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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo principal a elaboração de fichas técnicas de
materiais utilizados na fabricação de órteses de membro superior e inferior. Para
a escolha dos materiais a serem elencados e caracterizados, selecionou-se as
instituições de apoio ao deficiente da área metropolitana de Porto Alegre, RS. As
selecionadas para a pesquisa foram a Associação de Assistência à Criança com
Deficiência (AACD) e Associação Canoense de Deficientes Físicos (ACADEF). A
metodologia abordou a listagem e seleção, e as etapas seguintes se deram a
partir da organização dos materiais em grandes grupos: materiais poliméricos,
materiais metálicos, materiais naturais e fibras. Assim agrupados, seguiu-se a
caracterização e a análise dos materiais por meio de microscopia eletrônica de
varredura (MEV), espectroscopia por energia dispersiva (EDS), espectroscopia
no infravermelho por transformada de Fourier (FT-IR), espectrometria de
fluorescência de raios-X e ensaio de tração e compressão. Os resultados
práticos e as pesquisas em materiais bibliográficos e bancos de dados como o
Granta Design permitiram a elaboração das fichas técnicas de cada material,
apresentando as características gerais, propriedades físicas, mecânicas e
químicas e aplicação. Essas fichas têm finalidade multidisciplinar, buscando
auxiliar profissionais que trabalham no processo de fabricação destas órteses,
como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, técnicos de oficina, designers e
projetistas, permitindo acesso direto e praticidade na fabricação destes produtos.
Palavras-chave: Órteses. Seleção de materiais. Design de produto. Fichas
técnicas.

	
  

	
  
	
  
ABSTRACT
The main objective of this study is to develop technical sheets of materials utilized
in the manufacturing of superior and inferior limb orthoses. Institutions that
support disabled persons in the metropolitan area of Porto Alegre, RS, were
selectioned in order to decide which materials were to be listed and
characterized. The Association of Assistance for Children with Disability (AACD)
and the Canoense Association of persons with Physical Disability (ACADEF)
were selected for this research. Methods included listing and selection, and the
following steps were conducted through the categorization of materials into large
groups: polymeric materials, metal materials, natural materials and fibers. Thus
grouped, the study continued with the characterization and analysis of materials
through scanning electron microscopy (SEM), energy-dispersive spectroscopy
(EDS), Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), X-ray fluorescence
spectrometry and tension and compression testing. Practical results and research
in bibliographical material and databases such as Granta Design enabled the
development of technical sheets for each material, presenting general
characteristics, physical, mechanical and chemical properties and application.
Such sheets have multidisciplinary purposes, seeking to assist health
professionals who work in the manufacturing process of these orthoses, such as
physiotherapists, occupational therapists, workshop technicians, designers and
drafters, allowing for direct access and convenience in the manufacturing of these
products.
Keywords: Orthoses. Material selection. Product design. Technical sheets.
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1 INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de fichas técnicas que compilem os materiais
utilizados em órteses de membros superiores e inferiores é uma contribuição
para os profissionais da área metropolitana de Porto Alegre. Tem a proposta
de dar o primeiro passo em direção ao desenvolvimento de um banco de
dados interativo abrangente, que num futuro projeto envolva materiais de alta
performance.
A tecnologia tem sido o gatilho para a inovação no desenvolvimento de
produtos e descoberta de novos materiais. Tratando-se de Design, seu papel
torna-se ainda mais importante, pois possibilita uma clara mudança não
apenas nos cidadãos que viriam a adquirir produtos inovadores, mas também
em empresas e indústrias. Segundo Bürdek (2006), o desenvolvimento da
tecnologia marcou épocas, separando-as entre tecnologias e materiais,
transformando a forma de trabalho, a produção e, por consequência, o
produto final. Desde então, esta área vem guiando a indústria, que deveria ter
como objetivo entender estas mudanças para que a relação pessoa-objeto
seja cada vez mais conectada, suprindo as reais necessidades da sociedade.
A tecnologia voltada às necessidades do ser humano, como, a
tecnologia

assistiva

(TA),

tem

ganhado

espaço

e

força

com

o

desenvolvimento de softwares, formas de fabricação e descoberta de novos
materiais. A TA, ou seja, elementos que auxiliam motora, sensorial e,
inclusive, mental e emocionalmente pessoas com deficiência ou outras
limitações, ajudando-as a superar barreiras do quotidiano e realizar tarefas
diárias, faz-se muito importante, à medida que a população brasileira, cada
vez mais, tem crescido em número de deficientes, sendo um total de 45,6
milhões de indivíduos (BRASIL, 2010). São consideradas pessoas com
deficiência aquelas com alguma restrição para exercer determinadas tarefas,
prejudicando a interação do indivíduo com seus fatores contextuais (sejam
eles ambientais ou pessoais).
Foi assinado, em 2009 na cidade de Nova York, o Decreto nº 6.949,
de 25 de agosto de 2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e aponta a
importância de incentivo à realização de pesquisa e desenvolvimento de
16

	
  

	
  
utensílios e fomenta a pesquisa e emprego de novas tecnologias, dando
prioridade àquelas de baixo custo, uma vez que altos custos de fabricação
estão relacionados ao uso de matérias primas importadas (BRASIL, 2009).
As órteses, suportes de auxílio para recuperação de movimento, diminuição
de dor e lesão, estabilização de membros e auxílio de coordenação motora,
ainda são de baixa tecnologia no país; assim, muitos materiais ainda são
importados, representando um custo alto para a sociedade.
Elaboradas e fabricadas por profissionais da saúde, buscam a
funcionalidade, mas questões como diminuição de custos, inovação em
material e aumento do conforto do paciente não estão claras. A pesquisa de
novas tecnologias aplicadas a estes produtos auxiliaria no fomento ao
desenvolvimento

de

similares

nacionais

que

contemplem

questões

funcionais, estéticas e custos de fabricação. Este trabalho se faz importante,
visto que a pesquisa pretende elaborar fichas técnicas que reúnam materiais
utilizados em tecnologia assistiva. Esta análise visa contribuir ao design de
produtos voltados à tecnologia assistiva, por meio da elaboração de fichas
técnicas com caracterização de materiais utilizados na fabricação de órteses
de membros superiores e inferiores.
1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA
Esta pesquisa propõe-se a listar, caracterizar e analisar os principais
materiais utilizados em órteses de membros superiores e inferiores em
centros de reabilitação inscritos na zona metropolitana da cidade de Porto
Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, como a Associação de Amparo à Criança
Deficiente e a Associação Canoense de Deficientes Físicos. Esses centros
visam a atender à população em geral. Os materiais elencados nas órteses
apontam para matérias-primas de baixo custo. Órteses de alta performance
com materiais como titânio e fibra de carbono não estavam disponíveis nos
centros estudados.
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1.2 PROBLEMA DE PESQUISA
Como é possível, por meio do levantamento de materiais, auxiliar no
projeto de produtos voltados à tecnologia assistiva?
1.3 HIPÓTESE DE PESQUISA
Ao analisar e caracterizar materiais utilizados em órteses para
membros superiores e inferiores, é possível elaborar fichas técnicas que
auxiliarão o designer, ou profissional apto a projetar estes recursos de TA, na
etapa de fabricação e seleção de materiais.
1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo geral
Contribuir para o design de produtos voltados à tecnologia assistiva,
por meio da elaboração de fichas técnicas através do levantamento e
caracterização de materiais utilizados na fabricação de órteses de membros
superiores e inferiores.
1.4.2 Objetivos específicos
- Identificar e classificar os materiais utilizados na fabricação de
órteses de membros superiores e inferiores.
- Caracterizar e analisar os materiais encontrados.
- Comparar resultados práticos com referências de literatura.
- Elaborar as fichas técnicas com as informações de interesse para o
projeto de órteses.
1.5 JUSTIFICATIVA
A relevância desta pesquisa está presente em meio técnico, visto que
o entendimento dos profissionais acerca dos materiais a serem utilizados
18

	
  

	
  
permite a otimização do processo de fabricação, que pode ser repensado, e
dos materiais, que podem ser substituídos ou até mesmo realocados. Isso
provocaria uma melhoria de processos e do produto final.
Segundo Plos et al. (2012), todos estes avanços são propiciados pela
tecnologia e sua grande capacidade de evoluir e se sofisticar em tempo
reduzido. Seu uso, aliado à reabilitação, traz, usualmente, o aumento da
autonomia do usuário. Objetos com esta função estão enquadrados em um
seleto grupo de equipamentos, inscritos na tecnologia assistiva.
Elaborado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da
Presidência da República, o manual de TA reúne normas de confecção
específicas para cada tipo de órtese, relatando sua natureza, componentes,
material, tamanho e função. A partir deste, pode-se selecionar materiais
básicos e comuns, entre eles: couro, silicone, polipropileno e termoplásticos
flexíveis (BRASIL, 2009).
Produtos desta categoria só podem ser considerados uma boa solução
de tecnologia quando permitem a integração do indivíduo em âmbito
psicossocial, possibilitando que realize tarefas diárias, em sua residência ou
no local de trabalho, sem que seja agredido, segregado ou discriminado.
Sendo assim, uma boa solução de TA é aquela que permite, de forma
discreta, o auxílio da disfunção (NISBET, 1996).
Tratando-se do Design, segundo Fileno (2011), a interdisciplinaridade
e multidisciplinaridade têm sido um pré-requisito muito visado, permitindo
com que o projetista seja assertivo em seus projetos e escolhas.
O designer deve ser um anônimo dentro de uma equipe formada
por vários profissionais: um anônimo dentro de uma equipe, em um
trabalho que seja o reflexo de vários profissionais distintos, de
várias áreas distintas trabalhando para construir algo melhor e mais
fácil para as pessoas (FILENO, 2011, n. p.).

Esta interdisciplinaridade permite que o designer atinja níveis diversos
no quesito sociedade e inovação, e sua participação no processo projetual de
apetrechos de TA permite que se pensem, de forma diferenciada, questões
sociais, culturais, de serviço, inovação e materiais. Sendo assim, é
importante que se utilize a sabedoria e compreensão de designers e
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profissionais da área, junto a profissionais especializados em TA, para que se
obtenha um resultado de êxito (VILLASBOAS, 2002).
1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO
Como ponto de partida para a pesquisa, foram eleitas duas
associações de amparo a deficientes na cidade de Porto Alegre e arredores.
A partir desta escolha, fez-se necessária a conversa com profissionais que
participam do processo de fabricação de órteses de membros superiores e
inferiores para mapear os materiais utilizados nestes produtos. Notou-se a
utilização dos mesmos materiais em ambas as instituições, especialmente a
policaprolactona, material utilizado nas partes rígidas da órtese. Este
resultado direcionou a pesquisa para fins de listar, classificar e compreender
os materiais a partir de caracterizações e, por fim, agrupá-los em fichas
técnicas. Para isto, este trabalho será distribuído em cinco capítulos.
Sendo assim, o de Fundamentação Teórica, capítulo 2, aborda
aspectos

relacionados

a

produtos

de

tecnologia

assistiva,

terapia

ocupacional, reabilitação, órteses e processos de fabricação das órteses de
membros superiores e inferiores. Reúne os materiais utilizados nestas
órteses e os divide em quatro grupos: materiais poliméricos, materiais
metálicos, materiais naturais e fibras. Por fim, explicita o uso de fichas
técnicas, sua importância e análise de semelhantes.
Na sequência, no capítulo 3, Procedimento Experimental, discorre-se
sobre métodos de caracterização utilizados na pesquisa, como MEV, EDS,
FT-IR, ensaio de tração e compressão e fluorescência por raio-X.
Já o capítulo 4, Resultados e Discussões, apresenta os resultados das
caracterizações de cada material. Inclui-se a apresentação das fichas
técnicas elaboradas e suas características.
Por fim, o capítulo 5, Considerações Finais, aborda as conclusões do
projeto, bem como recomendações e sugestões para futuros estudos.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Este capítulo aborda a investigação bibliográfica relacionada ao
objetivo da pesquisa por meio da busca de similar, em repositórios de teses e
dissertações de instituições brasileiras e bancos de dados, visando à
compilação dos dados dos diferentes materiais utilizados em órteses.
2.1 TECNOLOGIA ASSISTIVA
A evolução do homem e da tecnologia têm proporcionado um
crescimento vertiginoso, tratando-se de utensílios de bem-estar e auxílio em
atividades da vida diária. O avanço da tecnologia permite com que se
propicie maior independência e boa execução em tarefas, muitas vezes
consideradas simples por pessoas com alguma deficiência. Esta autonomia é
um ponto muito importante, tratando-se de qualidade de vida dos indivíduos,
e até mesmo do desenvolvimento econômico de um país, visto que se tem
fomentado, cada vez mais, pesquisas e produtos com essa finalidade
(DURSIN, 2012).
Tecnologia assistiva, assistive technology, são todos os instrumentos
que auxiliam na execução de alguma função por indivíduos com alguma
restrição ou necessidade especial (BERSCH, 2008). Mesmo que se tenha
notas de objetos desta natureza ao longo da história, o termo TA foi firmado
apenas em 1988, pela lei americana Technology-Related Assistance for
Individuals with Disabilities Act-Publica 100-407. São objetos desta
denominação qualquer item, peça de equipamento ou sistema de produtos,
adquirido comercialmente, modificado ou feito sob medida, usado para
aumentar, manter ou melhorar as habilidades funcionais do indivíduo com
limitações funcionais (MELLO, 1998). Entretanto, apenas em 2006 o Brasil
adota este termo, por meio do Decreto nº 3.298:
Consideram-se ajudas técnicas, para os efeitos deste Decreto, os
elementos que permitem compensar uma ou mais limitações
funcionais motoras, sensoriais ou mentais da pessoa portadora de
deficiência, com o objetivo de permitir-lhe superar as barreiras da
comunicação e da mobilidade e de possibilitar sua plena inclusão
social (BRASIL, 2006, n. p.).
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Suas normas e critérios básicos são definidos em 2009, por meio do
Decreto de nº 5.296, que especifica:
Consideram-se ajudas técnicas os produtos, instrumentos,
equipamentos ou tecnologias adaptados ou especialmente
projetados para melhorar a funcionalidade de pessoas portadoras
de deficiência, com mobilidade reduzida favorecendo autonomia
pessoal, total ou assistida (BRASIL, 2009, n. p.).

Sustentado pelos decretos supracitados, foi instituído o Comitê de
Ajudas Técnicas – CAT, por meio da portaria nº 142, da Secretaria Especial
dos Direitos Humanos da Presidência da República – SEDEH/PR, cujo
objetivo é apresentar propostas políticas governamentais entre a sociedade e
órgãos públicos, acerca de produtos de TA, estruturar e organizar as
diretrizes desta área de conhecimento e reconhecer centros de referência
regionais. Estes centros buscam a formação em rede nacional integrada e o
estímulo em campo federal, estadual e municipal, almejando criar mais
campos que possam servir de referência e sugerir a formação de cursos na
temática da TA. Além disso, visam a desenvolver ações que divulguem e
elaborem novos recursos, a fim de fomentar estudos e pesquisas
relacionados a este tema.
Em suma, a TA pode ser definida como uma rede diversa, não só de
equipamentos, mas de estratégias, serviços e práticas que visam a diminuir
dificuldades funcionais dos indivíduos. A partir desta definição, Cook e
Hussey (2002) classificam a TA em sete categorias:
1. Assistiva e reabilitativa: podem ser consideradas tecnologias
educacionais, auxiliando ou ensinando o indivíduo a realizar suas
tarefas.
2. Baixa e alta tecnologia: a primeira é elaborada com baixo custo,
sendo simples e facilmente encontrada e adquirida, ao passo que a
segunda se opõe em custos e é dificilmente obtida.
3. Tecnologia dura e macia: a tecnologia dura é aquela que se permite
ser anexada a sistemas pré-existentes, ao passo que a macia são os
próprios recursos utilizados na confecção e formação de outros
recursos e conceitos.
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4. Aparelho e equipamento: a tecnologia de aparelho busca auxiliar
indivíduos, independentemente de suas habilidades; já o equipamento
está ligado à habilidade pré-existente do paciente.
5. Mínima e máxima tecnologia: a tecnologia máxima objetiva substituir
uma função, enquanto a mínima apenas melhora essa função.
6. Geral e específica: na específica, tem-se a proposta geral e
aplicação única de usabilidade, sendo, na geral, possível aplicar de
formas diferentes o mesmo recurso.
7. Comercial ou individualizada: o ponto comercial está disponível
comercialmente para todo indivíduo possuidor de alguma incapacidade
ou dificuldade, seguindo os preceitos do Design Universal, enquanto a
individualizada é totalmente personalizada a partir da habilidade de
cada paciente.
Com base nesta divisão, consideram-se peças de tecnologia assistiva
todos os itens, peças de equipamentos ou até mesmo sistemas que,
adquiridos comercialmente prontos, modificados ou personalizados, são
utilizados para aumentar, manter ou melhorar as capacidades funcionais das
pessoas com algum tipo de deficiência ou falta de habilidade. Sua
capacidade funcional é aumentada quando projetada por uma equipe
multidisciplinar, visto que ao agregar saberes de diversas áreas, tem-se um
saber completo ou com menos falhas (BERSCH, 2008).
2.1.1 Terapia ocupacional
A terapia ocupacional tem como foco principal a ocupação, e é
utilizada como meio e fim terapêutico. Essas atividades devem ter
significado e propósitos únicos na vida do indivíduo, satisfazendo
seus próprios impulsos internos em direção à exploração e ao
domínio de seu ambiente. É por meio delas que as pessoas
definem sua identidade e competências (GOMEZ, 2012, p. 255).

A terapia ocupacional surge por volta de 1830, a fim de atender a uma
demanda específica de hospitais psiquiátricos, com o intuito de ocupar seus
internos. Ganha força com a Revolução Industrial, devido ao grande número
de acidentes que acabavam por incapacitar a mão de obra; porém, a primeira
escola é fundada apenas em 1906, nos Estados Unidos da América. Sua
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consolidação se deu no início do século 20, impulsionada pela necessidade
de auxílio e tratamento de soldados mutilados da Primeira Guerra Mundial.
Entretanto, apenas após a Segunda Guerra Mundial a profissão expande-se
em nível mundial, abrangendo não só a reabilitação física, mas também
psicológica, buscando a inclusão de sobreviventes (FRANCISCO, 2001).
No Brasil, apenas em 1940 surgem os primeiros programas destinados
a incapacitados físicos, em virtude do Movimento Internacional de
Reabilitação, que abrange medidas legislativas específicas com a finalidade
de promover a reabilitação de incapacitados. O Movimento acredita que
restrições físicas podem vir a excluir socialmente indivíduos; portanto, seu
tratamento deveria ser além da simples intervenção médica. No ano de 1954
implanta-se o primeiro serviço de reabilitação brasileiro, localizado na cidade
do Rio de Janeiro, com médicos especializados, visando a um tratamento
multidisciplinar para sequelados ou deficientes (PESSINI; FERRARI;
DAMASCENO, 1993). Segundo o Decreto nº 7.612, de 17 de novembro de
2011:
São consideradas pessoas com deficiência aquelas que têm
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual
ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdades de condições com as demais pessoas (BRASIL, 2011,
n. p.).

Sendo assim, hoje a terapia ocupacional tem por objetivo aprimorar a
qualidade de vida de seus pacientes, por meio de profissionais da área da
reabilitação, visto que o número de pessoas com algum tipo de deficiência no
Brasil é elevado (NERI, 2003). “O processo de reabilitação é longo e envolve
componentes atitudinais, psicossocial-espirituais, econômicos e políticos,
sendo muitas vezes um desafio tanto para o paciente como para o
enfermeiro” (FARO, 2006, p. 55).
2.1.2 Reabilitação
Reabilitação define-se como uma forma de auxílio a indivíduos para a
recuperação de habilidades de capacidades perdidas em virtude de
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enfermidades, lesões, doenças ou distúrbios (JACOBS; JACOBS, 2006). De
acordo com o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional –
COFITO (1987), seu objetivo é aumentar a competência psicomotora do
indivíduo, visando à adaptação funcional, emocional e motora, além de sua
integração social e ambiental, a partir de uma proposta multidisciplinar.
Conforme Faro (2006), este tratamento pode se dividir em três
categorias:
1. Reintegração à vida diária: permite que o paciente realize, da forma
mais independente possível, atividades de vida diária (AVD), ou seja,
tarefas domésticas, autocuidado e ações básicas.
2. Auxílio à convivência social: focada no relacionamento interpessoal
e relacionamento íntimo, buscando a reintegração social.
3. Convivência em família: visa à autossuficiência e independência do
indivíduo, implicando uma boa convivência com a família.
A intervenção do profissional se inicia a partir de uma avaliação de
funções do indivíduo, definição do prognóstico e avaliação do potencial. A
partir dos dados coletados, parte-se para um planejamento de tratamento que
engloba estímulo do processo de recuperação e regeneração, adaptados a
cada caso. Por fim, tem-se a reintegração psicossocial do indivíduo, com a
reabilitação total ou parcial de suas funções, de forma adaptada ou não.
Segundo Faro (2006), um tratamento de reabilitação não implica na
cura do paciente, e sim no desenvolvimento de habilidades de magnitude
física, emocional e social. Existem inúmeros fatores geradores de
incapacidades, como traumas por acidentes automobilísticos, acidentes
domésticos e industriais, ferimentos por armas de fogo, artrites e tendinites,
doenças musculoesqueléticas crônicas e/ou degenerativas, lesões cerebrais
como acidente vascular cerebral, trauma encefálico, bem como problemas
medulares. Tais fatores são restringidos quando relacionados a membros
superiores, compreendidos na anatomia pelo braço, deltoide, articulação do
cotovelo, antebraço, mão, escápula, articulação de ombro e punho. Membros
inferiores, por sua vez, compreendem pé, tornozelo, joelho, coxa/fêmur e
quadril (ABRAHAMS; MARKS JR; HUTCHINGS, 2005).
Lesões relacionadas ao esporte possuem um coeficiente elevado
referente a lesões de ombros, sendo 8% a 13% do total das lesões
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esportivas. São relatadas, em sua maioria, luxações, torções ou lesões
ligamentares (SILVA, 2010).
Tratando-se de reabilitação por lesão cerebral, as de membros
superiores e inferiores são especialmente complexas, devido à grande área
de

representação

no

córtex

somato-sensitivo,

responsável

pelo

processamento de toda informação sensitiva e somática do corpo. Segundo
Silva, Ferrigno e Cruz (2013), estas zonas, sensitivas e motoras representam
o chamado “Homúnculo de Penfield”, representado na Figura 1. É um mapa
do sistema nervoso que organiza a procedência do estímulo sensorial e
motor do indivíduo.
Este mapa, elaborado em meados dos anos 1940 pelo neurocirurgião
canadense Wilder Penfield, é uma forma representativa do corpo humano em
zonas do cérebro, em que determinadas zonas simbolizam, de forma mais
enfática, a precisão de sensações e movimentos, ao exemplo da mão. Sendo
assim, regiões mais sensíveis possuem uma alta quantidade de células
nervosas neste mapa (SANTOS, 2002). A utilização de órteses para auxílio
de movimento e posicionamento para esta cadeia de membros é necessária
para otimizar a independência e reabilitação do usuário (BERSCH, 2008).
Figura 1 - Mapas do sistema nervoso que organizam movimentos motores e
somatosensores em zonas cerebrais distintas

Fonte: Modificado de Joseph [s.d.].
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2.1.3 Órteses
Derivada do grego orthos, que significa retificar, corrigir, a órtese é um
sistema

de

deformidades

força

projetado

ósseas,

forças

para

controlar,

deformantes

corrigir
estáticas,

ou

compensar

dinâmicas

ou

progressivas, ou forças ausentes do corpo (MOSBY, 2009). Cada dispositivo
pode possuir diversos objetivos, em função da patologia do paciente. Órteses
estáticas auxiliam na estabilidade de articulações, possibilitam a analgesia,
promovem o repouso articular, previnem possíveis deformidades e reduzem
processos inflamatórios. As funcionais, por sua vez, dão início a um
movimento com o intuito de oferecer independência ao usuário, bem como o
alongamento e deformação de tecidos moles e o aumento da amplitude de
movimento (FRANCISCO, 2004).
O Catálogo Nacional de Produtos de Tecnologia Assistiva (BRASIL,
2014) – serviço online que disponibiliza informações a respeito de produtos
distribuídos no Brasil, fornecendo o contato da empresa e/ou fabricante,
conta com quarenta e nove produtos para membro superior cadastrados,
sendo eles: dez órteses para dedos; três órteses para mão; uma órtese para
mão e dedos; dez órteses para punho e mão; nove órteses para punho, mão
e dedos; uma órtese para cotovelo; duas órteses para cotovelo, punho e
mão; três órteses para ombro; duas órteses umerais (para braços); seis
articulações de punho; uma articulação de cotovelo; e uma articulação de
ombro.
A análise destes produtos permite a listagem de alguns dos materiais
mais utilizados em caráter nacional. São eles: polímeros a base de
policaprolactona,

policloreto

de

vinila

moldado

(PVC),

tuboform,

policloropreno, EVA e lona. Pode-se, então, realizar a verificação e
caracterização de tais materiais, visando à sugestão de redução de custos
para a fabricação.
A família de órteses de membro inferior disponível no Catálogo
Nacional do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação possui um total de
47 aparelhos. São divididos em 19 órteses para pé; quatro órteses para pé e
tornozelo; sete órteses para joelho; uma órtese para joelho, tornozelo e pé;
sete órteses para perna (tíbia e fíbula); uma órtese para anca; uma órtese
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para coxa (fêmur); uma órtese para anca, joelho, tornozelo e pé; três
articulações para tornozelo; duas articulações para joelho; e uma articulação
para anca. Dentre estas 11 subcategorias, é notável a utilização de alguns
materiais comuns a todas, inclusive as de membro superior, como silicone,
policloropreno, polímeros termomoldáveis e aço inox (BRASIL, 2014).
Segundo Agnelli e Toyoda (2003), para que sejam prescritas as
órteses, é necessária uma avaliação minuciosa do movimento comprometido,
bem como a análise de funcionalidade, aplicação de forças corretivas e
provas musculares, a fim de projetar-se o suporte ideal e especifico para
cada paciente. Tratando-se de órteses de membros superiores (OMS), podese listar as seguintes diversidades de órteses, segundo a Figura 2: Órtese de
mão (HO); órtese de punho (WO); órtese de punho e mão (WHO); órtese de
cotovelo (EO); órtese de cotovelo, punho e mão (EWHO); e órtese de ombro
(SO) (BRASIL, 2009).
Figura 2 - Seleção de órteses de membro superior

Órtese de mão

Órtese de punho

Órtese de punho e mão

Órtese de cotovelo

Órtese de cotovelo,
punho e mão

Órtese de ombro

Fonte: Elaborada pela autora (2015), a partir de imagens retiradas de catálogos de
fornecedores inscritos no MCTI.
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Aparelhos para recuperação de habilidades e funções de membro
inferiores possuem uma lista de composições, segundo a Figura 3. Estas
órteses de membro inferior (OMI) são a órtese de pé (FO); órtese de
tornozelo (AO); órtese de joelho (KO); órtese de quadril (HO); ou podem
combinar funções, ao exemplo da órtese de tornozelo e pé (AFO); órtese de
joelho, tornozelo e pé (KAFO); órtese de quadril, joelho, tornozelo e pé
(HKAFO); e órtese de tronco, quadril, joelho, tornozelo e pé (THKAFO)
(BRASIL, 2009).
Figura 3 - Seleção de órteses de membro inferior

Fonte: Elaborada pela autora (2015), a partir de imagens retiradas de catálogos de
fornecedores do MCTI.
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Conforme o Manual de Legislação em Saúde da Pessoa com
Deficiência (BRASIL, 2006), existem normas básicas para a confecção de
órteses ortopédicas, que devem respeitar critérios como confecção, prova e
entrega.

Tratando-se

de

critérios

para

confecção,

a

escolha

dos

componentes é um ponto que deve ser avaliado, pois deverá seguir critérios
rigorosos quanto a vantagens oferecidas ao usuário, funcionalidade e relação
custo x benefício, além de obedecer às recomendações técnicas.
Usualmente, são utilizados polímeros termomoldáveis, como o polipropileno,
e polímeros termofixos importados, por se tratarem de materiais leves, de
fácil manuseio e moldagem. Sua forração deve ser levada em consideração
para evitar reações alérgicas em pontos em contato com a pele.
2.1.4 Processos de Fabricação de OMS E OMI
Partindo de uma lista de materiais utilizados e de verificações e
observações em estabelecimentos que proporcionam e fabricam órteses no
estado do Rio Grande do Sul, como a Associação de Assistência à Criança
Deficiente (AACD) e Associação Canoense de Deficientes Físicos (ACADEF),
pode-se elencar os principais processos de fabricação utilizados pelas
associações supracitadas em órteses. Os principais processos são a
modelagem em gesso, a partir de medidas do paciente, que podem ser
tiradas por meio de fitas métricas ou soluções digitais como escâner
tridimensional, termoformagem, injeção de polímeros, perfurações, costura e
rebites, para acoplamento de aparelhos de segurança como presilhas,
velcros e clipes.
A moldagem em gesso implica um molde formado a base de gesso.
Este processo, considerado simples, pode ser elaborado a partir de gesso
(CaSO4-2H2O) em pó, misto com água, ou gesso em tiras gessadas
molhadas. Quando utilizado o gesso em pó, deve-se formar uma pasta com
os dois ingredientes e, quando sua consistência estiver pastosa, é preciso
inserir o membro do paciente e esperar que solidifique. Quando em tiras, o
processo é semelhante; porém, o membro é envolto em tiras gessadas, e
deve permanecer imóvel até que esteja completamente solidificado. Após a
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secagem, o molde deve ser cortado e retirado. Este processo tem um tempo
reduzido de 20 minutos; contudo, sua maior desvantagem é a impossibilidade
de reutilização do material após sua solidificação (CUBBERLY; BAKERJIAN,
1989). Após realizado o molde negativo, é realizado o molde positivo, por
meio de solução pastosa de gesso. Este molde, então, é finalizado com as
medidas do coto do paciente.
A medição, por sua vez, pode ser realizada a partir de duas técnicas
diversas, sendo uma de baixo e outra de elevado custo. A medição por fita
métrica é aquela em que o técnico utiliza uma fita métrica normal e, com ela,
retira as medidas do coto do paciente, de acordo com pontos especificados
anteriormente, necessários para a finalização do molde gessado. O
escaneamento tridimensional permite a obtenção de formas e aparências
reais, a partir da digitalização (YU et al., 2010). Segundo Silva (2011), esta
forma de digitalização pode ser dividida em quatro grupos: digitalização a
laser; digitalização por luz branca; baseados em silhueta e fotogrametria; e
outros sensores como miliondas ou sensores de toque. As formas mais
utilizadas para escaneamento humano são a digitalização a laser e a por luz
branca, que possuem o mesmo princípio: projetam-se luzes, usualmente em
listras, enquanto sensores capturam as formas e imagens para geração de
modelo 3D (D’APUZZO; MITCHELL, 2008).
A termoformagem é muito utilizada por tratar-se de uma maneira de
rápida execução e baixo custo. É realizada por meio do aquecimento do
polímero termomoldável em forma de chapas, em temperaturas não muito
altas, podendo ser aquecido em maquinário específico, ou até mesmo em um
recipiente com água, desde que respeitadas as temperaturas de uso do
material em questão. Quando aquecido, o plástico pode ser moldado de
acordo

com

as

necessidades

do

técnico,

recortado

e

decorado

(LOKENSGARD, 2010). Existem diferentes técnicas de termoformagem; sua
escolha depende do projeto e suas dimensões. Utilizam-se resinas para
peças que necessitem de maior uniformidade e qualidade, sendo utilizadas
no início do processo, assegurando uma superfície homogênea. Outro fator
decisivo nesta forma é a qualidade da chapa polimérica e a validação, se o
tipo de polímero atende às necessidades projetuais. Seu aquecimento e
temperatura do molde devem ser feitos de acordo com o tipo de polímero
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elegido, a fim de otimizar o processo e evitar problemas como derretimento e
degradação. Por fim, deve-se atentar para uma refrigeração homogênea e
igualitária em todos os moldes, a fim de obter peças idênticas física e
mecanicamente (MALPAGA, 2012).
São também utilizados processos como a injeção polimérica que, a
partir de polímeros granulados, libera os grãos para o compartimento da
rosca, que os amolecem, permitindo com que passem por um canal, até que
entrem no molde final. Quando dentro deste molde, o plástico é solidificado,
sob pressão, e esfria. Ao se solidificar, pode ser retirado e utilizado (ASHBY;
JOHNSON, 2011). Os rebites e costura podem ser usados como formas de
junção.
2.2 MATERIAIS UTILIZADOS EM ÓRTESES DE MEMBRO SUPERIOR E
INFERIOR
2.2.1 Mapa de seleção de materiais
A listagem dos materiais baseou-se em materiais utilizados pelas
entidades estudadas para a fabricação de OMS e OMI que, de acordo com
conversas com profissionais, têm como principais critérios para esta seleção:
custo, disponibilidade no mercado, praticidade de aplicação e moldabilidade.
Utiliza-se também o software CES Edu 2013 que consiste em um banco de
dados desenvolvido por Mike Ashby (Universidade de Cambridge) que
permite combinar propriedades de dois ou mais materiais, gerando
diagramas (ASHBY, 2011). A partir desse mecanismo pode-se verificar a
descrição do material, sua composição, bem como imagem, legenda e
informações de apoio, além de cruzar informações como propriedades gerais
– densidade e preço, mecânicas, térmicas, elétricas, ópticas, ecológicas,
processabilidade, durabilidade (SILVA, 2011). A Figura 4 apresenta um
diagrama do módulo de elasticidade (GPa) x Densidade (Kg/m3) de diferentes
grupos de materiais, desde os de menor densidade e módulo de elasticidade,
como os polímeros (em verde), até os mais densos e de maior módulo de
elasticidade, como metais e ligas (em vermelho) e cerâmicas avançadas (em
amarelo).
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Figura 4 - Exemplo de mapas de caracterização retirado do CES Design

Fonte: Granta Design (2014).

2.2.2 Materiais poliméricos
Derivado do grego poli (muitos) mero (unidade de repetição),
polímeros são moléculas de alta massa molar, amorfos ou semicristalinos,
com inúmeras unidades de repetição, interligadas por ligações covalentes. As
diferentes categorias do monômero e suas ligações permitem com que sejam
divididos em três grupos: termoplásticos, termofixos e elastômeros
(CANEVAROLO JR, 2010). Quando sintéticos, são normalmente derivados
do petróleo, resultantes da ligação entre carbono, hidrogênio, oxigênio, cloro
e, por vezes, flúor e nitrogênio (ASHBY; JOHNSON, 2011). Já quando
naturais, derivam de animais ou plantas (CALLISTER; RETHWISH, 2012).
Podem ser classificados de duas formas: termoplástico/termofixo e
elastômeros. Sendo assim, possuem características diversas, sendo os
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termoplásticos

reconhecidos

por

sua

aptidão

em

amaciar,

quando

submetidos a mudanças de temperatura, sendo esta ação totalmente
reversível. Os termofixos, conhecidos também como termorrígidos, possuem
maior estabilidade dimensional, o que permite que o processo de
amolecimento por aquecimento possa ser realizado apenas uma vez, sendo
irreversível. Por fim, os elastômeros, diferenciam-se pela capacidade de
deformação constante à temperatura ambiente, sem que haja qualquer dano
à sua estrutura (CANEVAROLO JR, 2010). Estas diversas características
possibilitam o uso de polímeros em inúmeros processos de fabricação, e em
formas e dimensões inusitadas.
Devido à diversidade de aplicação e características, pesquisam-se
polímeros utilizados na fabricação de OMI e OMS, sendo eles o etilenoacetato de vinila (EVA), a poliamida (Nylon), o poliéster, o policloropreno
(Neoprene), a policaprolactona (EZEFORM) e a espuma de poliéster.
Desenvolvido no Japão, em forma de laminados, o etileno-acetato de
vinila (EVA) é considerado um dos principais copolímeros do grupo dos
etilenos. Como a maioria dos copolímeros, sua densidade é baixa (0,93 0,96 mg/m3). Demonstra uma boa retenção de calor e resistência e mantém
suas características e propriedades até - 60ºC (WITTCOFF; REUBEN;
PLOTKIN, 2013). É ótimo em vedação, resistência a raios ultravioletas, tem
uma boa tenacidade e flexibilidade, bem como resistência à tensão e química
(ASHBY; JOHNSON, 2011). Quando misturado a ceras ou até mesmo outros
polímeros, como o polietileno, tem sua dureza, rigidez e permeabilidade
modificada e aumentada. Quando modificado apenas em porcentagens de
acetato de vinila (superior a 50%), adquire forma emborrachada, semelhante
ao látex. Esta adição proporciona a redução de custo do polímero e aumenta
significativamente a resistência à água (WITTCOFF; REUBEN; PLOTKIN,
2013).
O Nylon, por sua vez, foi desenvolvido por Wallace Carothers, químico
americano, e surge em 1935, em pesquisas e experimentos da Dupont
Experimental Station (HERMES, 1996). Do grupo das poliamidas lineares, é
preparado por meio de policondensação (condensação de dois monômeros).
Suas categorias mais comuns são de nylon-6 e nylon 6-6, que representam
mais de 90% de toda a produção de poliamida. Demais formas de poliamidas
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são produzidas em pequenas quantidades, para aplicações específicas
(MANTIA, 2002). Sua preparação se dá por duas reações diversas. A versão
6-6 é elaborada a partir da policondensação de dois monômeros bifuncionais,
ácido adípico e hexametilenodiamina (HMD), a 31ºC; ambos contêm seis
átomos de carbono, que dá nome ao material. Por sua vez, o nylon-6 é
preparado por via da polimerização de caprolactama a 19ºC, que contém seis
átomos de carbono (MANTIA, 2002). Aceitam processos como modelagem
por injeção, extrusão, filme, monofilamentos, rotomoldagem e revestimento
em pó.
A poliamida, inicialmente utilizada na fabricação de cerdas de escovas
de dentes, foi apresentada como tecido em 1939. Foi colocada à venda em
1940 em forma de meia, sendo empregado também na produção de
paraquedas, coletes a prova de balas e artigos para o exército estadunidense
(TROSSARELLI, 2010). Hoje, estas poliamidas são utilizadas em uma vasta
gama de produtos, como tecidos, linhas de pesca, embalagens, tapetes,
cordas musicais, cachimbos, pentes, parafusos, engrenagens de baixo e
médio estresse e rolamentos, filamentos para impressora 3D, conectores
elétricos, abraçadeiras, reservatórios, entre outros. São usualmente utilizados
como revestimento de Neoprene, marca registrada pela DuPont.
A película de poliamida pode ser produzida como qualquer outro
material; porém, é necessário que esteja altamente viscosa para que este
processo seja realizado. O filme fosco é produzido com nylon-6, por ser mais
opaco que os demais; já o fundido é produzido a partir da poliamida e média
viscosidade. A poliamida em filme possui uma baixa permeabilidade de
oxigênio e dióxido de carbono; contudo, com um alto nível permeável para o
vapor d’água (MARK, 2007).
O Neoprene foi desenvolvido em meados dos anos 1930 pelo Dr.
Arnold Collins, pela Dupont Experimental Station (EBEWELE, 2000).
Considerado o primeiro elastômero sintético, é produzido via polimeração em
emulsão de radicais livres de cloropreno (2 Cloro – 3 Butadieno) (EBEWELE,
2000). São comercializados em forma de elastômero sintético revestido de
poliamida.
Policloroprenos têm boa resistência à abrasão, a hidrocarbonetos, luz
solar, oxigênio e ozônio. Sua resistência física e à combustão inerente
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(temperaturas de 100 a 120ºC) são melhores que as demais borrachas, bem
como sua resistência à flexão e torção (UNITED STATES INTERNATIONAL
TRADE COMMISSION, 2005). Em baixas temperaturas, cerca de -40ºC,
possuem características mecânicas e elasticidade (NAGDI, 1987). São
utilizados em várias aplicações, e também na fabricação de peças técnicas
para produtos automotivos, produtos de construção, revestimento de cabos e
fios, salto de sapatos, pneus, luvas, adesivos, órteses e ligantes (EBEWELE,
2000).
Outro material utilizado em órteses é o PCL – policaprolactona. Da
família dos poliésteres de fácil moldagem e aquecimento, com estrutura
química de C-H-O, é um polímero biocompatível amplamente utilizado na
área médica; possui ponto de fusão em torno dos 70ºC, e sua temperatura de
transição vítrea aproxima-se de -60ºC (RAMOS, 2011). Pode ser aquecido e
amolecido em equipamento específico, ou em água, o que faz com que o
tempo de amolecimento esteja entre 1 e 7 min (LIU, 2007). Isto permite que o
profissional possa moldá-lo facilmente.
O PCL é um poliéster semicristalino, e suas características mecânicas
se salientam principalmente por serem biocompatíveis, biodegradáveis e de
fácil união com outros polímeros (WESSLER, 2007). Frequentemente
utilizados como aditivo de resinas, promovem a melhoria de suas
propriedades como resistência ao impacto, podendo ser utilizados como
plastificantes (WESSLER, 2007). Bordes et al. (2010) informam que a
policaprolactona é solúvel em alguns solventes em temperatura ambiente,
como clorofórmio, benzeno, ciclohexano, tetracloreto de carbono e 2nitropropano, todos eles orgânicos. Em acetonas, porém, não são solúveis.
Espumas poliméricas, normalmente utilizadas para aumento de
conforto e segurança, são macias e flexíveis, mas podem existir em formas
rígidas e duras, também. São fabricadas por meio da expansão e
solidificação de materiais líquidos ou fundidos, combinados a um agente
insuflador (físicos, químicos ou mecânicos).
Podem ser produzidas a partir de polímeros, poliuretano, polipropileno,
polietileno. A aplicabilidade depende de suas características, absorvente ou
não, rígida ou macia, alta ou baixa resistência à tração e ao impacto, e peso.
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Podem ser utilizadas em computadores, cadeiras, órteses, cascos de
embarcações, almofadas e cubas de pia (ASHBY; JOHNSON, 2011).
A Tabela 1 apresenta as propriedades físicas e mecânicas dos
materiais

poliméricos

como:

densidade,

módulo

de

elasticidade,

alongamento, tenacidade à fratura, tensão de escoamento, temperatura de
serviço, calor específico e condutividade térmica.
Tabela 1 - Propriedades dos polímeros EVA, poliamida, policloropreno,
policaprolactona e espuma polimérica de poliéster
Propriedades

EVA

Poliamida

Policloropreno

Policaprolactona

Espuma
de
poliéster

Densidade
3
(mg/m )

0,93 a
0,96

1 a 1,42

1,23 a 1,25

1,11 a 1,15

0,03 a
0,1

Módulo de
elasticidade
(GPa)

0,007 a
0,09

0,67 a 4,51

0,001 a 0,02

-

0,0001 a
0,01

730 a 900

4 a 1210

100 a 800

500-800

10 a 100

0,1 a 0,7

0,58 a 8,03

0,1 a 0,3

-

0,002 a
0,1

9,5 a 19

20,7 a 01,6

3,4 a 24

14

0,02 a
0,07

-20 a 60

-80 a 120

70 a 75

70 a 110

Calor específico
(J/kg.K)

1900 a
2200

1421 a
2323

2000 a 2200

-

1750 a
2260

Condutividade
térmica
(W/m.K)

0,3 a 0,4

0,18 a 0,35

0,1 a 0,12

-

0,04 a
0,08

Alongamento
(%)
Tenacidade à
fratura
1/2
(MPa.m )
Tensão de
escoamento
(MPa)
Temperatura de
serviço
(ºC)

-50 a 110

Fonte: Modificado de Ashby e Johnson (2011) e Casarin (2010).

2.2.3 Materiais metálicos
Os metais podem ser divididos em duas classes, sendo elas as ligas
ferrosas, que têm como elemento principal o ferro, e as não ferrosas, que não
possuem o ferro como principal constituinte. Ambas podem ser conformadas
e suas propriedades podem ser modificadas a partir do processo de
fabricação (CALLISTER; RETHWISH, 2012).
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Têm como principais propriedades a possibilidade de serem polidos, a
ductilidade, a resistência mecânica, a dureza, a tenacidade, a resiliência e a
condutividade térmica, elétrica e magnética. Podem apresentar-se em formas
de lâminas, fios ou chapas, com espessuras muito finas (GIBSON; ASHBY,
1999).
O processo de fabricação de OMI e OMS conta com dois principais
elementos metálicos: o aço inoxidável (SILVA; OLIVEIRA, 2011), utilizado
principalmente em fechamentos de órteses; e o alumínio, liga metálica
utilizada, principalmente, em elementos de maior volume; devido à menor
densidade – ver Tabela 2 –, possibilita a diminuição do peso e custo da peça,
quando comparada ao aço (ARAUJO, 2010).
Tabela 2 - Propriedades do alumínio e aço inoxidável
Propriedades

Alumínio

Aço Inoxidável

Densidade (mg/m )

2,50 a 2,95

7,4 a 8,1

Módulo de elasticidade (GPa)

68 a 88,5

189 a 210

Alongamento (%)

1 a 44

0,5 a 70

Tenacidade à fratura (MPa.m )

18 a 40

12 a 280

Tensão de escoamento (MPa)

30 a 510

170 a 2090

Temperatura de serviço (ºC)

-270 a 180

-270 a 850

Calor específico (J/kg.K)

857 a 990

400 a 530

Condutividade térmica (W/m.K)

76 a 235

11 a 29

3

1/2

Fonte: Modificado de Ashby e Johnson (2011).

O aço inoxidável foi descoberto por Harry Brearley; inicialmente, era
apenas utilizado com o intuito de produzir objetos finos, duráveis e
inoxidáveis. Possui boa resistência à corrosão, que pode ser melhorada com
a adição de molibdênio ou níquel (CALLISTER; RETHWISH, 2012).
Atualmente, está muito presente na indústria alimentícia, em forma de
panelas e utensílios. Também é utilizado na indústria automobilística, em
vagões ferroviários e trailers, assim como pode ser encontrado na cutelaria,
detalhes arquitetônicos, órteses, próteses, componentes para fornos,
instrumentos cirúrgicos, equipamentos para tratamento térmico e afins.
O alumínio é o terceiro metal mais comum na Terra; do grupo das
“ligas leves”, contém cobre, magnésio e silício como elementos de liga. Sua
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resistência à corrosão se deve à formação de Al2O3 na superfície do material.
É de fácil reciclagem e manuseio (ASHBY; JOHNSON, 2011) e resistente à
corrosão (CALLISTER; RETHWISH, 2012). De fácil conformação, possui
estrutura cristalina e pode ter sua resistência mecânica aumentada por
trabalho a frio e ligas (CALLISTER; RETHWISH, 2012).
2.2.4 Materiais naturais
Materiais naturais podem ser encontrados em diversas formas, como
madeira, algodão, tecidos, couro, plantas secas, tintas, gemas e metais.
Os couros são constituídos por quatro principais componentes em
suas moléculas ou sistemas em que vivem: carboidratos, lipídios, proteínas e
nucleotídeos, ou seja, componentes estruturais de cofatores enzimáticos
(MURRAY et. al., 2014). Diferenciado de acordo com a espécie animal da
qual foi coletado, pode-se utilizar o couro de alguns peixes, aves, repteis,
anfíbios, mas, principalmente de mamíferos, sendo o bovino o mais acessível
e utilizado (DEMOUTHE, 2006).
Um dos principais materiais naturais utilizados desde o Egito Antigo,
hoje 6,7% da balança comercial brasileira (CENTRO DAS INDÚSTRIAS DE
CURTUMES DO BRASIL, 2014), o couro é um tecido natural com boa
resistência à tração, flexível, maleável, de difícil penetração e resiliente.
Primordialmente composto por proteínas de colágeno, é concebido pelo
processo de curtição, no qual a pele é introduzida em soluções de cromo ou
soluções de polifenóis de origem vegetal, como os taninos, por semanas,
tornando-os flexíveis e aumentando sua durabilidade (COVINGTON, 2009).
Pode-se verificar sua densidade, calor específico e condutividade térmica na
Tabela 3.
Tabela 3 - Propriedades do couro bovino
Atributos técnicos
3

Couro

Densidade (mg/m )

0,9 a 0,01

Calor específico (J/kg.K)

3,32

Condutividade térmica (W/m.K)

20

Fonte: Modificado de Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (2014).
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Desde o início da civilização humana, o couro tem sido utilizado tanto
para vestimentas quanto para pergaminhos e velas de embarcações. Na
atualidade, tem inúmeras aplicações, em setores completamente distintos,
como em bancos e sofás no setor moveleiro e automotivo, bem como em
revestimentos internos e coberturas (ASHBY; JOHNSON, 2011). Na indústria
ortopédica, pode ser utilizado na fabricação de órteses e próteses, assim
como em acabamentos e estabilizadores, ao exemplo de estabilizadores de
dedos (anéis que envolvem o dedo e se ligam a outra parte da órtese), pois
não desperta alergias e dá conforto ao usuário.
2.2.5 Compósitos
Fibras são filamentos feitos de substâncias colocados em tramas,
cordas, tecidos, têxteis e de algumas formas de compósitos. São muito
utilizadas em setores como o automobilismo, por sua resistência e
flexibilidade (ASHBY; JOHNSON, 2011). Tratando-se da indústria ortopédica,
costumam ser empregadas fibra de carbono e fibra de vidro, devido a seu
peso reduzido, rigidez e força. Permitem que se fabriquem objetos
extremamente resistentes e de baixíssimo peso, facilitando a utilização em
peças para o corpo humano.
Fibras de vidro são finos tubos revestidos com polímeros que podem,
ou não, ser revestidas de resinas catalisadoras, ou seja, assemelham-se
visual e comportamentalmente a plásticos flexíveis. Existem em inúmeras
formas, mas servem, basicamente, como reforço adicional para enrijecimento
e fortalecimento de materiais. São reconhecidas por sua resistência à tração
e flexibilidade, e pela baixa condução térmica e elétrica. A combinação mais
utilizada é a de fibra de vidro com uma resina saturada, permitindo que em
estado líquido seja moldada (BURRILL; ZURCHMEIDE, 2012), por exemplo,
o poliéster.
Extraídas por meio de repuxamento em maquinários de fiar, podem
medir de 10 a 100 µm de diâmetro. Suas características diferem de acordo
com a fibra e seu grau, sendo separadas em cinco tipos, nomeados como E,
C, S, R e AR: o grau do vidro E sendo o reforço padrão; o C mais resistente à
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degradação; o S e o R com melhores propriedades mecânicas; e o AR
resistente à álcalis (bases ou substâncias que recebem prótons e liberam
ânion OH- em solução aquosa), o que possibilita ser utilizado como reforço
de cimentos (ASHBY; JOHNSON, 2011).
Segundo Chung (1994), o compósito de fibra de carbono possui uma
particularidade em relação às demais, devido à sua matriz polimérica,
normalmente epóxi, que é rígida e resistente, mas com baixa densidade,
peso e preço razoável. Sua principal característica está na existência de 92%
de carbono em sua molécula.
As fibras de carbono são divididas em quatro graus: alto módulo de
elasticidade, alta resistência, módulo de elasticidade ultra-alto e resistência
ultra-alto, e sua utilização, usualmente, em novelos ou tramas têxteis, é
diversa; porém, no geral, utiliza-se para reforço de polímeros, metais e
cerâmicos (ASHBY; JOHNSON, 2011).
A Tabela 4 compara características físicas e mecânicas dos filamentos
das fibras de vidro e carbono, apontando que os módulos de elasticidade,
tensão de escoamento e condutividade térmica da fibra de carbono são
consideravelmente mais elevadas que a de vidro.
Tabela 4 - Propriedades dos filamentos de fibra de vidro e de fibra de carbono
Atributos técnicos

Fibra de vidro

3

Fibra de carbono

Densidade (mg/m )

1,75 a 1,95

1,55 a 1,6

Módulo de elasticidade (GPa)

21 a 35

50 a 60

Alongamento (%)

0,8 a 1

0,3 a 0,35

Tenacidade à fratura (MPa.m )

6 a 25

6 a 15

Tensão de escoamento (MPa)

200 a 500

500 a 1050

Temperatura de serviço (ºC)

140 a 220

140 a 220

Calor específico (J/kg.K)

1000 a 1200

900 a 1000

Condutividade térmica (W/m.K)

0,4 a 0,5

1,3 a 2,6

1/2

Fonte: Modificado de Ashby e Johnson (2011).

Tratando-se de fibras de carbono e fibras de vidro, deve-se levar em
conta que suas características variam de acordo com a resina utilizada. Para
efeito de projeto, suas propriedades devem ser analisadas, também, a partir
da concentração (%) de fibra utilizada.
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2.3 FICHAS TÉCNICAS
As fichas técnicas são instrumentos que reúnem características de
materiais para organização de banco de dados. Podem apresentar
características físicas, químicas, térmicas, elétricas, de aplicação, de projeto
e gerais de matérias primas (CAMPOS et al., 2012). Este sistema
informacional possibilita maior compreensão do material a ser utilizado,
promovendo uma otimização projetual e buscando melhorias no produto final.
Pode-se verificar a utilização de fichas técnicas (Figura 5) em
publicações como a de Pereira (2013), na qual a autora apresenta dados
específicos de 90 diferentes espécies de madeiras brasileiras, apontando
suas diferentes utilizações a partir de colorações e texturas diversas.
Figura 5 - Exemplos de fichas técnicas presentes no livro Madeiras Brasileiras

Fonte: Modificado de Pereira (2013).

Pereira (2013) elege também principais propriedades físicas e
mecânicas, durabilidade natural, diferentes tipos de secagem – específicos
para madeiras –, processos de fabricação como usinagem e união,
acabamento, além de características gerais como brilho, figura, cheiro,
textura e imagens do tipo de madeira em questão. Esses dados são
apresentados em forma de fichas independentes para cada um dos 90 tipos
de madeira, presas a um rebite, juntamente com um pequeno livro
explicativo.
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Dent e Sherr (2014), em parceria com MCX Material ConneXion®
abordam materiais inovadores de uma forma diversa do livro de madeiras.
Em forma de livro e ilustrativa, o autor apresenta imagens do material
aplicado em produtos, acompanhado do nome do designer ou criador, breve
descrição do material, biografia do designer, propriedades do material,
descrição e contextualização do material, e alguns insights de uso deste
material. Nesta mesma linha, apresentam-se os materiais de Peters (2014). A
autora mostra uma breve introdução do cenário do desenvolvimento de
produtos,

tratando-se

de

uma

publicação

voltada

para

materiais

biodegradáveis. Aponta a importância deste fator, bem como aspectos
importantes da utilização materiais recicláveis, e o valor da utilização de
“materiais inteligentes”, para, então, apresentar os materiais em si. Divide os
materiais em subcategorias e apresenta imagens de suas aplicações em
produtos, seus potenciais usos e processos de produção, bem como
conceitos, propriedades, aplicabilidade e descrição do material analisada.
Ashby e Johnson (2011), por sua vez, fazem uma mescla das duas
formas – Dent e Peters, de apresentação. Apresentam materiais de forma
descritiva com textos, ilustrados com imagens da aplicação em produtos,
gráficos com mapas de atributos mecânicos, tabelas com perfis técnicos
como características físicas, químicas, térmicas e elétricas, bem como sua
classificação e testes. Sendo um dos mais completos, apresenta-se em forma
de livro, e não de fichas separadas, como deseja-se neste projeto. Porém,
seus critérios de caracterização e de propriedades são analisados, e alguns
utilizados posteriormente na elaboração das fichas, como no caso da
densidade.
Richetti

(2014)

aponta

sistemas

informacionais

nacionais

e

internacionais disponíveis em bibliografias e em softwares como o Sistema
Informacional Online – Feevale, Sistema Informacional Online – Materia
Brasil e Granta Design, que disponibilizam as propriedades dos materiais de
diversas formas.
Richetti inicia sua pesquisa com a busca de possíveis falhas nestes
sistemas, tendo como ponto de averiguação a facilidade do acesso às
informações, conceitos dos materiais, informações disponíveis e suas
riquezas, além do posicionamento visual de cada um. Richetti (2014) conclui
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que é importante que o usuário relacione a informação apresentada por estes
bancos com seu conhecimento prévio. Por fim, a pesquisa apresenta
direcionamentos, que foram utilizados para a elaboração das fichas técnicas
de materiais de próteses, que contemplam fatores como glossário de termos,
processos de fabricação, propriedades mecânicas como módulo de
elasticidade, tensão e compressão, físicas como densidade, térmicas (ponto
de fusão), formas de aplicação destes materiais e características gerais para
descrevê-los.
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3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
	
  
A Figura 6 apresenta um esquema da fases do projeto, partindo do
contato com Associações, conversas com profissionais, mapeamento de
materiais utilizados, análise de banco de dados, agrupamento dos materiais e
caracterização dos mesmo. A partir da escolha de duas associações de
amparo a deficientes físicos localizadas na região metropolitana de Porto
Alegre, Associação de Amparo a Criança Deficiente – AACD e Associação
Canoense de Amparo ao Deficiente Físico - ACADEF,
encontros

e

conversas

com

profissionais

de

foram realizados

terapia

ocupacional,

responsáveis pela elaboração de órteses de membros superior e acessórios,
técnicos das oficinas de órteses e próteses, encarregados da fabricação de
produtos complexos de TA e profissionais da fisioterapia que acompanham e
auxiliam o paciente na implantação e adaptação da órtese ou prótese.
A fase 3 da pesquisa dedicou-se a identificar os materiais utilizados
nas associações e especificar seus critérios de escolha, direcionados para a
disponibilidade de materiais que atendam às necessidades de projeto.
Segundo as associações, o custo é o mais importante, já que elas são
vinculadas ao Sistema Único de Saúde – SUS. Para o SUS, os produtos de
tecnologia assistiva devem ser de baixo custo; os materiais devem ser
disponíveis e acessíveis, de fácil moldabilidade. Por exemplo, órteses de
menor complexidade e que envolvem de um a três materiais são fabricadas
em consultórios, pelos próprios profissionais da terapia ocupacional, e não
em oficinas.
Após o levantamento dos materiais utilizados nas associações, partiuse para pesquisas em bancos de dados. A principal referência foi o Catálogo
Nacional de Produtos de Tecnologia Assistiva (BRASIL, 2014). No caso das
órteses, estão catalogados 47 produtos de membro inferior e 49 produtos de
membro superior para as mais diversas situações, ao exemplo das órteses
de punho, órtese de cotovelo, órtese de mão e dedo, órtese de tornozelo,
órtese de joelho. Embora sejam 96 produtos diferentes, observou-se que os
materiais

utilizados

são

praticamente

os

mesmos

nas

associações

pesquisadas. Os materiais foram classificados em quatro grandes grupos:
materiais poliméricos, materiais metálicos, materiais naturais e fibras. Dentro
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desses agrupamentos, identificaram-se os materiais mais utilizados. Na lista
estão o etileno-acetato de vinila (EVA), a poliamida (PA), o poliéster –
polietileno tereftalato (PET), o policloropreno – borracha de cloropreno (CR),
a policaprolactona (PCL), o aço inoxidável austenítico, ligas de alumínio, o
couro, a fibra de carbono e a fibra de vidro.
A caracterização dos materiais selecionados na fase 5, dependendo
das propriedades a serem consideradas no projeto de produto, pode ser
realizada por técnicas de microscopia, utilizando estéreo microscópio (ME),
microscópio óptico (MO) ou microscópio eletrônico de varredura (MEV); por
técnicas de espectroscopia, como energia dispersiva de raios X (EDS),
infravermelho por transformada de Fourier (FT-IR), espectrometria de
fluorescência por raio X (XRF); ensaios físicos, como de densidade relativa e
viscosidade; e ensaios mecânicos, como tração, compressão e flexão.
Ensaios térmicos podem ser realizados por análise termogravimétrica (TGA),
análise

termodinâmico-mecânico

(DTMA)

ou

calorimetria

exploratória

diferencial (DSC). A análise conjunta dos dados coletados na fase 6 forneceu
informações precisas que viabilizam o projeto de qualquer produto, não
somente no caso do presente trabalho. Essas informações, como dito antes,
especificam as propriedades físicas, mecânicas e químicas dos materiais,
bem como fornecem parâmetros para a fabricação, como, por exemplo,
temperatura de moldagem ou capacidade de deformação da órtese ou
componente de prótese em questão.
É necessário que o usuário seja introduzido ao material que
encontrará a partir das fichas. Essa apresentação dispõe de elementos
básicos

de

projeto,

forma

e

motivo

dos

materiais

coletados,

as

caracterizações realizadas, bem como a finalidade do projeto e sua
relevância científica, social e técnica.
Da mesma forma, julga-se importante uma apresentação geral de
cada família de material (polimérica, metálica e natural), pois é necessário
que o usuário das fichas compreenda onde cada material está inscrito, sua
grande família e características gerais.
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Figura 6 - Esquema das fases de coleta de informações (fases 1 a 3), análise (fase 4) e
experimental da pesquisa (fases 5 e 6)	
  

3.1 MATERIAIS COLETADOS PARA A PESQUISA
O Quadro 1 apresenta os materiais encontrados nos centros de
reabilitação pesquisados. São eles: o etileno-acetato de vinila; a poliamida; a
borracha do policloropreno (importado); a poliamida de revestimento de
47

	
  

	
  
policloropreno (importado); a borracha de policloropreno (nacional); o
poliéster de revestimento de policloropreno (nacional); a policaprolactona; a
espuma de poliéster; o aço inoxidável; o alumínio; o couro; a fibra de vidro; e
a fibra de carbono.
Quadro 1 – Materiais para a pesquisa de órteses de membro superior e inferior

Material

Descrição

Amostra cedida pela AACD, preparada de forma a remover
camadas externas para que apenas seu interior fosse
Etileno-acetato de vinila

analisado, evitando o comprometimento da amostra por
presença de sujeiras.
Material utilizado no interior das órteses para aumento de
conforto.
Amostra cedida pela AACD, preparada de forma a remover
camadas externas para que apenas seu interior fosse

Poliamida

analisado, evitando o comprometimento da amostra por
presença de sujeiras.
Material utilizado para fechamento de órteses.
Amostra retirada de órtese de membro superior, preparada de
forma a remover camadas externas para que apenas seu

Policloropreno (importado)

interior fosse analisado, evitando o comprometimento da
amostra por presença de sujeiras.
Material utilizado em tensores.
Amostra retirada de órtese de membro superior, preparada de

Poliamida de revestimento do
policloropreno (importado)

forma a remover camadas externas para que apenas seu
interior fosse analisado, evitando o comprometimento da
amostra por presença de sujeiras.
Material utilizado em tensores, junto à manta emborrachada.
Amostra retirada de órtese de membro superior, preparada de
forma a remover camadas externas para que apenas seu

Policloropreno (nacional)

interior fosse analisado, evitando o comprometimento da
amostra por presença de sujeiras.
Material utilizado em tensores.

48

	
  

	
  
(Continuação)
Amostra retirada de órtese de membro superior, preparada de
Poliéster de revestimento do
policloropreno (nacional)

forma a remover camadas externas para que apenas seu
interior fosse analisado, evitando o comprometimento da
amostra por presença de sujeiras.
Material utilizado em tensores, junto à manta emborrachada.
Amostra cedida pela AACD e ACADEF, preparada de forma a

Policaprolactona (em forma de
placa)

remover camadas externas para que apenas seu interior fosse
analisado, evitando o comprometimento da amostra por
presença de sujeiras.
Material base utilizado na fabricação de órteses.
Amostra cedida pela AACD, preparada de forma a remover
camadas externas para que apenas seu interior fosse

Espuma de poliéster

analisado, evitando o comprometimento da amostra por
presença de sujeiras.
Material utilizado na fabricação de órteses para maior conforto
do usuário e ajustes.
Amostra cedida pela AACD, preparada de forma a remover
camadas externas para que apenas seu interior fosse

Aço inoxidável austenítico

analisado, evitando o comprometimento da amostra por

(em forma de rebite)

presença de sujeiras.
Material utilizado para fechamentos e estabilizadores, como
pinos e rebites e talas.
Amostra cedida pela AACD, preparada de forma a remover
camadas externas para que apenas seu interior fosse

Alumínio comercialmente puro

analisado, evitando o comprometimento da amostra por

(em forma de rebite)

presença de sujeiras.
Material utilizado para fechamentos e estabilizadores, como
pinos e rebites e talas.
Amostra cedida pela AACD, preparada de forma a remover
camadas externas para que apenas seu interior fosse

Couro (finished leather)

analisado, evitando o comprometimento da amostra por
presença de sujeiras.
Material utilizado na fabricação de órteses para maior conforto
do usuário e estabilização de membros.
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(Continuação)
Fibra de Vidro (em forma de

Amostra cedida pela AACD e ACADEF.

tecido)

Material utilizado para aumento da resistência das órteses.

Fibra de Carbono (em forma de

Amostra cedida pela AACD e ACADEF.

tecido)

Material utilizado para aumento da resistência das órteses.

3.2 MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO
Compreender o material a ser utilizado é uma etapa fundamental para
o design de produtos. Pode-se avaliar propriedades mecânicas, químicas,
físicas,

térmicas,

elétricas,

entre

outras,

ou

até

mesmo

combinar

propriedades, pensando na excelência do produto final. Para o Materials
Advisory Board of National Research Council (1967), o processo de
caracterização se dá a partir de aspectos estruturais e de composição de
materiais e de sua relevância para um processo ou produto.
Esta pesquisa conta com sete métodos de caracterização, sendo eles
a microscopia eletrônica de varredura (MEV); com espectrometria por energia
dispersiva

(EDS)

acoplado;

espectroscopia

no

infravermelho

por

transformada de Fourier (FT-IR); análise dinâmico-mecânica (DMA); ensaio
de compressão; ensaio de tração; e espectrometria de fluorescência por raio
X (XRF).
A microscopia eletrônica de varredura (MEV) permite a análise
microestrutural de materiais sólidos, realizando uma varredura a partir de um
feixe de elétrons refletido ou retroespelhado e coletado (CALLISTER;
RETHWISH, 2012; DEDAVID; GOMES; MACHADO, 2007).
O EDS é uma ferramenta que permite a análise qualitativa e
semiquantitativa da composição do material estudado. Essa análise se dá a
partir de raios X. Por via deste processo, é possível a elaboração de mapas
químicos que quantificam a composição da área selecionada (DUARTE et al.,
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2003). Este sistema permite uma medição simultânea de todos os elementos,
proporcionando uma análise rápida (KENKEL, 2003).
A caracterização das amostras de etileno-acetato de vinila, poliamidas,
policloropreno, policaprolactona, espuma de poliéster, fibra de vidro e de
carbono e couro se deu a partir do MEV Hitachi, modelo TM 3000, que
apresenta um EDS com detector de berílio. O detector é de elétrons
retroespalhados, e a potência utilizada foi 15 kV.
Para testes de MO (microscópio óptico) e EDS no aço, foi necessário
preparar material. O corpo de prova foi cortado a partir de uma cortadeira
metalográfica com refrigeração por fluido, pois sem esta, o calor alteraria a
estrutura da amostra (COLPAERT, 2008). Após o corte, a peça foi embutida
em resina polimérica, a frio, e lixada. Para este lixamento, utilizou-se lixas de
200, 320, 600, 1000 e politriz, com pasta de alumina para o aço. Para
verificação em MEV – 250X – e EDS, fez-se necessário o ataque ao nital 2%,
98% álcool etílico e 2% ácido nítrico. Assim como no aço inoxidável, o corpo
de prova do alumínio foi cortado com cortadeira metalográfica, e embutido
em resina polimérica. Seu lixamento se deu com lixas 200, 600, 1000 e
politriz, com pasta de diamante de um micron, submetido ao ataque em
solução de 50% ácido nítrico, 50% ácido acético glacial.
A espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) é o instrumento que permite a análise total de moléculas orgânicas
presentes em uma amostra, tal como suas concentrações (SMITH, 2011). É
possível realizar análise em determinados pontos utilizando o microscópio do
aparelho (HERK, 2005).
O FT-IR foi realizado apenas nos materiais poliméricos – etilenoacetato de vinila, poliamidas, policloropreno, policaprolactona. A análise
qualitativa foi realizada no espectrômetro de infravermelho por transformada
de Fourier, da PerkinElmer, modelo Spectrum 100.
A

análise

dinâmico-mecânica

permite

que

sejam

verificadas

propriedades como viscosidade, módulo de armazenamento, módulo de
perda, temperatura de transição vítrea, temperatura de fusão, frequência,
taxa de deformação, entre outros (NETO, 2013). A análise de dá a partir do
resfriamento e aquecimento, em forno, do material (CURIA; FOCATIIS;
HOWDLE, 2015). A análise de DMA da policaprolactona se deu segundo
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estudos de Curia, Focatiis e Howdle (2015), que confirmam que se trata de
um poliéster semicristalino com a temperatura de fusão (Tm) entre 55º e
70ºC, e a temperatura de transição vítrea (Tg) em cerca de -60ºC. A pesquisa
de Mofokeng e Luyt (2015) aponta a Tm em aproximadamente 60ºC, e Tg
aproximada a -61ºC. Confirmam-se esses valores a partir da pesquisa de
Wang et al. (2005), com o teste realizado em seis diferentes frequências com
Tm em 65ºC e Tg variável de -102 a 50ºC.
Utiliza-se o ensaio de compressão para determinar o comportamento
de deformação linear de um sólido. Dá-se a partir da aplicação de carga
compressiva, medida em N, em um eixo uniaxial (WILLIAMS; GAMONPILAS,
2008). Seus resultados são apresentados em forma de gráficos e em tabelas
que apresentam força máxima, deslocamento máximo e tensão máxima
(GARCIA; SPIM; SANTOS, 2014). O ensaio de compressão foi realizado,
também, na policaprolactona, no equipamento de ensaio universal DL 1000 –
EMIC – com garras pneumáticas, com velocidade de 0,5 mm/min e limite de
segurança de 0,03 mm, considerando a espessura de 3,7 mm do material
analisado.
O ensaio de tração trata da aplicação de força crescente, em um
mesmo eixo, em um corpo de prova, até que tenha seu rompimento total. A
partir deste teste, pode-se medir a diferença de comprimento em função da
força – em N – aplicada para a deformação (GARCIA; SPIM; SANTOS,
2014). Esses resultados são apresentados em forma de gráfico de força X
deslocamento, e em forma de tabela, contendo algumas informações
complementares, como força máxima, deslocamento máximo, tensão máxima
e ruptura. O teste foi realizado no aparelho Shimadzu, da marca Trapezium,
com uma velocidade de 50 mm/min.
Para a realização de ensaios de compressão e tração na peça de
policaprolactona, foi necessário realizar o corte do material para preparação
de corpo de prova, que foi efetuado via corte a laser, no equipamento Mira,
da empresa Automatisa Sistemas, com laser à potência de 100%, ou seja
60W, velocidade limitante de 500 m/min e velocidade 1 m/min, sendo a
primeira a velocidade máxima suportada pelo aparelho; porém, foram
necessárias três aplicações para corte total. Após testes previamente
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realizados com velocidades superiores a 1, chegou-se ao corte ideal, com
descrições supracitadas, sem derretimento ou deformação do material.
De acordo com a norma D695-10 – Standard Test Method for
Compressive Properties of Rigid Plastics – realiza-se os testes de
compressão com corpos de prova de dimensões de 1,27 cm X 1,90 cm X
0,37 cm (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIAL, 2002). Já
em ensaios de tração, segundo a norma D638-10 – Standard Test Method for
Tensile Properties of Plastics, o corpo de prova deve ser nas dimensões de
1,65 cm X 0,19 cm X 0,37 cm (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND
MATERIAL, 2014).
Os ensaios de fluorescência se dão por meio da excitação de
elementos da amostra a partir de raios X. Cada elemento destas amostras
emite raios X fluorescentes, que são transcritos em um detector a partir da
quantidade

de

fótons

(partículas

elementares

de

cada

elemento,

responsáveis pela mediação da força eletromagnética) (NASCIMENTO
FILHO, 1999; PARREIRA, 2006). Esse ensaio permitiu a verificação de
elementos metálicos avaliados nesta pesquisa.
O teste de fluorescência por raio X foi realizado nos materiais
metálicos, em um analisador portátil FRX – S1 TurboSD LE, da marca
Bruker, com detector de elementos leves. O aparelho possui tubo de raio X
com ânodo de prata, voltagem de 40 Kv, corrente de feixe de 2-50 µmA, e
seu banco de dados contempla materiais ferrosos, não-ferrosos e ligas
metálicas.
3.3 MAPA DE SELEÇÃO DE MATERIAIS
Para tal análise comparativa faz-se uso do software de seleção de
materiais CES Edu 2013 da Granta Design® que possui um banco de dados
que pode ser acessado a partir de escolhas como tipos de material,
propriedades mecânicas, físicas, elétricas, térmicas, necessidades do projeto.
Dentre as opções disponíveis no software, cruzou-se informações da
policaprolactona como densidade x temperatura de transição vítrea,
densidade x módulo de elasticidade, densidade x temperatura de fusão,
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densidade x ductibilidade e densidade x custo a fim de validar materiais de
características semelhantes para possível substituição.
3.4 FICHAS TÉCNICAS
As fichas técnicas foram desenvolvidas com base na pesquisa de
Richetti (2014) que lista características fundamentais para a elaboração de
um banco de dados. A busca de características condizentes com funções do
material permite a melhoria projetual a partir da otimização de processos de
fabricação a partir da boa compreensão do material e suas propriedades.
A partir de análises em bancos de dados de materiotecas e pesquisa
elaborada

por

Richetti

(2014),

foram

selecionadas

as

seguintes

características dos materiais a serem apresentadas nas fichas técnicas:
1. Nomenclatura: nome técnico e nome comercial do material.
2. Composição química do material: todos os elementos que compõem
o material.
3. Temperatura de fusão: temperatura de mudança, do estado sólido
ao líquido.
4. Temperatura de transição vítrea: temperatura de mudança, do
estado duro ao viscoso.
5. Tensão de compressão suportada pelo material.
6. Tensão de tração suportada pelo material.
7. Densidade: relação massa x volume do material;
8. Módulo de elasticidade: relação tensão x deformação do material.
9. Fotos: imagens do material aplicado em produtos.
10. Resenha: resumo geral do material, aplicabilidade nas órteses.
As fichas foram elaboradas a partir dos formatos utilizados pela marca
Pantone® em sua cartela de cores (PANTONE, [s.d.]) e no livro Madeiras
Brasileiras (PEREIRA, 2013), onde a autora apresenta um guia de madeiras.
Sendo assim, o formato escolhido é retangular, com 24 cm de
comprimento e 4 cm de largura, cantos arredondados e uma perfuração para
fixação. Foram divididas em sete categorias: capa, apresentação do projeto,
materiais poliméricos, materiais metálicos, materiais naturais, fibras e
glossário (Figura 7):
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Figura 7 - Disposição das características dos materiais nas fichas técnicas
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Quadro 2 resume os materiais, local de aplicação e as
características de cada material encontrado em órteses de membros
superiores e inferiores. Assim, o usuário pode não apenas verificar o material
desejado, mas também compará-lo com os demais, o que permite a reflexão
acerca do material a ser utilizado no processo de fabricação das órteses. Por
exemplo, a poliamida é aplicada em fechamentos em órteses de membros
superiores e como revestimento do policloropreno em órteses de membros
superiores. O alumínio encontra-se em elementos de junção como rebites. O
couro, utilizado normalmente em órteses de mãos, auxilia no posicionamento
dos dedos. Ao passo que a fibra de carbono é utilizada como material para
aumento de resistência, tanto em órteses de membros superiores quanto
inferiores.
Quadro 2 - Materiais utilizados em órteses de membro superior e inferior e dados
levantados

Material

Etileno-acetato de vinila
(EVA)

Poliamida
(Nylon)

Policloropreno importado e
nacional
(Neoprene)

Local de aplicação
na órtese

Dados levantados

• Composição
• Temperatura de serviço
• Tenacidade a fratura
• Alongamento
• Densidade
• Módulo de Elasticidade
• Composição
• Temperatura de serviço
• Tenacidade a fratura
• Alongamento
• Densidade
• Módulo de Elasticidade

• Composição
• Temperatura de serviço
• Tenacidade a fratura
• Alongamento
• Densidade
• Módulo de Elasticidade
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(Continuação)

Poliamida de revestimento
do policloropreno
(importado)

Poliéster de revestimento do
policloropreno (nacional)

Policaprolactona em forma
de placa
(Ezeform)

• Composição
• Temperatura de serviço
• Tenacidade a fratura
• Alongamento
• Densidade
• Módulo de Elasticidade

• Composição
• Temperatura de serviço
• Tenacidade a fratura
• Alongamento
• Densidade
• Módulo de Elasticidade
• Composição
• Temperatura fusão
• Temperatura transição vítrea
• Tensão máxima
• Máxima deformação
• Tensão de ruptura
• Densidade
• Módulo de Elasticidade

Espuma de poliéster

• Composição
• Temperatura de serviço
• Tenacidade a fratura
• Alongamento
• Densidade
• Módulo de Elasticidade

Aço Carbono

• Composição
• Temperatura de serviço
• Tenacidade a fratura
• Alongamento
• Densidade
• Módulo de Elasticidade

Alumínio comercialmente
puro

• Composição
• Temperatura de serviço
• Tenacidade a fratura
• Alongamento
• Densidade
• Módulo de Elasticidade
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(Continuação)

Couro (finished leathes)

Fibra de Vidro (em forma de
tecido)

Fibra de Carbono (em forma
de compósito)

• Composição
• Densidade

• Composição
• Temperatura de serviço
• Tenacidade a fratura
• Alongamento
• Densidade
• Módulo de Elasticidade

• Composição
• Temperatura de serviço
• Tenacidade a fratura
• Alongamento
• Densidade
• Módulo de Elasticidade

Fonte: Elaborada a partir de imagens retiradas de catálogos de fornecedores do MCTI.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS
4.1.1 Etileno-acetato de vinila – EVA
As caracterizações realizadas por MEV com aumentos de 100 X e 250
X (Figura 8) permitiram verificar a morfologia microcelular do material e a
distribuição dos poros.
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Figura 8 - Microestrutura do EVA por MEV com presença de poros e cargas (partículas
brancas) na espuma

A Figura 9 apresenta a análise realizada via FT-IR, que indica a
semelhança molecular de 80% com o EVA. Segundo Lopes e Fascio (2004),
no comprimento de onda entre 2916 e 2849 cm-1 foram encontradas ligações
de carbono e hidrogênio (C-H). Já na faixa de 1739 cm-1, sugere-se a
presença de ligação cetona. Já na faixa de 1654 cm-1, verificou-se a
presença do grupo amina (N-H); em 1600 cm-1, a presença de ligações
duplas, de tipo dienos, com C-C conjugado. No comprimento de 1428 cm-1,
há dupla ligação de carbono (C-C aromático), e ligações simples de metil, em
1373 cm-1 (CH3 e CH2), éteres aromáticos em 1239 cm-1 (C-0), aminas
alifáticas (C-N) no comprimento de 1020 cm-1. O pico em 874 cm-1 (C-C)
consta apenas na amostra coletada, e não no material do banco de dados.
Por fim, têm-se cloroalcanos (C-X (X=F, Cl, Br, I)) na faixa de 717 cm-1.
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Figura 9 - Espectroscopia no infravermelho do EVA coletado e do EVA marca Norche
3360

Suas principais ligações, as mais fortes delas, que determinam a
dureza e resistência do material, são as alcinas, ou seja, onde há o
estiramento da ligação tripla de C-H. Podem ser polimerizadas facilmente e
são normalmente utilizadas em borrachas sintéticas e polímeros (SAFFIOTTI,
1968).
4.1.2 Poliamida e Poliéster
Analisou-se o material existente em velcros e de revestimento dos
policloropreno importado e nacional. Assim, verificou-se que o policloropreno
importado é revestido de poliamida, ao passo que o nacional é revestido de
poliéster.
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Análises de MEV (Figura 10) indica que as fibras da poliamida são
livres de carga, uniformes, achatadas, dispostas em duas direções (horizontal
e vertical). Tratando-se de tecidos, a trama da poliamida é extremamente
organizada e firmemente unida, o que permite com que o tecido final tenha
um bom acabamento estético e funcional, pois atua quase da mesma forma
que tecidos impermeáveis. Verifica-se que sua trama é conforme a trama de
tecidos planos, com o entrelaçamento simples, no qual a fibra é entrelaçada
uniformemente com o urdume, na frequência de um para um (TREPTOW,
2003).
Figura 10 - Fibras da poliamida por MEV

A Figura 11 apresenta a análise do FT-IR, na qual se verifica a
semelhança de 90% com o nylon 6/6. Pôde-se verificar a existência de
álcoois e fenóis (O-H) no comprimento de onda de 3298 cm-1 e aminas
secundárias (N-H) na faixa de 3079 cm-1. Quando em 2919 cm-1, aponta-se a
presença de ligações carbono hidrogênio (C-H) do tipo na CH2, e metilenos
(CH2) quando em 2852 cm-1. Constatam-se ligações aldeído/cetona, do tipo
alifática saturada (C=O) em 1724 cm-1 e dienos de C-C conjugados na faixa
dos 1633cm-1. Já no feixo de 1533 cm-1, encontram-se ligações simples do
tipo aromáticas (N-O), simples do tipo metil (C-H) quando em 1463 cm-1, e
CH3 quando em 1371 cm-1. Ácidos carboxílicos (C-O) são encontrados na
onda em 1272 cm-1, ao passo que ligações do tipo terciárias (C-O) são
reportadas entre 1198 e 1141 cm-1. Por fim, no eixo de 1014 cm-1 verifica-se
a presença de fluoroalcanos - C-X (X=F, Cl, Br, I), vinil (C=CH2) em 934 cm-1
61

	
  

	
  
e alcenos cis-dissubstituídos, do tipo C-H, em 668 cm-1 (LOPES; FASCIO,
2004).
Figura 11 - Espectroscopia no infravermelho da poliamida coletada e do Nylon 6/6
marca RTP 201 Black

Verifica-se, também, a partir de análises realizadas no MEV, que
ambos os policloroprenos analisados possuem uma camada de tecido
trançado, sendo ele de poliamida ou poliéster. Estas diferem-se em algumas
pequenas características, como ao exemplo do fio da poliamida do
policloropreno importado, que aparece de uma forma mais cilíndrica, e sua
trança, relativamente desorganizada (Figura 12).
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Figura 12 - Fibras da poliamida de revestimento do policloropreno importado por MEV

Já a análise do FT-IR mostrada na Figura 13 permite uma avaliação
qualitativa da amostra, que aponta para o nylon 6/6. Segundo Lopes e Fascio
(2004), há presença de álcoois e fenóis (O-H), no feixe 3294 cm-1, benzeno,
por meio de ligações aromáticas nos exatos 3069 cm1. Aponta-se a
existência de metilenos (C-H) em 2934 cm-1, CH3 (metil) em 2864 cm-1, C-C
conjugados com anéis benzênicos em 1631 cm-1. No feixe de 1537 cm-1,
encontram-se carboxilatos (sais), de fórmula C=O, ao passo que ligações
alquil, de família metil (C-H), são encontradas em 1462 cm-1 e CH3 no feixe
de 1372 cm-1. Quando o feixe se encontra em 1262 cm-1, verifica-se a
presença de ligações aromáticas simples e terciárias, entre 1199 e 1169 cm1

, todas as três sendo C-O. Em torno de 1119 cm-1, percebe-se a existência

de éteres da cadeia dos alifáticos (C-O), com ligações simples, bem como as
aminas alifáticas (C-N), encontradas no feixe de 1030 cm-1. Alcenos transdissubstituídos (C-H) são localizados em torno de 958 cm-1, enquanto
trissubstituídos estão na zona de 831 cm-1, e cloroalcanos em 681 cm-1.
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Figura 13 - Espectroscopia no infravermelho da poliamida colada no policloropreno
coletado e do Nylon 6/6 marca RTP 201 Black

Da mesma forma que a poliamida da Figura 12, suas ligações mais
fortes são à base de álcoois e fenóis, elementos utilizados na fabricação de
polímeros (SAFFIOTI, 1968).
A trama do tecido de revestimento do policloropreno nacional,
conforme análises de MEV apresentadas na Figura 14 também tem sua
trança semelhante às da sarja, ao passo que seu entrelaçamento não é
contínuo e intercalado 1:1, entre urdume e trama.
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Figura 14 - Fibras do poliéster de revestimento do policloropreno nacional por MEV

A Figura 15 mostra o FT-IR do poliéster nacional; as ligações de
aminas secundárias (N-H), localizadas no feixe de 3346 cm-1, ligações alquil,
de tipo metil (C-H), entre 2955 e 2870 cm-1. Ligações duplas de C=C
aromáticos entre 1599 e 1452 cm-1, ligações aromáticas nitro-compostos (NO) simples, no feixe de 1338 cm-1, aromáticos da família de álcoois (C-O) e
aminas alifáticas (C-N) em 1219 cm-1, éteres alifáticos (C-O), 1119 cm-1,
fluoroalcanos de ligação ordinária (C-X(X=F,Cl,Br,I)) entre 1080 e 1016 cm-1.
No feixe de 967 cm-1 encontram-se alcenos trans-dissubstituídos, benzeno
metadissubstituído entre 871 e 724 cm-1, os três sendo de ligações carbonohidrogênio (LOPES; FASCIO, 2004).
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Figura 15 - Espectroscopia no infravermelho do poliéster da camada de revestimento
do policloropreno nacional e do poliéster da marca Gelbond Film

Segundo esta análise, os elementos caracterizados possuem uma
semelhança de 80% com o poliéster flexível da marca Gelbond Film ®.
4.1.3 Policloropreno
A partir da utilização do MEV, Figuras 16 e 17, notam-se diferenças
estruturais entre as duas borrachas analisadas.
A formação piramidal do produto importado aparece de forma clara na
Figura 17, diferente das apresentadas no produto brasileiro – Figura 18.
Nota-se, também, uma alta presença de cargas em sua superfície rugosa,
com fissuras (KUMAR, 2000).
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Figura 16 - Microestrutura da borracha do policloropreno importado por MEV (a) e (b)
com diferentes magnificações. Apresenta poros e partículas claras como cargas

A Figura 17, por sua vez, apresenta a morfologia do policloropreno
nacional, em que se pode notar a diferença estrutural dos materiais
importado e nacional.
Figura 17 - Microestrutura da borracha do policloropreno nacional por MEV

No entanto, no segundo material (Figura 17), nota-se, na estrutura da
borracha, uma quantidade de cargas existentes na superfície do material e a
ausência de fissuras e rugosidade; seus poros são simétricos (ZATTERA et
al., 2005).
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4.1.4 Policaprolactona
A Figura 18 apresenta MEV do material importado – a policaprolactona
na qual observa-se a presença de cargas inseridas na matriz do material
Figura 18 - Microestrutura policaprolactona por MEV com presença de cargas
(partículas brancas) na matriz

Trata-se de um polímero sintético, com pequenos filamentos cilíndricos
anexados à matriz polimérica, cuja porosidade é baixa (LI et al., 2009). Foi
elaborada a análise via FT-IR (Figura 19) com microscópio acoplado. Na
Figura 19, pode-se verificar que os cilindros visíveis no MEV se tratam do
mesmo material da matriz. A análise dos cilindros foi comparada com pontos
da matriz, e o resultado apontou que todos os pontos do material possuem a
mesma estrutura, tendo 90% de compatibilidade com a policaprolactona.
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Figura 19 - Espectroscopia no infravermelho da policaprolactona do tipo
policaprolactona
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A Figura 19 mostra o FT-IR da policaprolactona, sendo o ponto 1 a
matriz e o 2 e 3, os elementos tubulares, no qual existem ligações alquil, de
tipo metil (C-H), no feixe de 2955 cm-1, íons amônio entre 2405 e 2400 cm-1.
Ligações duplas de C=N aromáticos no feixe de 1750cm-1, ligações
aromáticas (N-O) simples, no feixe de 1345 cm-1, ácidos carboxílicos
terciários (C-O) no em 1279 cm-1, aminas alifáticas (C-N) em 1219 cm-1,
ligações de C-O terciários em 1190 cm-1 e feixe de 967 cm-1 encontra-se
alcenos trans-dissubstituídos, benzeno metadissubstituído (LOPES; FASCIO,
2004), o que caracteriza policaprolactona, em 90% de semelhança.
A Figura 20 apresenta os resultados dos ensaios de compressão
realizados conforme a norma D695-10 - Standard Test Method for
Compressive Properties of Rigid Plastics (ASTM, 2002).
Figura 20 - Diagramas tensão x deformação dos ensaios de compressão realizados em
4 amostras de policaprolactona

Conforme Figura 20, pode-se notar que a tensão máxima das quatro
amostras, com velocidade de 0,5 mm/min e limite de segurança do
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equipamento de 0,03 mm, está entre 1,37 e 1,75 MPa, e o módulo de
elasticidade está entre 0,70 e 0,99 MPa, o que demonstra que a deformação
é grande, ou seja, o material é muito maleável (Tabela 5). Esse ensaio
confirma a capacidade de deformação do material, sendo necessário realizálo com a velocidade de 50 mm/min. Segundo Ramos (2011), seu ponto de
fusão é cerca de 70ºC, enquanto sua temperatura de transição vítrea
aproxima-se de -60ºC, sendo assim, é facilmente moldável, sem necessidade
de equipamento específico, podendo ser manipulado apenas com água em
temperaturas próximas a 60ºC.
Tabela 5 - Tabela de resultados de força, tensão e descolamento máximo de teste de
compressão da policaprolactona

1
2

1514.57
1884.16

Módulo de
Elasticidade
(MPa)
0.89
0.99

3

1477.85

0.94

1.37

92.5

4

1657.79

0.70

1.54

92.5

Amostra

Força Máxima
(N)

Tensão
máxima
(MPa)
1.41
1.75

Deformação
(%)
92.5
92.5

Conforme Figura 21, pode-se notar que a tensão é semelhante nos
quatro testes, em torno de 9 N/mm2, e sua variação de deformação é também
similar, na casa de 50 %.
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Figura 21 - Curvas tensão X deformação dos ensaios de tração realizados em 4
amostras de policaprolactona

A Tabela 6 mostra, por sua vez, que a tensão de ruptura, tensão de
escoamento, tensão máxima e deformação máxima são similares em todas
as amostras.
Tabela 6 - Tabela de resultados de tensão de ruptura, tensão de escoamento, tensão
máxima e máxima deformação de teste de tração da policaprolactona
Tensão de ruptura

Máxima Deformação

Tensão máxima

Tensão de Escoamento

(MPa)

(%)

(Mpa)

(Mpa)

1

7.73

45.48

8.88

3.25

2

7.92

50.93

9.00

3.03

3

7.83

49.65

8.97

3.02

4

7.69

55.90

8.78

3.09

Média

7.79

50.49

8.90

3.09

Amostra
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4.1.5 Espuma de poliéster
A Figura 22 apresenta imagens de MEV da espuma de poliéster
certificada a partir do laudo do fabricante fornecido à AACD. Observa-se a
presença de pequenas cargas e poros. Apresenta-se flexível, e os grandes
poros permitem com que ela atue como absorvente de líquidos. Sua
densidade varia de acordo com a presença dos poros, fatores que
influenciam na maciez e moldabilidade (ASHBY; JOHNSON, 2011).
Figura 22 - Microestrutura da espuma de poliéster por MEV

4.1.6 Aço
A Figura 23 apresenta a microestrutura de um aço baixo carbono e
baixa liga, enquanto as Tabelas 7 e 8 apontam os resultados comparativos
das análises via XRF, de amostras não lixadas e lixadas.

73

	
  

	
  
Figura 23 - Microestrutura obtida por microscopia óptica de aço de baixo carbono
mostrando a matriz (grãos de ferrita deformados) e inclusões (pontos escuros) –
X1000

Inicialmente, a análise por fluorescência de raios X teve duração de
30,2 s e a mostrou alto nível de Ni (60%). Para a análise do material-base, foi
necessário lixar novamente o material com lixas para metais, pois o resultado
apontou para o aço revestido com Ni.

Tabela 7 - Identificação do aço por XRF da amostra não lixada
Elemento

Concentração (%)

Ni

60,0

Fe

38,1

Co

1,39

Mg

0,24

Ag

0,19

Já a segunda análise por fluorescência aponta que o material é
constituído por 99% de Fe, contendo 0,39% de Ni.
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Tabela 8 - Identificação do aço por XRF da amostra lixada
Elemento

Concentração (%)

Fe

99,05

Ni

0,39

Mn

0,20

Si

0,13

Co

0,08

S

0,07

Cr

0,04

P

0,02

Cu

0,02

Como o equipamento não analisa os percentuais de carbono, e
considerando que o material é aplicado em rebites que devem ser facilmente
deformáveis, pode-se afirmar ser um aço de baixo carbono, de fácil soldagem
e conformação, baixa dureza e alta ductilidade.
4.1.7 Alumínio
A Figura 24 mostra a microestrutura obtida por microscopia óptica, na
qual se podem notar grãos equiaxiais e inclusões. Segundo ensaios por
fluorescência de raios X, trata-se de alumínio comercialmente puro (AA
1100); a composição química apresentada foi Al 98,6% e Si 0,83% na
espectrometria de fluorescência por raio x (Tabela 9). Segundo Ashby (2011),
estas ligas alumínio possuem alta condutividade térmica – entre 76 e 235
W/mK e são resistentes a água e ácido devido a camada de óxido (Al2O3)
que forma-se em sua superfície.
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Figura 24 - Microestrutura obtida por microscópio óptico do alumínio comercialmente
puro. Apresenta grãos equiaxiais e partículas de segunda fase na inclusão

Tabela 9 - Identificação do aço por XRF da amostra lixada
Elemento

Concentração (%)

Al

98,60

Si

0,83

Fe

0,25

Mn

0,10

Cu

0,10

V

0,07

Ti

0,05

Zn

0,01

4.1.8 Couro
A Figura 25 apresenta o couro bovino analisado (do tipo finished
leather). A superfície analisada foi a interna, isolada de vernizes e materiais
reagentes, sendo apenas exposta a materiais da fase de curtume. A
morfologia de caráter natural se dá a partir de fibras não homogêneas
(STÜRMER, 2010).
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Figura 25 - Microestrutura da aparência das fibras na face interna do couro bovino por
MEV

Já a Figura 26 mostra o couro bovino em corte lateral. Esse corte
permite visualizar as camadas presentes no couro, sendo elas a hipoderme,
camada mais interna (a1), camada reticular, segunda camada (a2), derme,
segunda camada mais externa (a3), epiderme e camada externa (a4)
(MANCOPES, 2011).
Figura 26 - Microestrutura da face lateral do couro bovino por MEV

a

b

4.1.9 Fibra de Vidro
A fibra analisada encontra-se em fios revestidos por polímeros, sem
resinas catalisadoras (Figura 27). O comprimento dos tubos, o polímero de
77

	
  

	
  
matriz e o tipo de resina catalisadora implicam diretamente nas propriedades
mecânicas e físicas do compósito final (Ashby, 2011), sendo as mais curtas
menos resistentes à fratura e eficácia de reforço.
Figura 27 - Filamentos tubulares da fibra de vidro, alinhados na direção da trama
equivalente a trama do tecido plano por MEV

As amostras de MEV da Figura 27 mostram a morfologia dos
filamentos; observa-se a similaridade na sua espessura. De formato cilíndrico
e ausência de porosidade ou cargas, segundo Cheremisinoff e Cheremisinoff
(1995), as fibras demonstram que são totalmente homogêneas, uniformes e
lisas.
4.1.10 Fibra de Carbono
Fibras de carbono são utilizadas normalmente em conjunto a uma
resina epóxi termofixa. Quando analisadas no MEV – Figura 28, nota-se que
os filamentos são simetricamente iguais, tubulares, lisos e alinhados, com
baixa porosidade, sem presença de cargas.
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Figura 28 - Filamentos tubulares da fibra de carbono, alinhados na direção da trama
equivalente a trama do tecido plano por MEV

4.2 MAPA DE SELEÇÃO DE MATERIAIS
	
  
Tendo

compilado

dados

físicos

e

mecânicos

dos

materiais

caracterizados, busca-se compará-los a polímeros diferentes aqueles cedidos
pelas instituições de amparo estudadas. Assim verifica-se a existência de
materiais de características semelhantes que possam ser utilizados como
substitutos, principalmente para a policaprolactona analisada em 4.1.4. Para
tais diagramas, utilizou-se propriedades mecânicas e térmicas como
densidade, temperatura de transição vítrea, temperatura de fusão, módulo de
elasticidade, ductibilidade e custo, pois a policaprolactona tem como principal
característica sua fácil moldabilidade à baixas temperaturas (cerca de 60ºC),
bem como baixa temperatura de fusão (aproximadamente 70ºC), temperatura
de transição vítrea próxima a -60ºC, além de módulo de elasticidade de 0,88
GPa (ASHBY, 2011, CASARIN, 2010, BIRON, 2013).
A partir do CES, a primeira análise, busca verificar materiais próximos
à policaprolactona a partir de um diagrama de densidade X temperatura de
transição vítrea (Figura 29) no qual pode-se notar a proximidade de vários
polímeros e elastômeros com características semelhantes.
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Figura 29 – Mapa de seleção de polímeros , elastômeros e compósitos de densidade X
temperatura de transição vítrea

Fonte: Adaptado de análises do software CES.

A Figura 30 aponta que são, em sua maioria, poliuretanos
termoplásticos (TPU) - dos tipos Shore D40, D60, D55, A85, A80 e A70,
elastômeros termoplásticos processáveis, flexíveis e facilmente modeláveis
(American Chimestry Council®). Usualmente utilizado por injeção e extrusão,
não necessita de plastificantes e tem como melhor deformação permanente a
compressão. Quando exposto à temperaturas acima de deu ponto de fusão
(60ºC) torna-se líquido, porém este amolecimento é reversível (NADGI,
1987).
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Figura 30 – Mapa de seleção de polímeros de densidade X temperatura de transição
vítrea

Fonte: Adaptado de análises do software CES.

	
  

Por fim, verifica-se a semelhança da policaprolactona com o
poliuretano termoplástico de dureza Shore D60 na presença do mesmo no
diagrama de densidade X ponto de fusão (Figura 31).
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Figura 31 – Mapa de seleção de polímeros de densidade X temperatura de fusão

Fonte: Adaptado de análises do software CES.

O diagrama densidade X módulo de elasticidade (Figura 32) aponta
também a semelhança com o poliuretano termoplástico da escala de dureza
Shore D60, D65, D55 e D50, sendo as entre 40 e 50 consideradas macias,
entre 60 e 75 médias, entre 75 e 90 duras e 90 e 100 muito duras (ASTM
D2240-00). Ou seja, poliuretanos macios circundam a policaprolactona.
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Figura 32 – Mapa de seleção de polímeros de densidade X módulo de elasticidade

	
  

Fonte: Adaptado de análises do software CES.

	
  
	
  
O diagrama densidade X preço (Figura 33) confirma que o preço do
TPU Shore 60 e policaprolactona são semelhantes, estando ambos na faixa
entre 20 e 25 reais por quilo de material. Fator esse que confirma que o TPU
pode vir a ser testado para fins projetuais semelhantes aos da
policaprolactona.
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Figura 33 – Mapa de seleção de polímeros de densidade X preço

	
  

Fonte: Adaptado de análises do software CES.

Sendo assim, busca-se comparar as características da PCL com o
TPU – Shore D60 a fim de verificar sua possível compatibilidade e, como
consequência a utilização do TPU na fabricação de órteses de membros
superiores e inferiores (Tabela 10).
Tabela 10 - Propriedades dos polímeros policaprolactona e poliuretano termoplástico –
Shore D60
Policaprolactona

Poliuretano termoplástico
Shore D60

Densidade (mg/m )

1,11 a 1,15

1,16

Módulo de elasticidade (GPa)

0,88

100

Alongamento (%)

500-800

350-500

Propriedades
3
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Temperatura de fusão (ºC)

70

50 - 60

Temperatura de transição vítrea (ºC)

-60

-70

Tensão de escoamento (MPa)

14

35-55

Fonte: Modificado de Ashby e Johnson (2011), Casarin (2010), Biron (2013).

Nota-se que características como densidade, módulo de elasticidade,
temperatura de fusão e de transição vítrea são semelhantes entre os
polímeros PCL e TPU-D60, ao passo que o alongamento do PCL é maior e a
tensão de escoamento, por sua vez, menor. Sendo a temperatura de fusão,
densidade e módulo de elasticidade os principais fatores da escolha da
policaprolactona, pois facilita sua moldabilidade, conclui-se que o TPU – D60
pode ser testado na fabricação de órteses de membros superiores e
inferiores. No Brasil pode ser encontrado em forma de Elastollan® da marca
BASF, nas faixas de dureza Shore A de 50 a 90 e Shore D de 45 a 74.
Segundo informações do fabricante, apresenta flexibilidade e resistência ao
impacto à baixas temperaturas, fácil coloração. Dentre as possibilidades de
processamento, estão a injeção, extrusão, sopro e calandragem, sendo
possível adquiri-lo em forma de placas e sua temperatura de molde pode
variar de 15 a 70ºC. Hoje já é utilizado em diversos mercados, do médicohospitalar ao calçadista, têxtil, agrícola, ferroviário, dentre outros (BASF,
2016).
4.3 ELABORAÇÃO DE FICHAS TÉCNICAS
A partir desta pesquisa, chegou-se ao layout das fichas, divididas em
sete categorias: capa, apresentação do projeto, materiais poliméricos,
materiais metálicos, materiais naturais, fibras e um glossário com as siglas
utilizadas nas fichas. Sendo assim, o resultado final apresenta:
• Capa (Figura 34).
• Exemplo de ficha dos materiais analisados, utilizando como exemplo
a policaprolactona (PCL) (Figura 35).
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Figura 34 - Capa da ficha técnica elaborada para o projeto

Figura 35 - Ficha técnica da policaprolactona elaborada para o projeto

As fichas técnicas facilitam o manuseio das informações. Propiciam o
acesso ao banco de dados, resultado da coleta e da análise dos materiais
para órteses de membro superior e inferior. Todas as fichas encontram-se no
Apêndice A, que consiste das fichas:
• Polímeros;
• Etileno-acetato de vinila;
• Poliamida;
• Poliamida de revestimento do policloropreno importado;
• Poliéster de revestimento do policloropreno nacional;
• Policloropreno;
• Policaprolactona;
• Espuma de poliéster;
• Metais;
• Aço inoxidável/ aço ao carbono;
• Alumínio AL AA1100;
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• Naturais;
• Couro;
• Fibras;
• Fibra de vidro;
• Fibra de carbono;
• Referências;
• Propriedades do projeto.
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5 CONCLUSÃO
Acredita-se que o diálogo entre profissionais de diferentes áreas, mas
que trabalhem em um mesmo projeto, como a fabricação de órteses, é
fundamental para o bom funcionamento do produto, bem como da equipe.
Pode-se avaliar que a elaboração desses produtos se dá a partir do
envolvimento de profissionais de terapia ocupacional, fisioterapia, técnicos de
oficina e pacientes. É importante que a equipe esteja alinhada, e que a
compreensão acerca do que será produzido seja total e de todos os
envolvidos. A aproximação do conhecimento do material não apenas de
designers ou técnicos de oficina, mas de terapeutas ocupacionais e
fisioterapeutas, faz-se importante, visto que estes profissionais poderão,
também, sugerir mudanças de aplicações e de materiais, podendo, assim,
otimizar o produto final e seu processo de fabricação.
Pode-se verificar, a partir do levantamento de materiais utilizados nos
centros Associação de Assistência à Criança Deficiente e Associação
Canoense de Deficientes Físicos, que ambos os locais utilizam os mesmos
materiais para a fabricação de órteses de membros superiores e inferiores.
Nota-se que, na família dos materiais poliméricos, o etileno-acetato de vinila,
a

poliamida

(usualmente

utilizado

em

velcros

e

fechaduras)

e

a

policaprolactona são os principais materiais utilizados no processo de
fabricação de órteses (parte interna para conforto, velcros e suportes rígidos)
pelos centros, sendo o último material importado da Alemanha. Sendo assim,
pode-se verificar a importância deste material, que possui características
únicas e diferenciadas dos demais polímeros, como sua moldabilidade a
temperaturas não muito elevadas (cerca de 60ºC).
A análise dos materiais, juntamente com a pesquisa bibliográfica,
permitiu o entendimento dos mesmos, oportunizando a seleção de outros
materiais cujas propriedades sejam similares, mas que, por sua vez, possam
promover melhorias projetuais. Verifica-se que, até o momento, todos os
materiais usados na fabricação desses produtos ainda não haviam sido
catalogados e suas propriedades, características e aplicações, analisadas e
apresentadas. Sendo assim, fez-se necessária sua caracterização via
sistema de energia dispersiva, microscopia eletrônica de varredura,
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espectroscopia do infravermelho por transformada de Fourier, fluorescência
por raio X, ensaios de tração e compressão, para a elaboração de fichas
técnicas.
Para a compreensão de alguns materiais, a busca de informações em
bancos de dados de materiais como o Ashby e Johnson (2011), Dent e Sherr
(2014) e Pereira (2013), em softwares como Granta Design e pesquisas
bibliográficas em publicações científicas foram fundamentais para o
andamento da pesquisa, pois alguns testes necessitaram de informações
norteadoras para serem executados e para apresentarem resultados
satisfatórios. Tal busca apresentou o material TPU Shore D60, que no Brasil
encontra-se como Elastollan® da marca BASF. O mesmo apresenta
características semelhantes à policaprolactona, podendo ser utilizado como
substituto.
Entre as futuras possibilidades de estudos para continuidade da
pesquisa, estão: levantamento e caracterização de materiais utilizados em
outras instituições de apoio ao deficiente, buscando compartilhar informações
entre os centros, o que promove uma maior disponibilidade de materiais,
informações e, por sua vez, aumento da possibilidade de materiais a serem
utilizados em de órteses, otimizando, ainda mais, o processo; busca de novos
materiais para aplicação em órteses; disponibilização destes dados em
plataforma digital e ou aplicativos móveis, promovendo a busca rápida e
informação direta para aqueles que desejarem maior contato e compreensão
dos materiais apresentados; listagem, caracterização e apresentação de
materiais substitutos, permitindo a redução de custos de fabricação e venda
dos produtos para usuários finais ou centros governamentais e de auxílio;
análise da vida útil do material e seu descarte, pensando em sua reciclagem.
Pode-se, ainda, elaborar pesquisas com usuários de órteses, a fim de
verificar suas experiências com os objetos de tecnologia assistiva,
procurando investigar o conforto dos materiais utilizados para aproximar o
design para experiência do design de produto; e caracterizar os materiais, na
busca daqueles com os quais a resposta do usuário seja mais positiva.
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