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OLÁ!

Nosso objetivo é  
proteger os profissionais de saúde  
que trabalham no combate ao 
COVID-19, por meio da fabricação 
e distribuição de protetores faciais 
confeccionados com o uso de 
impressoras 3D de forma colaborativa e 
com responsabilidade socioambiental. 

Nos empenhamos em mobilizar uma 
rede crescente de produção de voluntários, 
makers e doadores, que seja capaz de 
fornecer o maior número possível de 
protetores faciais,  
fazendo-os chegar de forma ágil, 
racional e adequada aos hospitais e 
unidades de saúde.  

Agradecemos seu  
interesse e colaboração!
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O QUE PRECISO TER PARA SER  
UM VOLUNTÁRIO MAKER?

 ▶ Ao menos uma impressora 3D  
de qualquer modelo

 ▶ Filamento disponível

 ▶ Tempo e disposição

 ▶ Vontade de ajudar

Ao participar, você estará de acordo com a nossa  
Política de Privacidade, que está em anexo, e pode ser encontrada 
também no site: https://sos3dcovid19.com.br/



manual maker • 4

Precisa de filamento? 

Já tem 20 peças 
prontas?

SIM

Continue produzindo 
até atingir o 

mínimo de 20 peças

SIM NÃO

SIM

ETAPA 1
Cadastro

ETAPA 2
Fabricação
das peças

ETAPA 3
Coleta

NÃO

Já tem as peças prontas?

AINDA NÃO

Já preencheu o formulário 
de impressoras voluntários? 

SIM NÃO

Tem impressora 3D 
e quer participar?

Sim!

Entre no grupo do Whatsapp 
ou mande e-mail: 

sos3dbrasil@gmail.com

Acesse o site e preencha o 
cadastro para participar

sos3dcovid19.com.br/ 
seja-um-parceiro

Acesse o site e preencha o 
cadastro para participar

sos3dcovid19.com.br/ 
seja-um-parceiro

https://www.sos3dcovid19.com.br/seja-um-parceiro
https://www.sos3dcovid19.com.br/seja-um-parceiro
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ETAPA 1  
Cadastro de makers

Para fazer o seu cadastro como  
voluntário maker preencha o fomulário   
IMPRESSORAS VOLUNTÁRIAS  
sos3dcovid19.com.br/seja-um-parceiro/

Neste cadastro via site são necessárias as  
seguintes informações:  

 ▶ Nome do responsável
 ▶ Número de protetores faciais prontos
 ▶ Endereço completo para coleta  

(rua, nº, apt, bairro)
 ▶ Tipo de filamento usado

Esses dados precisam ser fornecidos somente uma vez para o 
cadastro, que será feito na primeira vez que você atingir a quantidade 
mínima exigida (20 protetores faciais),  
e entrar em contato com nosso canal makers (detalhes no próximo 
item), que terá acesso ao banco de dados  
com suas informações.
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ETAPA 2  
Produção dos protetores faciais (faceshields)

Estamos nos baseando e adaptando o modelo  
RC3 desenvolvido pela empresa PrusaPrinters,  

do criador Josef Prusa. 

arquivo 
shield_rc3c.stl 
link para filamento abs, pla ou petg  
https://www.prusaprinters.org/prints/27054-correct-stl-
for-prusa-shield-rc3 

configuração 
Camada 0,3 para bicos 0,4 mm
Se tiver bicos com diâmetro maior – é possível imprimir com camada 
0,6 (estamos usando bicos 0,8). 

Se você não sabe do que se trata, escolha a configuração de qualidade 
“baixa” dentre as opções disponíveis de fábrica.

Nós estamos pedindo somente a doação da impressão 3D, mas 
caso você queira produzir o protetor facial completo para o seu uso 
ou doação, é preciso filme PetG para o fechamento da máscara, e 
estamos disponibilizando o arquivo do corte a laser.

filme petg 
Espessura 0,5 mm
Têm em lojas de construção (placa de 1x2m). Nós usamos o corte a 
laser, mas é possível cortar manualmente. Não testamos a alternativa 
da utilização da garrafa PET.

arquivo do corte a laser 

covid19_headband-dam.stl

https://www.prusaprinters.org/prints/26668-rc2- 
tourniquet-head-strap

https://www.prusaprinters.org/prints/27054-correct-stl-for-prusa-shield-rc3
https://www.prusaprinters.org/prints/27054-correct-stl-for-prusa-shield-rc3
https://www.prusaprinters.org/prints/26668-rc2-tourniquet-head-strap 
https://www.prusaprinters.org/prints/26668-rc2-tourniquet-head-strap 
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ETAPA 3 

Coleta de peças

Assim que sua produção atingir o  
mínimo de 20 protetores faciais 
escolha uma das opções de contato abaixo

 ▶ GRUPO DE WHATSAPP COM MAKERS  
https://chat.whatsapp.com/CWGeFiGYrZtGXxRiwwWQqk 
procure a Mônica, que integra a equipe de logística para 
agendar a coleta. 
O grupo também se ajuda a tirar dúvidas do processo todo.

 ▶ E-MAIL  sos3dbrasil@gmail.com 
Coloque no assunto [COLETA]   
e informe número de peças prontas.

observações

Rota de coleta é definida por região. Atendemos toda a cidade do Rio 
de Janeiro. Por isso, pedimos precisão ao enviar o seu endereço. 
Caso você não seja encaixado na próxima coleta, aguarde, pois iremos 
coletar assim que possível. 

Não conseguimos informar um horário específico para a coleta, pois 
estamos atendendo uma grande quantidade de makers. Portanto, 
pedimos a sua compreensão e paciência.

IMPORTANTE 
No momento da coleta, será entregue 1kg do filamento, para cada 20 
protetores faciais, do tipo de filamento indicado no cadastro para que 
você possa continuar produzindo mais protetores.

O que acontece com sua peça doada?

As peças são direcionadas para a PUC-Rio para instalação do  
filme de PETG. Após a finalização, as peças são embaladas e o time 
de logística informa aos hospitais que estão disponíveis  
para retirada.

https://chat.whatsapp.com/CWGeFiGYrZtGXxRiwwWQqk
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dÚvidas frequentes

 
É preciso entregar a peça completa?

A peça completa é composta de impressão 3D + elástico + acetato. 
Você NÃO precisa entregar a peça completa, apenas a impressão. 
Temos uma equipe de montagem que está cuidando da finalização 
das peças.

Como fazer a higienização? E quem faz?
Você NÃO precisa fazer a higienização, nós iremos cuidar disso. 

Temos um link de higienização para uso em hospitais que orienta 
como fazer, caso você queira utilizar o seu protetor:  
https://drive.google.com/drive/folders/1ne-
F4GO0M4kxLB0SDMxomqo4aeRbUR0K

Moro perto da PUC-Rio, posso entregar lá?
Lembramos que NÃO queremos incentivar você a sair de casa, 
mas caso seja morador da Zona Sul e tenha disponibilidade, PODE 
deixar as peças na PUC Rio, no endereço  
Rua Marquês de São Vicente, 225 - Gávea, Rio de Janeiro no 
Laboratório de Volumes, procurar um responsável da SOS 3D 
COVID-19.

Como divulgar a iniciativa?
Poste uma foto em sua rede social, mostrando a sua produção e/ou 
o momento da coleta do material. 

Não esqueça de marcar nosso instagram  
@sos3dcovid19 e de usar a nossa hashtag #sos3dcovid19 para 
podermos compartilhar.

Divulgue nosso projeto para seus amigos e familiares. Quanto mais 
pessoas envolvidas, mais conseguiremos ajudar!

Como fazer outras doações?
As doações em dinheiro ocorrem podem ser realizadas em nosso 
site www.sos3dcovid19.com.br. Clique em FAÇA SUA DOAÇÃO.

https://drive.google.com/drive/folders/1ne-F4GO0M4kxLB0SDMxomqo4aeRbUR0K
https://drive.google.com/drive/folders/1ne-F4GO0M4kxLB0SDMxomqo4aeRbUR0K
https://www.sos3dcovid19.com.br
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VERSÃO 01
Rio de Janeiro, 08 de abril de 2020 
 
Manual elaborado por

Alexander Ishikawa, Barbara Castro, Caroline Contador, Danielle 
Cohen, Felipe Cohen, Luiz Ludwig, Mônica Cardoso

https://www.linkedin.com/in/alexishikawa/
https://www.linkedin.com/in/barbarapcastro/
https://www.linkedin.com/in/caroline-contador-92467b30/
https://www.linkedin.com/in/cohen-dani/
https://www.linkedin.com/in/cohen-dani/
https://www.linkedin.com/in/felipe-s-cohen-888385b/
https://www.linkedin.com/in/luizludwig/
https://www.linkedin.com/in/m%C3%B4nica-cardoso-79a93983/


Agradecemos sua 
contribuição!

www.sos3dcovid19.com.br
@sos3dcovid19

http://www.sos3dcovid19.com.br

