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RESUMO

RESUMO
O processo de desenvolvimento de produtos (PDP) envolve etapas interativas. Este trabalho
adapta a abordagem PDP clássica a um contexto de Aprendizagem Baseada em Problemas
(Problem Based Learning), guiando o desenvolvimento e a produção temporária, em caráter
emergencial, de um dispositivo médico durante a pandemia pelo COVID_19. O dispositivo médico
foi produzido em um ambiente universitário, tendo como desafios a entrega com um nível de
prontidão tecnológica (TRL) 9 e ampliação da escala de produção utilizando a fabricação digital, em
um curto período de tempo.
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1. INTRODUÇÃO

O enfoque para formação de um engenheiro com perfil empreendedor é colocado na literatura
como fundamental para o desenvolvimento econômico e social de um país (Abdulwahed, 2017;
Taks et al., 2017). Nessa perspectiva, existe uma mudança nas escolas de engenharia no mundo
que seguem a estrutura de disciplinas tradicionais com currículos focados, principalmente, em
ciências e teorias da engenharia para um foco na direção da engenharia aplicada (Taks Et Al.,
2014; Abdulwahed, 2017; Grecu, Denis, 2017).

O conceito de Laboratórios Abertos (LA) se tornou conhecido a partir do surgimento dos
laboratórios de fabricação digital - FabLabs. Trazendo o conceito para uma abordagem mais
centrada na educação superior, Gershenfeld (2008) define os FabLabs como ambientes
pedagógicos que permitem indivíduos comuns resolverem seus próprios problemas por meio da
fabricação digital.

Uma das principais tecnologias utilizadas neste ambiente é a tecnologia FDM (Fused Deposition
Modeling), a partir de materiais poliméricos, as denominadas Impressoras 3D - I3D. O baixo custo
de aquisição e manutenção das I3D tem oferecido uma oportunidade para aplicação da
manufatura aditiva, além da prototipagem rápida (Gonzales, 2016). Ford e Minshall (2018)
argumentam que a tecnologia I3D tem oferecido oportunidades para implementação de novas
práticas de ensino, proporcionando a integração da resolução de problemas reais com o conteúdo
apresentado em sala de aula.

Neste cenário, no final do ano de 2017, a Universidade de Brasília implementou o Laboratório
Aberto de Brasília (LAB). Em virtude da Pandemia instalada pelo COVID_19 foi requisitado a
produção de protetores faciais. Este artigo relata a experiência de alunos de graduação para
atender uma demanda urgente da sociedade.

Este artigo está dividido em 4 seções. A seção 1 apresenta o contexto da pesquisa e o objetivo
geral do estudo. A seção 2 apresenta referenciais teóricos utilizados no trabalho. A seção 3 a
metodologia emprega, a seção 4 discute a experiência e a seção 5 apresenta as considerações
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finais.

 
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 O Processo de Desenvolvimento de Produtos

O processo de desenvolvimento de produto consiste em um conjunto de atividades que, com base
nas necessidades do mercado, restrições tecnológicas e estratégias da empresa, buscam atingir as
especificações de projeto de um produto e seu processo de produção (Ulrich & Eppinger, 2004;
Rozenfeld et al, 2006).

Muitos problemas na área de produção decorrem da falta de estudos teóricos baseados em um
método sistemático de integração entre o projeto do produto e o projeto do processo (Conforto,
Amaral, & Silva, 2011). Neste sentido, o conceito de processo de desenvolvimento de produto
integrado (IPDP) em um ambiente de engenharia simultânea alinhado à tecnologia da saúde tem
como desafio de desenvolver produtos que atendam condições específicas, integrando áreas
multidisciplinares nas fases de desenvolvimento (Canciglieri et al., 2015).

O desenvolvimento de equipamentos dispositivos/médicos deve ser orientado para o planejamento
do projeto durante as fases do PDP, por meio da utilização de métodos sistemáticos de engenharia
com abordagens interdisciplinares. Suas principais características são: (a) ênfase na satisfação do
usuário; (b) atividades de grupos multidisciplinares; (c) autonomia de grupos; (d) desenvolvimento
simultâneo; (e) coordenação do processo de desenvolvimento do produto; (f) padronização do
projeto; (g) compartilhamento de informação; (h) o uso de ferramentas computadorizadas para
simplificar o processo; e (i) gerenciamento das práticas e instrumentos para garantia de qualidade
(Canciglieri et al., 2015).

O processo de desenvolvimento de dispositivos médicos tem o envolvimento de áreas de
multidisciplinaridade, incorporando fatores econômicos, operacionais e clínicos que garante a
evolução do produto. Consiste em três estágios: (a) pré-desenvolvimento; (b) desenvolvimento; e
(c) pós-desenvolvimento. Nos estágios iniciais do processo, o campo médico é mais predominante,
diminuindo-se gradualmente e atribuindo competência para as áreas de engenharia.

A elaboração do projeto é constituída de uma macrofase do desenvolvimento do produto que
consiste nas fases de projeto informacional, projeto conceitual, projeto preliminar e projeto
detalhado. Essas fases focam na tarefa definida que é caracterizada pelo escopo, tempo de
execução, recursos e riscos. Os resultados dessas fases fornecem respectivamente: especificações
de projeto, concepção do produto, viabilidade técnica e econômica, e documentação para o
projeto, informações para a preparação para a produção.

 

2.2 Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL - Problem-based learning)

 O método problem-based learning (PBL) considera que a aprendizagem é aperfeiçoada pela
interação social e que é melhorada quando os estudantes são expostos a situações reais (Araújo et
al., 2016). No PBL, o professor tem o papel de facilitador no processo de aprendizagem e o
estudante tem um papel ativo na realização de tarefas para resolver problemas do mundo real
(Sirotiak; Sharma, 2019). Deste modo, o método é focado na experiência que ocorre por meio de
uma investigação, explicação e resolução de um problema real, a fim de que os estudantes
possam se transformar em aprendizes ativos, uma vez que o fato de aprender por meio de um
problema real faz dos estudantes os maiores responsáveis por seu próprio aprendizado (Helmi;
Mohd-Yusof; Phang, 2016).

As vantagens do método PBL consistem na capacidade de tornar a aprendizagem mais dinâmica e
envolvente, compartilhada tanto pelos estudantes quanto pelos docentes, dando aos mesmos,
mais motivação para o trabalho e desenvolvendo nos alunos a capacidade de aprendizagem
contínua, ou seja, aprendizagem autônoma pelo resto da vida, uma vez que identificado o apreço
pelo estudo (Araújo et al., 2016).

 

2.3 O Nível de Prontidão Tecnológica (TRL)

O TRL tem sua origem na NASA quando projeta e testa novas tecnologias (Mankins, 1995). O
método foi criado para avaliar o nível de maturidade das novas tecnologias desenvolvidas nas
agências para prever o tempo e a prontidão para aplicação em cenários reais. O TRL é baseado em
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nove níveis de desenvolvimento com descrições específicas de cada nível para avaliar o
desenvolvimento de projetos e tecnologias.

Embora a abordagem TRL determine a maturidade das tecnologias. O processo de
desenvolvimento do produto não é um processo linear. O sistema TRL reconhece o tempo e o grau
de risco técnico do desenvolvimento de tecnologia.

Neste artigo, o conceito de TRL é nível 9, nível desejável para o exercício de PBL proposto do
problema, ou seja, a entrega de um dispositivo médico (protetor facial) operando e comprovado
em todos os aspectos no ambiente hospitalar.

2.4 Manufatura Aditiva

A Manufatura Aditiva (MA) é definida pela norma ISO/ASTM 52900:2015 como o processo de unir
materiais para fabricar peças a partir de um modelo 3D, usualmente camada sobre camada, com
um processo antagônico quando comparado com métodos subtrativos e formativos. É uma técnica
de manufatura avançada que substitui as operações de manufatura baseadas em processos por
operações baseadas em modelos (Paritala et al., 2016).

A classificação das tecnologias de manufatura aditiva é realizada na literatura em função do
processo de transformação de material como extrusão, fusão e polimerização (Thompson et al,
2016) ou em função da forma da matéria prima utilizada, como pó, filamento e resinas
fotossensíveis (Rodrigues et al, 2016).

 
A Tabela 1 - apresenta a classificação em função da matéria prima, com indicação dos princípios
físicos de fabricação e aplicações.

 

 Tabela 1 - Classificação de tecnologias de MA.

 

Fonte: Fonte: Rodrigues et al (2016)

 

Os processos de manufatura aditiva têm um fluxo de dados digital, o processo ilustrado apresenta
4 etapas da cadeia digital: (1) projeto e análise; (2) Fabricação e monitoramento; (3) Testes e
validações; e (4) entrega e registro. A etapa de projeto e análise consiste na cadeia de
desenvolvimento virtual do componente. As peças MA devem começar a partir de um modelo de
software que descreva totalmente a geometria externa. Isso pode envolver o uso de quase
qualquer software profissional de modelagem de sólidos CAD, mas a saída deve ser um sólido 3D
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ou representação de superfície (Gibson et al, 2014). Em seguida, o modelo deve ser convertido
para formatos possíveis de serem operados por softwares de fatiamento que realizam a divisão da
geometria em camadas e permite a programação das máquinas da MA, por sua vez,  realizam
operações de movimentação e ativamentos baseados no padrão da ISO 1056 (código G).

3. METODOLOGIA

Por ser um projeto de pesquisa e extensão, a metodologia utilizada foi a da pesquisa-ação. A
pesquisa-ação é uma pesquisa de caráter social que é realizada com fundamentos empíricos e está
fortemente atrelada a uma ação ou até mesmo com a solução de um problema coletivo em que os
participantes e pesquisadores envolvidos contribuem de forma participativa e cooperativa
(Thiollent, 2005).

No final de 2017, a Universidade de Brasília - UnB em parceria com a FINATEC e com o SENAI
juntamente com o MCTIC implementaram o Laboratório Aberto de Brasília - LAB.

O laboratório foi idealizado afim de atender aos setes princípios comuns às metodologias ativas de
ensino descritas por Diesel et al. (2017): o aluno é o centro do processo de aprendizagem,
autonomia (o estudante é o protagonista do seu aprendizado), o pensamento crítico é estimulado a
sala de aula com o mundo real, o trabalho em equipe é visto como elemento de mobilização para a
construção de conhecimento, inovação (é necessário ousadia para inovar para âmbito educacional)
e o papel do professor é de facilitador.

As principais partes envolvidas no ecossistema do LAB são os clientes, os parceiros, os órgãos
reguladores e os fornecedores.

O plano estratégico do LAB está apoiado em 3 pilares: ensino e aprendizagem; gestão econômica e
financeira; e tecnológica.

O pilar de gestão de econômica e financeira é composto pelo plano de negócio, governança, rede
de cooperação e operação. Em dezembro de 2018 iniciou-se prestação de serviços externos à
comunidade acadêmica. Esse fato propicia uma ampliação das vias de captação de recursos e
maior sustentabilidade do espaço. O modelo de negócios foi adaptado para que o LAB se
enquadrasse nas normas específicas da universidade e garantir a sua sustentabilidade financeira.
Por esses motivos o LAB é tratado como uma pequena empresa.

O pilar de tecnologia é composto pelas máquinas e equipamentos,
manufatura aditiva, eletrônica e corte. Para garantir as premissas de
segurança, foi criado nível de acesso as máquinas: acesso livre,
monitorado e restrito. Além disso, é necessário realizar uma análise de
viabilidade técnica e econômica para promover a tomada de decisão entre
comprar ou fazer algum equipamento.
A equipe do LAB que é multidisciplinar e composta por alunos diferentes cursos de engenharia
(mecânica, produção, mecatrônica, elétrica, automotiva – atualmente a equipe conta com 20
integrantes). A abordagem de aprendizado da equipe é uma combinação das metodologias ativas
de ensino e de PBL. Neste contexto, os serviços relacionados a manufatura aditiva são classificados
em 3 tipos:

ü    Projeto: desenvolve-se uma solução para um cliente.

ü    Modelagem: desenvolve-se um modelo em 3D, podendo fazer uma análise técnica da peça e
entregando o arquivo com correções e melhorias para o cenário em que será utilizada.

ü    Impressão 3D: a equipe imprime-se o modelo em 3D apresentado pelo cliente, este pode ser
um protótipo ou um produto final.

Além da prestação de serviços, a equipe interna atua na montagem e manutenção das
impressoras 3D, preparação e realização de workshops e oficinas. A Tabela 2 sintetiza as
atividades envolvidas pelo LAB envolvendo a I3D.

 

Tabela 2 – Atividades e habilidades desenvolvidas no LAB envolvendo M.A.
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Fonte: Jorge, Fermino e Santos (2019)

 

De acordo com o modelo de negócio do LAB observa-se que a experiência de atuação do LAB
referente ao nível de prontidão tecnológica está entre 3 e 6, ou seja, no desenvolvimento
experimental. Neste cenário tem-se um contexto de entrega de protótipos únicos (engenharia sob
encomenda), baixo estoque de materiais, compra de materiais com base na demanda e o cliente
disposto a esperar pelo serviço prestado.

Sendo que o desafio para atender os profissionais de saúde envolve ter um nível de prontidão TRL
9, a entrega de um protetor facial para uso em ambiente hospitalar, no qual, o cliente não estava
disposto a esperar pelo produto (em virtude da pandemia do Covid_19) necessidade de
atendimento aspectos legais (Anvisa e Inmetro), necessidade de padrão no processo produtivo -
produção de lotes de produto, ou seja, garantir a qualidade do produto.

Este problema foi apresentado e discutido com os integrantes do LAB, no qual foi elaborada a
metodologia para atingir um nível de prontidão TRL9, a metodologia proposta foi baseada nas
abordagens clássicas e de PDP, utilizando o PBL como um caminho para execução das atividades.
A Figura 1 apresenta as principais atividades para transformação do LAB em uma fábrica de
Produção Digital.

 

 

Figura 1 – Metodologia empregada para transformação do LAB em um Fábrica Digital

Fonte: Arquivo do LAB (2020)

 

4. RESULTADOS

A partir da identificação das partes interessadas foi definido os parceiros chaves, entre eles,
destaca-se o contato com egressos que se voluntariaram para apoiar a execução das atividades.

Com a identificação dos parceiros chaves foi iniciado o contato com os principais clientes do projeto
na primeira quinzena de março de 2019, os hospitais referências do Covid_19 no Distrito Federal.
Foram realizadas reuniões presenciais e via telefone com a equipe de qualidade e segurança dos
pacientes, responsável pela distribuição do EPI nos hospitais, médicos infectologistas e outros
profissionais. Por meio da criação de um grupo envolvendo os hospitais e a equipe do LAB, todo o
projeto seguiu um trabalho de codesenvolvimento durante todo o período do projeto.

Os critérios para seleção de quais seriam os projetos a serem desenvolvidos que foram o tipo de
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projeto de produto; capacidade de produção e conhecimentos e habilidades da equipe de projeto.
A Figura 2 apresenta os critérios utilizados para seleção do projeto do Produto.

 

 

Figura 2 – Critérios utilizados para seleção do projeto do produto

Fonte: Arquivo do LAB (2020)

 

Com base nestes critérios foi selecionada solução do protetor facial (Barreira Física) proposto pela
empresa Prusa (PRUSA, 2020). A empresa disponibilizou os projetos na forma open-source. A partir
do contato com este projeto, iniciou-se a produção dos primeiros protótipos no LAB. Chegou-se a
uma solução, com poucas modificações referente ao projeto original, sendo ampliado o tamanho da
viseira original. A tabela 3 apresenta a descrição do produto repassado para Agência Local de
Vigilância Sanitária (Divisa-DF).

 

 

Tabela 3 – Descrição do produto repassada para Divisa - DF

 

Fonte: Fonte: Arquivo do LAB (2020)

 

 

Por ser um equipamento para o setor de saúde, a produção necessita atender as boas práticas de
fabricação, no caso, a Norma RDC n.356 de 23 de março de 2020 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA). O atendimento a esta norma exige a implementação de sistema de
rastreabilidade no processo de fabricação que foi montado pela equipe do Laboratório Aberto de
Brasília. Adicionalmente instruções de uso: paramentação, desparamentação e desinfecção devem
acompanhar os protetores faciais, assim como rotulagem de produtos para doação.

            Para atendimento das Norma RDC n.356 de 23 de março de 2020, os discentes receberam
treinamento de boas práticas de fabricação, além disso foi necessário sair da sala do espaço do
LAB e ocupar uma área maior. Em virtude da Unidade de Ensino de Graduação da Faculdade de
Tecnologia estar fechada para outras atividades presenciais, permitiu o uso de quantas áreas
fossem necessárias para a correta produção do protetor facial. A Figura 3 e 4 ilustram o fluxograma
de produção.

 

Figura 3 - Fluxograma de produção no ULEG
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Fonte: Arquivo do LAB (2020)

Figura 4 - Ilustra as etapas do processo de produção do protetor facial

Fonte: Arquivo do LAB (2020)

 

A produção dos protetores iniciou no mês de abril com 11 máquinas de impressoras 3D do tipo
FDM, sendo que 8 foram emprestadas. Ao longo do projeto foram adquiridas 45 impressoras sendo
que 35 impressoras da marca Prusa. A seleção destas máquinas foi realizada após um estudo feito
pela equipe do desempenho de diferentes marcas. No qual foram avaliadas produtividade da
máquina e índice de falha, estes dados foram realizados durante 3 meses. A Figura 5 ilustra as
salas de impressão e parte da equipe do LAB.

 

Figura 5 – Salas de impressão no ULEG.
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Fonte: Arquivo do LAB (2020)

 

A Figura 6 a esquerda ilustra a etapa de raspagem e a direita etapa de montagem dos protetores
faciais.

 

Figura 6 – Etapa de raspagem a esquerda e a etapa de montagem a direita.

 

Fonte: Arquivo do LAB (2020)

 

Um dos maiores desafios para a equipe de operação foi a implementação do sistema de qualidade.
Para isso, foi necessário definir o que cada etapa do processo seria avaliada ao requisito o produto
e como este seria medido. Desta forma as equipes atuaram tanto na qualidade do produto como
no processo. Implementando, sistemas de medição para o produto e para o processo de produção.
O monitoramento do processo de impressão e os controles de produção físico.

 

Figura 7 –Acompanhamento do processo de produção.

Fonte: Arquivo do LAB (2020)
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A gestão da operação foi realizada por meio do uso da plataforma Microsoft Teams, no qual foram
disponibilizados todos os procedimentos operacionais para consulta. A Figura 8 ilustra os
procedimentos operacionais de Gerir Patrimônio e Manutenção.

 

Figura 8 – Gestão da operação usando a plataforma do Teams.

 

 

Fonte: Arquivo LAB (2020)

 

Outro grande desafio foi o aumento de escala de produção, a Figura 9 ilustra o planejamento da
produção com base no número de impressoras disponíveis.

 

Figura 9 – Planejamento do aumento da escala de produção

Fonte: Aquivo LAB (2020)

 

Foi atingido este planejamento, no qual a equipe chegou a produzir 1500 unidades produzidas em
uma semana, trabalhando em dois turnos de 6 horas.

As Tabelas 4 e 5 ilustram as atividades executadas para o lançamento de melhoria do protetor
facial. A Tabea 6 ilustra os impactos na produção.

 

Tabela 4  – Apresentação da equipe para mudança de projeto de produto.
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Fonte: Arquivo do LAB (2020).

 

Tabela 5 – Apresentação da equipe do LAB etapa de testes do produto.

Fonte: Arquivo do LAB (2020)

 

Tabela 6 – Análise de Impactos na Produção

Fonte: arquivo do LAB (2020)

 

A equipe do LAB é composta por 28 integrantes distribuídos em 2 turnos de produção. No período
de abril a outubro de 2020 foram produzidos e doados 12.000 protetores faciais para o DF. A Figura
10 ilustra o exemplo de uma entrega para u hospital.

 

Figura 10 - Entrega para os hospital do produto embalado para transporte
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Fonte: Arquivo do LAB (2020)

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Este projeto envolveu grandes desafios para a equipe - tanto para os professores quanto para os
alunos de graduação -, como empregar os conhecimentos técnico-científicos em um cenário da
pandemia no qual tinha-se uma carência de dispositivos de proteção
individual no mundo.
Um dos desafios foi gerenciar as expectativas referente às entregas, este foi minimizado com o
envolvimento dos profissionais de saúde. Por ser um dispositivo para o setor de
saúde a produção necessitou atender as boas práticas de fabricação da
ANVISA.
A partir do conhecimento prévio da equipe sobre a abordagem clássica do
PDP, do processo de I3D e a familiaridade da equipe com o emprego do
PBL houve maior segurança da na aplicação dos seus conhecimentos para
resolução de um problema real. A definição TRL (9) contribui melhor
comunicação entre as partes.
A literatura apresenta a I3D com baixa produtividade quando comparada aos processos de
fabricação convencionais. Contudo, a tecnologia de FDM empregada apresentou baixo custo de
manutenção, sendo que esta é foi realizada pela equipe.

O Brasil é um país continental, apresenta características regionais de produção industrial bastante
distintas. Contudo, com base no tempo de resposta dado a sociedade, em regiões como centro
oeste, norte do país e outras remotas do país pode ser considerado como uma pronta respostas as
demandas emergências.

Neste projeto a academia demonstra de forma efetiva como pode ajudar no enfrentamento das
grandes questões nacionais, mostrou para a sociedade a importância desta relação, por meio de
um processo de extensão efetivo, saindo da dicotomia ensino e pesquisa.
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