estudo de caso, onde um modelo de prótese de mão disponibilizado gratuitamente na internet foi selecionado, cotado e impresso. Custando ao 
todo R$ 162,33, essa prótese levou 16 horas para ser impressa e 3 horas para ser montada, mostrando que a impressão 3D é uma grande 
alternativa se comparada com as próteses biônicas, que apesar de mais funcionais, podem custar mais de cem mil reais para importar e levam 
meses para se adquirir. Todos esses dados são suficientes para reforçar a importância do investimento em novas pesquisas da aplicação de 
impressão 3D no desenvolvimento de TA, bem como no estudo de novos materiais, e consequentemente a expansão do mercado de TA, que hoje 
se encontra desassistido, seja por falta de opções disponíveis, seja pelo alto custo dos equipamentos, onde apenas uma pequena parcela da 
população tem acesso de forma direta.
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