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RESUMO 

 
 
Cabral, Rebeca. Sistema de suspensão ajustável para próteses transfemorais. 
Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2019. (Trabalho de Conclusão de Curso 
de Graduação.) 
 

Esse trabalho visa aumentar o conforto e a qualidade de vida do usuário de próteses 
transfemorais, além de reduzir o desperdício de gastos do Sistema Único de Saúde 
causado pela produção de próteses que não são utilizadas. Tem o objetivo de 
facilitar a adaptação à prótese e resolver problemas do processo de fabricação e 
uso, certificados diretamente com o usuário e ao longo de visitas de campo a três 
oficinas diferentes. 
Seguindo o método do Duplo diamante do Design Thinking após o estudo das 
referências teóricas e bibliográficas foi realizado uma imersão no tema com relatos 
abertos e observação das pessoas que utilizam próteses sobre as principais causas 
de abandono. Simultaneamente o processo foi feito com os técnicos protesistas das 
Oficinas para apurar os métodos de protetização e os problemas encontrados no 
processo. Através dos resultados desse acompanhamento, foi proposto um modelo 
de encaixe ajustável que acomodasse a variação volumétrica do membro residual e 
que possibilitasse a maior respiração do coto. O resultado final feito com o 
acompanhamento dos usuários é um encaixe ajustável intuitivamente, produzido 
através de impressão 3D e silicone de uso medicinal, acompanhando um estudo 
para a fabricação de moldes digitais através da fotogrametria. 
 
 

Palavras-chaves: próteses. Tecnologia assistiva. Design Participativo. próteses 
transfemorais. impressão 3D 
  



 
 

ABSTRACT 
 
Cabral, Rebeca. Sistema de suspensão ajustável para próteses transfemorais. 
Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2019. (Trabalho de Conclusão de Curso 
de Graduação.) 
 
 
This work aims to increase comfort and quality of life for transfemoral prosthesis 
user, beyond reducing waste of expenses in the brazilian national public health 
system (SUS), caused by the production of unused prosthetics. It intents to facilitate 
the adaptation to the prosthesis and solve problems of the manufacturing and use 
process, certified directly with users and during field visits to three different 
workshops. 
Following the Double Diamond method of Design Thinking, after the theoretical and 
bibliographical study of the references, an immersion in the subject was made with 
open interviews and observation of the prosthetic users about the main causes of 
abandonment. The process simultaneously occurred with prosthetic technicians from 
workshops to investigate the prosthetic production process and the problems that 
comes with it. Through the results of this monitoring, an adjustable fit model was 
proposed that is able to accommodate the residual limb volume variation and allows 
the skin of the stump to breath. The end result, through studies with final users, is an 
intuitively adjustable socket, produced through 3D printing with medical silicone, 
accompanying a study for the manufacture of digital molds through photogrammetry. 
 
Keywords: prosthetics. assistive technology. inclusive design. transfemoral 
prosthesis. 3D printing. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho aborda o papel do designer em conjunto com a área 

médica para a formulação de produtos que atendam as reais demandas dos 

usuários com necessidades físicas ou psicológicas específicas. Seu foco está na 

população com amputações transfemorais, aquelas acima do nível da articulação do 

joelho feitas através do corte do osso fêmur. Como forma de produzir melhorias na 

qualidade de vida dessas pessoas, o projeto apresenta um novo modelo de encaixe, 

também chamado de soquete, responsável pela ligação entre o membro residual e a 

prótese, adequado aos modelos dos joelhos mecânicos atualmente no mercado.  

O tema teve como partida uma pesquisa sobre as necessidades da 

instituição, Associação Fluminense de Reabilitação - AFR e foi desenvolvido através 

dos depoimentos de pessoas amputadas nessa altura onde foi revelado que a maior 

queixa se concentrava em relação ao soquete, sendo o alvo do maior desconforto 

como será pontuado no decorrer do trabalho. Essa é uma problemática que existe 

em outros tipos de prótese, mas que é mais comum na transfemoral por 

consequência da ausência da articulação do joelho, dificultando a aderência do 

membro residual as paredes do encaixe. 

O modelo atual para esse tipo de patologia possui duas problemáticas em 

específico que esse projeto endereça: são rígidos, ignorando as mudanças de 

volume do membro residual do usuário e feitos em corpo único sendo 

completamente fechados não permitindo a circulação de ar a fim de manter a 

suspensão a vácuo. 

Considerando essas duas maiores queixas o objetivo do seguinte trabalho é a 

produção de um sistema de encaixe para próteses que o usuário possa ajustar, 

aumentando assim a vida útil do encaixe e permitindo maior conforto ao usuário, 

evitando o uso de paliativos como esponjas e panos entre o encaixe e o membro 

residual para simular o volume que foi perdido. 

As duas maiores causas de amputação no Brasil são causas traumáticas e 

neuropatias vasculares periféricas. Esse segundo caso, que inclui diabetes, pode 

trazer consigo outras patologias que contribuam para perda de peso e massa magra, 

como hemodiálise, inutilizando com essa mudança o modelo de encaixe produzido. 
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Esse abandono da prótese do ponto de vista da instituição ocupa o tempo 

necessário para a fabricação de um produto que não será utilizado além de gasto do 

dinheiro público. Do ponto de vista do usuário, é uma tentativa frustrada no meio de 

um longo processo de reabilitação. 

Outros ganhos que o projeto busca são: 

 Observar a relação do usuário com a prótese; 

 Diminuir a rejeição à prótese; 

 Estudar o processo de produção do encaixe. 

 Embora as próteses estejam alcançando um novo patamar tecnológico, esse 

tipo de acesso é economicamente restrito no Brasil como a venda de modelos de 

encaixe flexíveis, que apesar de não serem ajustáveis, possuem uma maior 

aderência ao membro residual por serem revestidos de silicone. Entretanto, essa 

técnica e o material não estão disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), 

ficando a encargo somente de empresas particulares, portanto sujeito a altos preços, 

não existindo um concorrente nacional que trabalhe com material similar. 

 

Objetivos do projeto 

Objetivo primário deste projeto visa oferecer uma solução mais confortável e 

fácil de uso para usuários amputados. De forma melhorar a qualidade de vida 

desses usuários e reduzir a taxa de abandono das próteses oferecidas pelo SUS. 

Visando atingir esse objetivo principal coloca-se como objetivos secundários 

do projeto:  

 Estudar a processo de construção de próteses no Brasil de forma a 

entender a origem da demora na obtenção de uma; 

 Identificar principais queixas sobre uso de próteses transfemurais e os 

incômodos do usuário que são mais prejudiciais a saúde do mesmo; 

 Identificar produtos nacionais usados pelo SUS para descobrir porque 

não costumam ser utilizados; 

 Comparar próteses usadas no sistema particular e público e suas 

queixas. 
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Método 

 

 Para realização deste projeto foi utilizado o método do Diamante Duplo que 

veio do Design Thinking e coloca o usuário no centro do diagnóstico através de 

pesquisa de observação mais colaboração tangível. Esse método é dividido nas 

seguintes etapas: 

 Descoberta – onde o problema e suas áreas ao redor é estudado; 

 Definição – onde o escopo do projeto e o que ele vai atender é decidido; 

 Desenvolvimento – as soluções para o problema são criadas e desenvolvidas; 

 Entrega – onde o produto final está pronto e suas especificações decididas. 

 

Como forma de imergir no tema e nas áreas adjacentes esse trabalho foi 

produzido através da visita a Oficina Ortopédica da Associação Fluminense de 

Reabilitação; Pode ser observado os pormenores de técnica e materiais em um 

contexto real dentro do SUS e compará-lo a Instituição particular visitada, a Ottobock 

Rio de Janeiro. 

 

Público alvo 

 

O foco deste trabalho está nas pessoas amputadas transfemorais que 

preencham as seguintes condições: 

 Maiores de 18 anos; 

 IMC maior que 18, menor que 30; 

 Amputações causadas por acidente ou por problemas 

cardiovasculares; 

 Protetizadas pelo SUS ou não protetizadas; 

 Membro residual com aparência saudável. 

 

 

Resultados esperados 

 

O resultado final é a produção e teste de um encaixe de prótese inovador 

testado em um usuário amputado nunca protetizado, por falta de adaptação a 
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prótese gratuita tradicional e falta de meios para obter uma particular. O encaixe 

precisa proporcionar mobilidade e autonomia, para mais pessoas poderem vivenciar 

a cidade e ocupar seus espaços coexistindo em um mundo mais diverso. 
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1. TECNOLOGIA ASSISTIVA E MOBILIDADE INDIVIDUAL 

 
O tema escolhido foi analisado a partir da seguinte base teórica de trabalho: 

os fundamentos da Tecnologia Assistiva, Design emocional e o Design Participativo 

como abordados a seguir. 

A Tecnologia Assistiva engloba todos os produtos, recursos, serviços, 

metodologia, estratégias e práticas que proporcionem pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida a terem suas habilidades funcionais ou a ampliação das 

mesmas. O termo é reconhecido pelo Comitê de Ajudas Técnicas no Brasil e é 

definido como: Uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, 

utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para 

proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e 

consequentemente promover vida independente, funcionalidade, qualidade de vida e 

inclusão social (BERSCH, 2006; TONOLLI, 2006). 

 De acordo com a Lei da Inclusão (L13146/2015) é direito da pessoa com 

deficiência receber equipamentos de tecnologia assistiva ou ajuda técnica, seja 

através de produtos, dispositivos, recursos ou serviços que promovam a participação 

da pessoa na sociedade e aumento do grau de funcionalidade da mesma para que 

alcance uma maior autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. 

 A definição de deficiência no Brasil atualmente inclui pessoas que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e 

que pode impedir a participação e presença do indivíduo na sociedade em igualdade 

de condições com as outras pessoas. 

 O direito ao andar, ao ir e vir independente, interfere diretamente no dia a dia 

da pessoa, sendo assim é atribuição do Sistema Único de Saúde (SUS) fornecer o 

equipamento necessário para pessoas amputadas de membro inferior restabelecer a 

marcha próxima a regular, além de auxiliar no seu relacionamento com o próprio 

corpo. 

Na busca por entender as razões pelas quais as próteses são como são e a 

capacidade da dimensão do produto, neste capítulo consta uma análise do histórico 

do assunto e das amputações buscando entender o processo de desenvolvimento 

de materiais e sistemas de suspensão através dos anos, consta também o estudo do 

material publicado sobre o emocional e físico da pessoa amputada e a rejeição à 

prótese e como o designer pode agir positivamente na área.  
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1.1 Histórico 

 
Amputações 

 

Conhecidas por serem a primeira cirurgia que a humanidade aprendeu a 

executar, com relatos datando 2750 a.C. O processo como é conhecido hoje passou 

por diversas alterações, até garantir o índice de sobrevivência e o formato do 

membro residual atual. 

 Na Antiga Grécia, por exemplo, Hipócrates descreve o uso de ligaduras na 

cirurgia de amputação, processo esse que foi perdido na Idade Média e retornado 

em 1529 com Ambroise Pare. Na época as cirurgias eram feitas através de 

cauterização e Pare utilizou ligaduras1 e bandagem aumentando a taxa de 

sobrevivência dos pacientes e o coto passando a ter um formato mais parecido com 

o de hoje em dia. 

 
 

Figura 1. Próteses de Ambroise Pare.  
Fonte: The New York academy of medicine 

 

                                            
1 processo cirúrgico de amarração de vasos sanguíneos com fios cirúrgicos 
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 Entre os séculos XVI e XIX, o torniquete e a anestesia com éter passaram a 

ser usados juntos, foi nessa época também que amputações passaram a ser feitas 

tão logo o trauma ocorresse, ao invés do tempo de espera habitual de 3 semanas 

considerado obrigatório para diminuir o risco de infecção. 

  

Histórico das próteses 

 

 “Você odeia pensar que a é a guerra que impulsiona a tecnologia, mas é” 

argumenta Kevin Carroll, vice-presidente da Prosthetics for Hanger. O 

desenvolvimento das próteses e seus encaixes estão diretamente ligados às 

grandes guerras do século XX, devido ao número de pessoas que precisavam ser 

amputadas. Inicialmente as próteses foram recusadas pelo seu peso e pelo 

desconforto no uso. 

 

Figura 2 Prótese de Anglesey  
Fonte: amputee-coalition 

 
Os encaixes desenvolvidos no pós-guerra permitiam a passagem do ar entre 

a base do encaixe e o membro residual, entretanto isso causava um grande número 

de edemas e problemas dermatológicos, as pessoas utilizavam cartuchos de EVAs e 

meias para aumentar o conforto. Este modelo evoluiu para o encaixe tradicional de 

hoje me dia que é totalmente a vácuo. 

 Os modelos provisórios de teste também surgiram nessa época como uma 

forma de diminuir os custos de internação e a rejeição à prótese. Esse encaixe 

inicialmente era feito de policarbonato que depois foi substituído por polipropileno. 
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 Em 1984 começou o desenvolvimento de próteses de fibra de carbono. A 

evolução dessas chega às paraolimpíadas com a prótese de Oscar Pistorius, 

baseada na pata de guepardo. Modelo esse que é considerado tão bom ou melhor 

do que pernas biológicas, também pelo advento dos liners de silicone,  que facilitam 

o encaixe e diminuem a pressão sobre o coto, fabricados na mesma época.  

O liner resolveu problemas das próteses que antes não tinham sido 

considerados como segurança, rigidez e facilidade de uso, entretanto continuam 

inalcançáveis para a maioria dos usuários no Brasil como será mostrado mais 

adiante. 

 

1.2  Perfil da amputação no Brasil 

 

Não existe no Brasil atualmente uma estatística clara do número de pessoas 

sem membros havendo apenas uma estimativa, incluindo pessoas amputadas ou 

que nasceram com ausência de um membro (agenesia), pois a amputação hoje em 

dia se enquadra na categoria Pessoa com Deficiência, não possuindo mais o dado 

discriminado de acordo com o Censo. 

 De acordo com o Censo de 2000, o último a possuir a categoria, existia mais 

de 478.597 mil brasileiros sem um membro ou parte dele. Através da Tabela SUS de 

2011 é encontrado o número de amputações e suas causas principais: doença 

vascular periférica e/ou diabetes seguidas de causas traumáticas, sendo que 94% 

dessas amputações foram realizadas em membro inferior. 

 Nos Estados Unidos em 2005 havia aproximadamente 1.6 milhões de 

pessoas com amputações, cerca de 65% deles sendo de membros inferiores. A 

amputação mais comum no país é o dedão (33.2%), transtibial (28.2%), transfemoral 

(26.1%) e pé (10.6%). A previsão é que em 2050 o número de amputados seja em 

média 3.6 milhões nos EUA 

 A ortopédica Catarinense confirma esses dados, segundo suas estatísticas as 

principais causas das amputações de membro inferior são os acidentes 

automobilísticos, acidentes de trabalho, problemas vasculares e tumores malignos. 

Sendo assim o grupo de usuários foco pode ser separado em dois: os usuários 

idosos com musculatura já debilitada e que possuem o maior risco de amputações 

subsequentes e o usuário jovem. Em ambos os casos, o número de amputações é 

maior em indivíduos do sexo masculino. 
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Tabela 1 Frequência de procedimentos de amputação no SUS por causa, 2011 

 

FONTE: SIHSUS, 2011 

 

 No Estudo Epidemiológico de pacientes com amputação em membros 

inferiores realizado no Lar Escola São Francisco entre 2006 e 2012 foram avaliados 

474 prontuários para traçar o perfil. 339 pacientes (71,52%) eram do sexo 

masculino, a média de idade geral fica em 56,2 anos. 341 pacientes amputaram por 

causa vascular enquanto 86 possuíram origem traumática, ambas mais comuns no 

sexo masculino, a vascular mais comum na faixa etária entre 51 e 60 anos e a 

traumática entre 21 e 30 anos. 

 Quando se fala de doenças associadas, a maioria dos pacientes amputados 

possuíam hipertensão arterial sistêmica (58%) e diabetes (53%) seguido de 

obstrução arterial crônica (36%). 8,7% da população brasileira possui diabetes de 

acordo com a Federação Internacional de Diabetes em 2014, destes cerca de 10% 

realizarão uma amputação no decorrer da vida. 

Em muitos casos, de acordo com o preceito da medicina física e reabilitação e 

da pesquisadora de reabilitação Sabrina Mato, a vivência da pessoa muitas vezes 

apresenta uma qualidade de vida melhor pós-amputação. Não pela perda, mas sim 

pela reabilitação, a maior frequência com que se vai ao médico e a experiência 

traumática que leva a pessoa a uma nova perspectiva de vida. “A doença é o 

caminho pelo qual o ser humano pode seguir rumo a cura” cita Mato. 
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A marcha com deficiência 

  

A Organização Mundial de Saúde indica a Classificação Internacional de 

Funcionalidade, CIF (SILVEIRA, 2015), para avaliar a pessoa amputada. Ela permite 

uma classificação mais transitória de acordo com sua condição funcional do 

momento, avaliando funções do corpo, estrutura, atividades e participação e fatores 

ambientais.  

Essa avaliação mais detalhada utilizada em pesquisas permite ao poder 

público avaliar melhor o resultado de ações para a melhora na qualidade de vida 

dessas pessoas. Um dos testes mais comuns no Brasil é o T6M realizado com um 

cronômetro e um corredor livre de obstáculos (como pessoas paradas) com ao 

menos 30 metros de comprimento. Marca-se 6 minutos e se mede o quanto o 

usuário conseguiu andar, para saber sua velocidade de marcha. 

Em pesquisa, a velocidade do usuário transfemoral é 43% menor, gastando 

5% menos de caloria por minuto por conta da velocidade mais lenta, mas 89% mais 

por quilômetro andado (FISHER; GULLICKSON; 1978). A marcha mais lenta 

economiza energia, medida pela frequência cardíaca e consumo de oxigênio, mas 

em compensação considerando a distância o cansaço é bem maior. 

O gasto energético cerca de 65% maior do que cidadãos não amputados é o 

que costuma dificultar mais o andar do indivíduo e seu retorno às atividades diárias, 

especialmente os indivíduos com doenças cardiovasculares. Eles não conseguem 

manter o ritmo cardíaco regular enquanto caminham com a prótese. Ainda pode 

gerar uma perda de equilíbrio especialmente se a amputação foi feita próxima a uma 

articulação. Treinos aeróbicos podem melhorar a situação, mas apenas se forem 

mantidos constantemente de acordo com as Diretrizes de atenção à pessoa 

amputada.  

 

1.3 Design emocional 

 
Por se tratar de um produto com uma influência grande na vida diária do 

usuário tanto socialmente quanto na qualidade da execução de suas tarefas, é 

importante que a pessoa para quem o produto se destine esteja no centro do 

processo de forma a produzir uma experiência completa e cuja existência faça 
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sentido. Em o Design Emocional (NORMAN, 2008, p.56) o nível comportamental de 

resposta é descrito como o responsável pela reação automática em frente a um 

objeto, a experiência com um produto em um misto de função, desempenho e 

usabilidade. 

A função é o porquê um produto foi projetado, desempenho sobre quão bem 

ele realiza essas atividades - se um produto não apresenta um bom desempenho ele 

fracassa. A usabilidade é se o usuário consegue entender com facilidade como o 

produto funciona e como fazê-lo funcionar. Se o produto consegue atender bem 

essas três áreas e além do mais, criar uma experiência prazerosa de uso, o 

resultado gerado é a ligação emocional entre produto e usuário.  

O designer pode assim gerar uma melhoria na qualidade de vida promovendo 

um uso mais intuitivo e oferecendo ao usuário uma maneira de realizar suas tarefas 

de forma mais eficiente e agradável. Como citado por Norman “design é mais do que 

dar uma bela aparência a alguma coisa - é um ato de comunicação, o que significa 

ter um amplo conhecimento da pessoa com quem o designer está se comunicando”. 

Para isso ser possível é necessário o desenvolvimento em conjunto com o 

usuário em todas as etapas do processo para poder entender suas dores e 

necessidades latentes, como pode ser observado abaixo no depoimento de um 

engenheiro protesista. 

 

Enquanto eu estava fazendo esse trabalho, como um "engenheiro sensível" 
- talvez como eu me descreveria na época – pude ver todos os tipos de 
problemas emocionais e culturais. Esses dispositivos desempenharam um 
papel importante na vida de seus usuários, mas também afetam as 
interações dos usuários com outras pessoas, especialmente estranhos que 
os conheciam pela primeira vez na presença da tecnologia. Como [o 
dispositivo] parece é parte de como alguém os percebia e parte de como a 
pessoa se percebia; parte de sua identidade, em alguns aspectos. “No 
entanto, como engenheiros e clínicos, as pessoas que trabalham no projeto, 
nós não tínhamos nenhuma maneira de abordar esses problemas ou 
mesmo pensar neles profundamente.” (PULLIN, 2015) 

 O designer possui o papel de suprir essa lacuna que acaba sendo criada 

entre as necessidades funcionais e as emocionais. Goffman (1963) defende que o 

estigma negativo não é baseado nas limitações funcionais da deficiência de uma 

pessoa, mas sim as respostas sociais à deficiência. 
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1.4  O lado social 

 
A reabilitação de pessoas com amputações de membro inferior é focada na 

restauração da mobilidade através da capacidade residual, treino de marcha e no 

componente protético (WETTERHAHN, 2002), não levando em consideração o 

social do indivíduo e sua relação com o próprio corpo e o mundo, como essas 

questões influenciam no resultado funcional.  

A fisioterapeuta Carla Oliveira Franco em sua monografia destaca a 

importância da imagem corporal após a experiência traumática da amputação e 

ressalta que pessoas amputadas que costumam fazer atividade física possuem um 

alto nível de percepção da própria saúde e apoio social, além de uma grande 

satisfação da vida e menos distúrbios de imagem corporal.  

Essa fase logo após a amputação é importante para a pessoa amputada se 

acostumar psicologicamente ao coto e aceitar que ele é um novo membro e que 

através dele pode desenvolver as condições necessárias para a utilização de um 

membro mecânico com seus próprios músculos e assim adquirir domínio em seus 

movimentos (SCHOPPEN, 2003; BENEDETO et al., 2002). 

A prótese oferece uma imagem corporal mais perto da vida antes da 

amputação e ajuda a desenvolver confiança nas habilidades físicas. 

(BILODEAU,2000) 

 
Relação do usuário com a prótese 

 

   Ao mesmo tempo em que a amputação é uma experiência traumática, 

ela significa o fim da dor para o paciente. Nesse momento pré-cirurgia sentimentos 

positivos e negativos coexistem na pessoa e o maior medo relatado em estudo é a 

dependência e seu efeito em familiares próximos (CHINI, BOEMER, 2007). 

 A ideia da dependência e de ser um fardo para as pessoas ao redor, além das 

mudanças sociais que acompanham a cirurgia, eleva a preocupação com a 

possibilidade de não ser capaz de usar a prótese. O processo pós-operatório é 

longo, normalmente o membro residual demora um período de até um ano para 
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adquirir seu formato definitivo, que é o período da recuperação e dos testes da 

prótese provisória. 

 A não adaptação à prótese compromete o direito de ir e vir do usuário 

socialmente devido a carga negativa e fisicamente pela  dificuldade de se acostumar 

a prótese. O desconforto do encaixe do mesmo causado pela rigidez e a adaptação 

faz com que muitos desistam de usá-la, dando preferência a outros aparelhos 

auxiliares alternativos ou mesmo a evitar o convívio social, se rendendo a uma vida 

de isolamento. Em um estudo feito, quanto maior a adaptação em manejar a 

prótese, maior a liberdade e segurança para realizar atividades de vida diária em 

casa e participar de eventos sociais (CARVALHO, 2003). 

O design inclusivo em seu conceito existe para que todas as pessoas possam 

desfrutar das mesmas oportunidades, benefícios e bem estar e faz isso através do 

desenvolvimento de meios que auxiliem pessoas com deficiência a realizar 

atividades corriqueiras às incluindo na sociedade. Em sua dissertação a designer 

Vanessa Cruz define “(…) o design inclusivo passa pela criação de produtos para 

um público com características limitadoras, que necessita de equipamentos que 

atenuem limitações e permita maximizar a sua integração nas atividades diárias.” 

(CRUZ, 2010). 

 Uma pesquisa feita nos Estados Unidos (BAARS, SCHRIER, DIJKSTRA, 

GEERTZEN, 2018), com mais de 1,2 mil pessoas com amputações em diferentes 

níveis revela que dos que usam prótese a maioria fica com a mesma entre 13-18h 

por dia, mas quando perguntados o efeito da prótese sobre as dores membro 

residual 44,9% relata piora, sobre dor muscular 54% diz que também apresenta 

piora. Entretanto a maioria das pessoas que usa próteses se encontra satisfeita ou 

muito satisfeita (81,4%), evidenciando que por mais que o conforto do uso não seja 

ideal, ainda é preferível o uso da prótese a outros equipamentos. 

Os principais problemas encontrados envolvem andar em solo regular e 

caminhar por longas distâncias (DORNELAS, 2010). Outras queixas citam andar 

com disposição e sem sentir dor no membro residual. 

Foi correlacionado o uso de próteses em amputados de membros inferiores 

por doença arterial periférica, em um estudo feito com 195 pacientes e desses 151 

tinham sido protetizados. Os que foram protetizados, apenas 54 mantinham o uso da 

prótese e 80 tinham abandonado o uso enquanto 17 faleceram. (CHAMLIAM, 2014)  
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Dos 80 pacientes que abandonaram, 38 eram amputados transfemoral 

unilaterais e 1 bilateral. Os que não utilizavam prótese setenta e um dos pacientes 

utilizavam auxiliadores de marcha e apenas 9 andavam sem auxílio nenhum.  

As três maiores causas de abandono citadas foram: 13 pacientes tinham 

dificuldade para vestir, 16 tinham medo de cair, 38 pacientes achavam a prótese 

pesada.  

 “Se você usa uma prótese, fica desabilitado por cerca de dez minutos pela 

manhã, enquanto toma banho, põe a prótese e vai para o trabalho. Se você não usa 

uma, suas mãos estão ocupadas com muletas, então você não pode nem tomar 

bebidas à mesa”, disse Carson Harte, protesista e diretor executivo da Exceed. “Sem 

prótese, não há expectativas. Você simplesmente confia na boa vontade de sua 

família.” 

 

1.5  O que o futuro apresenta 

 

 A tecnologia no momento atual começa a mudar a relação com as 

deficiências. Seja através de aplicativos, serviços ou nesse caso especialmente 

produtos.  

O “Walking Assist Device” é um protótipo de um exoesqueleto criado em 2012 

que sustentaria o peso do usuário através de dois motores elétricos carregados por 

bateria. O protótipo pesava 6.5 kg e ajudaria as pessoas em tarefas de 

agachamento, que precisasse de mais força e outros problemas para pessoas com 

mobilidade reduzida, cadeirantes ou amputadas.  

Mais perto da realidade, a impressora 3D, especialmente no ramo de próteses 

superiores, começa a imprimir as mesmas por baixo custo para pessoas que não 

tem condições de pagar, seja através de ONGs como a ‘Not Impossible’ ou a 

‘Enabling the future’. Ou simplesmente deixando os arquivos disponíveis 

gratuitamente online permitindo que outras pessoas colaborem com o projeto e que 

o mesmo seja impresso e utlizado ao redor do mundo por pessoas que não 

conseguiriam acesso a prótese de outra maneira. 

As próteses superiores para crianças são especialmente populares já que 

nessa fase da vida o crescimento acelerado faz com que rapidamente as próteses 

fiquem obsoletas para o tamanho da criança, além dos filamentos coloridos 

acrescentarem uma mudança no visual. 
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Figura 3 Prótese 3D Enabling the future  
Fonte: enablingthefuture 

 
Ao mesmo tempo em que diferentes tipos de plástico e materiais alternativos 

estão diminuindo o peso e barateando próteses, a inovação tecnológica das novas 

próteses biônicas como as de Hugh Herr permitem à pessoa amputada uma 

independência cada vez maior embora a um custo extremamente elevado. 

 

 

Figura 4 Hugh Herr  
Fonte: RoboHug.org 

 

 “Eu argumentava que o ser humano jamais pode estar quebrado. A 
tecnologia é que está quebrada. A tecnologia é que é inadequada. Essa 
ideia simples, mas poderosa foi um chamado para evoluir a tecnologia para 
eliminar minha própria deficiência e finalmente a deficiência de outros.”  

Heer,TED, 2014 
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Herr, em entrevista ao Reddit AMA, argumenta que designers poderiam 

desempenhar um papel valioso à medida que o mundo das próteses avança, 

especialmente em um novo e excitante território no qual as habilidades humanas 

não são apenas restauradas, mas superadas. E quando as próteses não se tornam 

apenas membros humanos substitutos, então o design delas ajudará a determinar e 

comunicar exatamente o que são.  

A relação entre prótese, usuário e seu entorno muda ao re-imaginarmos o 

processo de protetização. As próteses atuais ou se encontram no sistema função 

“estética” mais “funcionalidade” interligados para assemelhar o máximo possível os 

membros que foram perdidos nas próteses tradicionais e por tanto ambas limitadas 

por esse fator ou voltadas para agirem como ferramentas.  

As próteses usadas por Aimee Mullins, atleta e modelo, mudam essa 

sensação. Por si só, elas evocam uma beleza artificial, mas nem por isso menor. Ao 

mesmo tempo, a relação da modelo com a prótese é enaltecida, é um objeto 

funcional que ao mesmo tempo provê elegância. Qualquer prótese projetada, 

mesmo a voltada especialmente para funcionalidade, tem implicações para a 

imagem que o usuário irá demonstrar e que talvez não sejam decisões conscientes 

de design. Mas poderiam ser. 
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Figura 5 Aimee Mullins na capa da Dazed  
Fonte: DazedOnline 

 
 

Em seu TED Talk2 ela conta uma história sobre como foi vivenciar essa 

mudança de perspectiva sobre suas próteses. Dona de mais de uma dúzia de pares 

de pernas protéticas, uma das vantagens é que ela pode variar entre cinco alturas 

diferentes dependendo do dia. Ao ir a uma festa utilizando a mais comprida que a 

deixa com 1,85 m, 12 cm a mais do que o seu habitual, teve a seguinte reação de 

uma antiga amiga. 

 Ela ficou boquiaberta quando me viu, e disse: "Mas você está tão alta!" E 
eu disse: "Eu sei, não é divertido?" Quero dizer, é como usar saltos sobre 
saltos, mas tenho uma relação totalmente nova com os marcos das portas 
que eu nunca imaginei que teria. E eu estava me divertindo com isso. Ela 
olhou para mim e disse: "Mas, Aimee, isso não é justo." E o incrível é que 
ela realmente falou sério. Não é justo que você possa mudar de altura, 
como queira.  

                                            
2  Série de conferências ao redor do mundo com palestras de até 18 minutos com o 
tema “Ideias que merecem ser disseminadas” 
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 Esse é o momento que para ela representou a diferença entre o discurso 

sobre superar a deficiência e o discurso sobre potencial. Ao se livrar da idéia que a 

prótese precisa substituir uma perda, abre espaço para ela ser o que quer que seja. 

E as pessoas consideradas deficientes possam na verdade assumir um papel de 

protagonismo ao desenhar sua própria identidade através do desenho de seus 

corpos. 

No momento atual essa ainda é uma conjuntura limitada especialmente pelos 

valores. Os modelos de encaixe em silicone que já existem no país, por exemplo, 

possuem muitos elogios ao seu conforto, entretanto o valor é um empecilho para boa 

parte dos usuários. Uma prótese da Ottobock transfemoral flexível com um joelho 

não eletrônico custa cerca de 80 mil reais, não existindo um concorrente nacional 

que trabalhe com material similar. 

 

1.6 Digitalização dos processos de fabricação 

 
 Entre as novas tecnologias sendo desenvolvidas na fabricação de próteses 

um dos destaques é o molde 3D do membro residual. Produzido no Laboratório de 

Mecatrônica do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o FitSocket se utiliza de 

sensores para medir o tamanho do coto assim como suas zonas sensíveis. O 

equipamento está ainda em fase de testes, mas através dele um molde digitalizado é 

enviado ao computador e com ferramentas de modelagem pode-se desenhar o 

encaixe. 

 

Figura 6 FitSocket  
Fonte: biomech.media 
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 Existem outros métodos menos avançados para fornecer um molde 3D de um 

objeto e um deles é a fotogrametria. Através de fotos ao redor do objeto e um sensor 

de profundidade, uma malha 3D é criada. A base do sucesso do método está em 

capturar o maior número de detalhes em diferentes ângulos.  

 Em um levantamento feito sobre as técnicas de fotogrametria, o preço dos 

sensores de alta qualidade é elevado, superando 15 mil dólares, entretanto scanners 

3D e sensores de menor qualidade se encontram na faixa dos 250 dólares (COSTA, 

2016).   

  Como método alternativo, câmeras digitais também podem ser utilizadas, 

com algumas ressalvas sobre a captura da imagem para produzirem um molde 

funcional. As fotos precisam ter cerca de 60% de sobreposição entre si para que os 

pontos sejam combinados, assim como a resolução da câmera é em geral menor 

que a dos sensores. 

 O processo com fotos é mais demorado também para o computador 

processar exigindo mais memória que o do scanner, entretanto continua a ser uma 

solução acessível para a criação de arquivos para softwares de modelagem. 

 O objetivo deste desenvolvimento na área das próteses é proporcionar uma 

maneira mais eficaz de produzir moldes rápidos e modelos baratos de próteses, com 

foco especialmente em crianças que perdem os encaixes rapidamente por conta do 

seu desenvolvimento e para locais onde o acesso à fabricação de próteses é mais 

escasso. 

 

1.7 Design Participativo 

 
Em o Design para o mundo real (PAPANEK, 1984) um dos estudos de caso 

em destaque chama atenção sobre os erros cometidos quando os países 

desenvolvidos tentavam de seu escritório solucionar os problemas dos países em 

desenvolvimento, gerando produtos que não funcionavam na realidade do local seja 

por uma questão de materiais ou porque o usuário não conseguia entender 

facilmente o funcionamento do produto. Pode também não resolver o problema que 

realmente era necessário e sim o que se julgava necessário. 

O design participativo é uma metodologia de design de produto, processos e 

interface que coloca a pessoa que vivencia ativamente o projeto como autor do 

mesmo, especialmente em grupos de pessoas que costumam não ser incluídas em 
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processos decisórios e não se sentem bem representadas pelos projetos já 

existentes.  

O método se diferencia do Design centrado no usuário por colocar o mesmo 

numa posição com poder de decisão sobre o projeto e não na posição de consultor. 

O design participativo considera como elemento essencial o conhecimento que o 

usuário tem sobre a situação em que vive, o que pode ser difícil para o mesmo 

formalizar e descrever esse conhecimento adquirido por vivência (MORAES; ROSA, 

2012) enquanto no Design Participativo o mesmo é empoderado. 

O Design Thinking é por natureza uma metodologia que consta com a 

participação do usuário em todas as etapas. Em sua fase inicial de descoberta o 

usuário trabalha a exploração do problema junto à equipe, em definição ajuda na 

escolha dos problemas destaques e em como precisam ser trabalhados.  

Suas opiniões e ideias sobre as soluções geradas aumentam as chances de 

sucesso do produto e seus comentários geram um produto final que seja mais aceito 

por outros usuários que sofram do mesmo problema, empoderando um grupo de 

pessoas que não costuma ser ouvido.  

Essa capacidade de colocar o usuário como responsável pelo produto através 

das suas experiências vividas contribui com um ponto de vista diferente para a 

equipe especialmente ao selecionar os aspectos do problema que são considerados 

mais cruciais. A discussão que se segue entre o que o usuário precisa, o que pode 

ser feito e como pode ser feito faz parte da abordagem multidisciplinar do Design.  
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2. MÉTODO 

 
A metodologia utilizada foi a do duplo diamante (DESIGN COUNCIL, 2005) 

baseado no Design Thinking, sendo um diamante representando o momento de 

diagnóstico em frente a um problema ou oportunidade e o segundo o momento de 

solução, já com o problema redefinido em seu escopo para buscar a solução ideal.  

 
2.1 Método duplo-diamante 

 
 O método do duplo diamante é dividido em 4 etapas divididas em descoberta, 

definição, desenvolvimento e entrega. O projeto passa duas vezes por etapas onde 

se abre muitas possibilidades para depois estreitar as soluções possíveis, dessa 

forma analisando o maior número de possibilidades para o desenvolvimento de uma 

solução que abarque todos os problemas. 

   
 

 
 

Figura 7 Diamante Duplo  
Fonte: fabricarh 

 

 A descoberta é a fase inicial do projeto onde se imerge no problema em 

questão, buscando conhecer o assunto, seu usuário, suas necessidades e todo o 

sistema onde se encontra inserido através de métodos qualitativos e quantitativos 

como pesquisa, inquirição, questionário, observação... Para que se possa observar 
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as necessidades explícitas latentes, que o usuário verbaliza e as implícitas que 

podem ser descobertas durante a observação.  

Através das informações adquiridas passar para a fase de definição. Nesse 

momento, o objetivo é definir as prioridades que o projeto precisa resolver, como 

pode ser feito e o que se busca alcançar com o mesmo, alancando as possiblidades 

que foram levantadas na primeira etapa, analisar suas necessidades de acordo com 

os incômodos do usuário criando assim um escopo do projeto listando os pontos que 

serão trabalhados com suas limitações e obrigações que precisam ser alcançadas 

ao final do projeto. 

No desenvolvimento, terceira fase do diamante, as soluções preliminares para 

o problema são criadas, desenvolvidas e testadas junto ao usuário e seu entorno 

para poderem ser analisadas com o feedback recebido. O objetivo aqui é prototipar 

as ideias rapidamente para obter respostas sobre o caminho mais adequado e então 

investir nessa linha de pensamento. 

Na quarta fase, a entrega, o protótipo finalizado para teste, recebe seus 

comentários finais e os pormenores da fabricação são especificados, assim como as 

informações técnicas necessárias para a sua fabricação. 

 

2.2 Ferramentas metodológicas 

 
As ferramentas do método utilizadas nesse projeto foram as seguintes, de 

acordo com a necessidade de cada fase. 

Na fase de descoberta: 

 Observação do usuário; 

 Inquirições não sistematizadas com os usuários, especialmente com 2 

deles; 

 Conversas online em um grupo de amputados transfemorais sobre os 

produtos existentes e suas experiências; 

 4 visitas técnicas a AFR, 1 Ottobock Rio de Janeiro e 1 a Associação 

Pestalozzi de Niterói; 

 Visita para inquirição com o fisioterapeuta da Associação Brasileira 

Beneficente de Reabilitação - ABBR; 

 Conversas com o fisioterapeuta da AFR 
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Na fase de definição: 

 Conversas não estruturadas com 4 técnicos protesistas, sendo 1 de 

cada instituição visitada mais 1 particular; 

 Conversas online com grupo de amputados transfemorais sobre as 

diferenças de uso entre os encaixes flexíveis e os rígidos; 

 

 Duas visitas para conversar com fisioterapeutas da AFR sobre as 

prioridades do projeto; 
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3. DESCOBERTA 

 

A imersão no tema se deu através de visitas, entrevistas e conversas não 

estruturadas com profissionais da área de saúde e com usuários. A base desse 

trabalho veio da Associação Fluminense de Reabilitação, em sua Oficina de Órteses, 

próteses e meios auxiliares de locomoção, com visitas supervisionadas pelo técnico 

Mário Goulart, além de entrevista com o especialista em medicina física e 

reabilitação para entender melhor o dia-a-dia da pessoa com amputação. 

Outras Instituições foram visitadas, como a Ottobock Rio de Janeiro e a ABBR 

para assegurar que os problemas não estão limitados a AFR e conhecer as 

realidades de outros amputados. 

Para um contato maior com a realidade da amputação fora do eixo sudeste, 

membros de dois grupos do facebook de amputados compartilharam suas 

experiências com o uso e com o processo para adquirir a prótese em suas cidades.  

 O projeto também contou com o feedback de um usuário não protetizado a 

fim de identificar outras lacunas deixadas na projetação e identificar 

desdobramentos. 

 

3.1 As amputações atualmente 

 
O processo para produzir um coto melhor adequado a protetização continua 

em desenvolvimento a fim de torná-lo o mais funcional possível. O nível de 

amputação assim como a forma dela é decidido pela junta médica e até os anos 

2000 no Brasil o setor de cirurgia não possuía tanto contato com o setor de 

reabilitação. 

Muitas vezes na tentativa de manter a maior parte possível do corpo do 

paciente intacto, realizava cortes em áreas que dificultariam o processo de prótese, 

causando amputações sequenciais. O foco agora é remoção das partes do membro 

que se encontram prejudicados, seja por conta de necroses, dores ou focos de 

infecção e obtenção de um coto funcional. 

 As amputações transfemorais são divididas em três tipos de corte, a) nível 

transfemoral em terço proximal, b) nível médio e c) nível distal. Quanto menos 

músculos mantidos, maior a dificuldade de protetização, sendo a altura mais comum 

entre elas o nível terço médio.  
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Figura 8 Níveis de amputação transfemorais  
Fonte: physio-pedia 

 
 

 O nível distal (c) é o menos recomendado e portanto evitado, por se tratar de 

um corte transversal do fêmur dificultando a descarga de peso sobre o mesmo, 

deixando apenas uma pequena parte da região propícia para o recebimento de 

carga. Isso acontece porque por mais que o músculo glúteo esteja presente para 

suporte, outros músculos de apoio são cortados, causando um desequilíbrio no 

sistema (BOCOLINI, 2001; BUKOWSKI, 2002).  

Cada articulação mantida é um facilitador para o processo de se acostumar a 

prótese e produz um eixo de alavanca maior. Entretanto, se o coto for muito longo 

limita a utilização de alguns modelos de joelhos protéticos. 

 

3.2 Anatomia de um coto transfemoral funcional 

 

O membro residual é o responsável pelo controle da prótese. Logo após a 

cirurgia ele precisa ser enfaixado e moldado ao formato mais adaptado aos encaixes 

protéticos. Este cuidado permanece durante toda a vida do amputado, ao enfaixar o 

coto com a faixa elástica a circulação melhora, diminuindo a sensação de frio na 

extremidade distante do coto, além de auxiliar a manter o formato da amputação. 
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Mesmo com esse preparatório, nem todo coto pode passar pelo processo da  

prótese, para isso precisa possuir algumas características que facilitem o uso como 

ser feito no nível adequado, estável, cicatriz uniforme, bom estado da pele, boa 

circulação arterial e venosa e ausência de edema. 

 Algumas dessas complicações são mais comuns a essa altura de amputação, 

como flexão errada dos músculos e abdução do quadril, assim como excesso de 

partes moles (DE LUCCIA, 2003). O cuidado em especial vem na irregularidade 

óssea do final do fêmur.  

No processo do encaixe, o movimento da prótese aplica forças por todo o 

membro residual. Para manter um equilíbrio e não causar machucados existem 

algumas regiões onde pode ser aplicada a pressão e outras regiões que precisam 

ser evitadas, especialmente a região da cicatriz.  

O molde correto protege os locais onde a pressão não é permitida e faz uso 

maior das regiões que podem ser pressionadas facilitando a mobilidade e a 

adaptação à prótese.  No caso da amputação transfemoral, a maior parte das 

regiões permite algum tipo de pressão, exceto algumas que não podem receber 

qualquer tipo de apoio direito como mostrado nas figuras abaixo. 
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Figura 9 Esquema do coto áreas sensíveis à pressão  
Fonte: physio-pedia 

 
Pressão nesse caso é definida pela razão entre a força aplicada e a área da 

superfície de contato levando em conta as sensibilidades pertinentes de cada um 

dos locais. Os pontos com hachura apresentam as áreas cuja pressão não é 

permitida e são mais focados em zonas de terminações ósseas por causa do atrito 

na região onde a pele é mais fina e possuí menos apoio.  

O coto se divide nesse caso em três áreas:  

 área de apoio e descarga, localizado mais perto do quadril até 

aproximadamente 5 cm abaixo da tuberosidade isquiática (número 8 na 

figura); 
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 área de controle da marcha (a metade do coto, regiões laterais - 

números 9 a 12); 

 área terminal ou terço distal (número 13). 

 As terminações finais dos ossos não podem ser pressionadas por se tratarem 

de regiões pouco acolchoadas e serem muito sensíveis, em especial a região final 

do fêmur (número 5) pelo corte ao osso e a região do trocanter (número 1). Ao 

oposto delas, as regiões moles não servem de sustentação por não possuírem 

músculos fortes o suficiente para o controle do coto. 

 O músculo que aguenta a maior descarga de peso é o abaixo do glúteo 

(músculo abdutor glúteo máximo - número 12) e os músculos responsáveis pela 

contração são os adutores, espalhados pelo volume médio do coto na lateral interna 

para a frontal (entre o número 10 e 11), esses dois subconjuntos são os mais 

importantes na manipulação do encaixe. 

 

3.3 Componentes de uma prótese 

 
A prótese transfemoral é construída e montada em partes. Primeiro tem o 

soquete, no sistema mais comum pelo SUS é sustentada ao corpo através de um 

sistema à vácuo controlado por uma válvula, o joelho preso pela grapa, o tubo 

protético e o pé, como esquematizado na imagem abaixo. Existem diversos 

modelos de todas essas partes de acordo com a necessidade física e o grau de 

atividade do usuário, assim como da quantidade de dinheiro investido no produto. 
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Figura 10 Componentes da prótese  
Fonte: trichy-orthotics 

 

Liners 

 

Liners são produtos criados para aumentar o conforto da prótese, evitando o 

contato direto do membro residual com o encaixe, reduzindo a chance de inchaços 

especialmente em amputados com doenças vasculares. São flexíveis, acolchoados 

e reduzem o movimento e atrito entre a pele e o interior do soquete.  

Existem diversos feitos de acordo com o tipo de sustentação e altura de 

amputação, sendo vendidos em tamanhos padrões. Costumam ter maior espessura 

em baixo por causa do peso que suportam nessa área e por ser uma zona de 

grande atrito. A maioria é feito de silicone, poliuretano e/ou copolímero. Sua 

durabilidade em média varia de 8 meses a 2 anos dependendo do modelo escolhido 

e dos cuidados aplicados. 

O liner é considerado opcional apesar do grande conforto que oferece por 

conta do seu preço elevado, especialmente pela maioria serem importados (cf. 

Anexo 1). A decisão de utilizar ou não e o modelo do liner costumam ser decididos 
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ao fabricar o encaixe, pois o protesista pode informar o tamanho correto de liner a 

ser utilizado e vai adicionar ao molde do encaixe a grossura do liner de modo que 

não fique justo ao utiliza-lo. Cria-se um compromisso do usuário de comprar sempre 

o liner, já que sem o mesmo o encaixe se encontraria folgado. 

 

3.4 Tipos de encaixe de prótese 

 
O coto transfemoral tende a ter uma deformidade devido aos músculos locais 

o que faz com que o encaixe protético tenha que ser confeccionado para suportar a 

descarga do peso com apoio no nervo isquiático e/ou nas paredes laterais do coto, 

sendo o primeiro modelo o isquiático e o segundo o quadrilátero. O encaixe precisa 

suportar o peso da pessoa e se manter firme ao fazer o impulso para caminhar e 

permitir os músculos remanescentes a aumentar a eficiência desse movimento. 

 

 

Figura 11 Encaixe quadrilátero 
 Fonte: physio-pedia 

 

A parte de trás do encaixe quadrilátero permite o apoio maior do peso através 

do osso ísquio e músculo dos glúteos, é o encaixe mais comum no SUS por ser o 

que se encaixa mais ao redor de todo o coto, com um foco na anatomia, e se 

sustenta no ponto isquiático na parte posterior e com um contra-apoio  na frontal 

(lado oposto).  

Um dos efeitos colaterais desse formato é a tendência de inclinar o quadril, 

assim como um deslocamento da musculatura na parte posterior com o tempo, 
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estreitando os mesmos devido a pressão constante. Essa diferença entre a força dos 

músculos frontais e posteriores é resolvido com a pressão nos músculos laterais 

 
 
 

 

Figura 12 Encaixe isquiático  
Fonte: physio-pedia 

 
O encaixe isquiático, também chamado de longitudinal por causa do seu 

formato verticalizado e por CAT-CAM 3em inglês, foi criado para levar em conta a 

funcionalidade do coto. Ele tem a forma mais alongada na parte lateral externa e 

posterior e uma parte mais estreita na lateral média.  

Exige uma grande precisão do protesista porque o encaixe não se apoia 

sobre o nervo isquiático e sim o envolve contendo-o, diferente do quadrilátero, para 

isso precisa fazer o contorno da região dos nervos perfeitamente de forma a garantir 

o conforto. As angulações também variam entre homens e mulheres exigindo um 

cuidado maior com os usuários femininos. A vantagem é que o centro da articulação 

do quadril é o centro do encaixe também, produzindo um maior equilíbrio. 

  

  

                                            
3 Contoured Adducted Trochanteric-Controlled Alignment Method, em português Método de 
Alinhamento controlado pelo Trocânter adutor contornado. 



48 

3.5 As próteses que existem no mercado 

 
 

Um estudo de caso feito comparando entre o encaixe transfemoral com 

interface ajustável, Infinite Adjustable Socket, feito para acomodar a flutuação de 

volume, e o tradicional isquiático (KAHLER, KLENOW, HIGHSMITH, 2016) analisou 

as diferenças de eficiência entre ambos. 

Foram realizados os seguintes testes: caminhada de 2 minutos com partes 

retas e curvas, o caminho de um quadrado para testar mudanças de direção, escala 

de dor e um medidor de conforto. Os testes foram repetidos sem o uso de um liner 

de contenção e usando um liner comum, o que dá uma diferença de 2 cm na 

circumetria do coto. Em todas as categorias considerando o volume normal houve 

uma melhora de 19% em testes subjetivos, como escala de dor e conforto e de 37% 

em testes técnicos contra o encaixe tradicional. Em casos de perda de volume, o 

resultado fica em 22% e em 93% seguindo os parâmetros anteriores.  

Portanto considerando a natureza do projeto, a seleção dos encaixes 

mostrados a seguir foram encaixes ajustáveis. 

 

LiM Innovations Infinite Socket 

 

 

Figura 13 Infinite Socket  
Fonte: LimInnovations 

 

 O encaixe é fabricado através de um molde 3D capturado com o auxílio de 

um scanner, não tem necessidade de encaixe teste.  Feito de fibra de carbono 

revestida com um acolchoamento, o modelo é ajustável através de uma faixa na 
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parte superior do coto. Pode ser adaptado a diferentes necessidades, podendo ser 

produzido como encaixe isquiático ou quadrilátero, com ou sem liner. 

 

Encaixe SiocX 

 

 

 

Figura 14 Encaixe SiocX OttoBock   
Fonte: OttoBock 

 
Encaixe para prótese transfemural. É feito de silicone laminado na sua parte 

de baixo causando maior aderência ao coto, tem uma abertura para permitir 

circulação de ar para a pele. A confecção é personalizada e pode ser feita em 

conjunto com a fábrica em Campinas, São Paulo.  Permite maior amplitude de 

movimento inclusive a pessoa poder sentar sem a prótese atrapalhar. O encaixe é 

feito sobre encomenda não tendo um valor fixo, entretanto clientes relataram o preço 

médio de 6 mil reais. 
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Protótipo desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts 

 

 

Figura 15 Projeto Beth.  
Fonte: Design Week 

 
 

O foco desse projeto é que mesmo que as pessoas recebam doações de 

próteses, essas não poderiam ser utilizadas se a pessoa não tivesse um encaixe sob 

medida e como fazer se não pode visitar o técnico em prótese com frequência? O 

encaixe Beth é moldável usando um forro elastomérico, sendo necessário colocar 

sobre o membro residual com um liner e através do vácuo moldar o produto. O 

projeto está em fase de testes com usuários e em busca de patrocinadores.  
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Neptune 
 

 

Figura 16 Neptune  
Fonte:inhabitat 

 

Criada por Richard Stark, Neptune é um modelo de encaixe especial para 

natação. As partes macias são feitas de silicone e as rígidas de polipropileno 

reciclável.  O modelo está em fase de testes com o usuário, ajustável a partir das 

faixas na parte superior pode ser adaptado a quase qualquer nível de amputação. 

Primeiro prende-se um copo na parte distal do coto para proteger a base e causar 

sucção e depois se encaixa o resto prendendo com a faixa lateral. 

 

 

Figura 17 Neptune  
Fonte: inhabitat 
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x-Revofit Ottobock 

 

 

Figura 18 Revofit Adaptado  
Fonte:Ottobock 

 
 Encaixe experimental da ottobock, ajustável a partir do encaixe tradicional 

com cortes nas placas e instalação do sistema pelo técnico. Pode ser ajustável por 

cima da roupa caso a roupa seja larga e pode ser colocado até 4 placas presas a 

uma mesma válvula. O problema deste sistema é que a placa mais perto da válvula 

é a que aperta primeiro, colocando mais pressão sobre ela. Os usuários chegam a 

relatar 20 ajustes por dia, não é recomendado para recém protetizados por esses 

não terem experiência o suficiente para notar os pontos de estresse e alívio. 

 

Revestimentos internos 

 

 A parte interna do soquete não deve entrar em contato direto com a pele por 

suas características rígidas. Aqui são colocados alguns exemplos de como as 

pessoas costumam proteger seus cotos. 
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AFR 

 

 

Figura 19 Encaixe Interno  
Fonte: a autora 

 

 

Acolchoado para parte interna do encaixe do SUS, não acabado, feito de 

polifórme entre 0,3 e 0,6 cm de grossura. Feito a partir do molde de gesso. Tem uma 

durabilidade de cerca de 6 meses, entretanto só é trocado a cada três anos quando 

existe a troca do encaixe. 

 

Liners da Össur 

 

 

 

Figura 20 Liner iceross Transfemoral e Original da Össur.  
Fonte: Site oficial da Össur 
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Esse liner para atividades de todos os níveis é feito de silicone e coberto de 

nylon. Possui componentes calmantes para a pele como aloe vera, indicado para 

cotos sensíveis. Seu preço está sobre consulta por ser feito sobre medida, mas no 

mercado livre é encontrado por volta de R$ 3600,00. 

 
Willowwoodone Express 

 

Figura 21 Willowwoodone Express  
Fonte: Willowwoodone 

 
Liner de copolímero é macio, acolchoado e muito elástico. Fornece boa 

proteção para níveis de atividade baixos. Possui também uma camada de elastano 

termoplástico com óleos que tratam a pele. Especialmente recomendados em cotos 

com pele seca e pode ser usado com encaixes de pino ou sucção. 
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3.6 Com a fala: o usuário 

 

Procurando sobre o encaixe fornecido pelo SUS nas diferentes regiões do 

Brasil, dois grupos em redes sociais foram acompanhados. O “Amputados Brasil” e 

“União dos Amputados”. Nesses dois espaços foram encontradas pessoas dispostas 

a darem suas opiniões sobre o modelo de resina à vácuo. 

A pesquisa feita sobre as queixas dos usuários relataram os seguintes 

problemas em destaque: machucados na virilha por conta do encaixe rígido, o calor 

e o suor cujo atrito com a prótese causam bolhas e lacerações e a perda do encaixe 

por alterações de peso, especialmente no primeiro ano pós-amputação por perda de 

músculos e gordura. 

Outras queixas citam andar com disposição sem sentir dor no membro 

residual e a demora no processo de protetização. Entretanto, apesar da grande 

maioria das pessoas citarem que esTão juntando dinheiro para a compra de uma 

particular, eles também insistem no uso, apesar das reclamações sobre o SUS, por 

causa da independência conferida pelo uso da prótese.  

As queixas fora da região do Grande Rio de Janeiro e da Grande São Paulo 

incluem também o tempo de viagem até uma Oficina e a dificuldade em fazer um 

acompanhamento mais próximo com fisioterapeutas especializados na área. 

Costumam se referir ao processo de protetização como uma batalha. 

Os usuários do Rio de Janeiro e São Paulo possuem um conhecimento 

melhor sobre como a própria prótese funciona e um acompanhamento de 

fisoterapeutas, apesar de que raramente no nível recomendado porque a distância 

continua sendo grande. A qualidade de conforto na maioria dos encaixes costuma 

ser maior que o padrão, mas repetindo as queixas listadas acima.  

Para lidar com parte desses problemas, as pessoas inventam soluções 

caseiras que possam evitar o gasto com um novo encaixe. O encaixe largo pode ser 

resolvido utilizando diversas meias no coto, um usuário relata que já usou 8 meias 

para manter o encaixe fixo, outro cita que fez o próprio silicone para revestir 

internamente através de silicone para obra - material considerado tóxico em 

temperaturas elevadas como a encontrada no interior do encaixe à vácuo. 
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Métodos como colocação de esponjas molhadas para diminuir o atrito entre o 

suor, também são uma substituição popular ao tradicional liner, entretanto a umidade 

aumenta as chances do surgimento de bolhas além de lacerações. 

O usuário escolhido para acompanhar essa pesquisa tem 24 anos e foi 

amputado aos 12 após um acidente. Nesse período recebeu dois encaixes do SUS, 

mas não se adaptou a ambos. Sua primeira prótese era uma toda de madeira com o 

encaixe feito em resina, esse tipo de modelo era comum até 2010 no interior do 

estado onde foi feito. O problema imediato era o peso, portanto a pressão que o 

encaixe precisava exercer para movimentar a prótese, o apoio era na virilha que 

acabava ficando todo ferido.   

O segundo modelo foi o de titânio com fibra de carbono e apesar de ser muito 

mais leve, o encaixe ainda era bem desconfortável por ser muito apertado de uma 

maneira que chegava a atrapalhar a circulação, entretanto não conseguiu que 

refizessem. No momento está pesquisando diferentes tipos de processos nas 

clínicas particulares. Uma de suas reclamações sobre o formato foi que o processo 

do SUS de medição que fez ignorava as variações de inclinação e peso, fazendo 

apenas pelas medidas padrões o que acabava não se adequando. 

Outro problema que foi notado envolve a ausência de um bom revestimento 

interno. O liner resolveria essa questão, porém o alto custo somado com o seu 

tempo de vida-útil curto dificulta que as pessoas possam ter acesso a esse conforto. 

 

3.7 Processo de protetização e adaptação 

 

 Desde 1991 com a lei nº 8213 faz parte das atribuições do SUS por meio do 

Serviço de Reabilitação Profissional fornecer OPM (Órteses, Próteses e Meios 

Auxiliares de Locomoção) junto com reabilitação profissional e social ao beneficiário. 

A não adaptação às OPMs gera desperdício de dinheiro público sem gerar benefício 

ao usuário que continua sem poder realizar atividades funcionais do seu dia a dia. 

Mesmo com a lei, o tempo de espera para o recebimento de uma prótese pode 

chegar a 36 meses. 

 No Lar Escola São Francisco entre 2006 e 2012, o intervalo de tempo médio 

entre amputação e avaliação inicial foi de 29,2 meses e entre a avaliação inicial e 

alta foi de 13,6 meses (CASSEFO, NACARATTO, CHAMLIAN, 2003). Em relação à 
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independência nas atividades de vida diária, 35,23% (164) são independentes; 

12,86% (61) são semidependentes e 2,74% (13) são dependentes. 

 Um estudo feito em Toronto, Canadá (MEIKLE, DEVLIN, GARFINKELl, 2001) 

indica que o tempo médio entre a amputação e a admissão do paciente na 

reabilitação é de 15,6 dias com margem de 10,8 dias, com o tempo entre a 

amputação e a alta em Quebec de 4,8 meses para amputações transfemorais e 

transtibiais. 

 Por que então a demora na protetização no Brasil ocorre? Os motivos são 

principalmente demora no encaminhamento para serviços especializados, filas de 

atendimento para a primeira consulta, acesso ao lugar – tanto o transporte até o 

local quanto a distância até a residência do paciente-, tempo de espera de avaliação 

e de produção da prótese pelo SUS. 

 Existem apenas 31 oficinas ortopédicas do SUS. Apesar da verba específica 

para oficinas e ao menos sete já prontas, as mesmas não se encontram em 

operação devido à falta de técnicos protesistas disponíveis e Oficinas como a da 

AFR atendem 50 municípios ao mesmo tempo. 

  
3.8 A Oficina da AFR e comparativo com a particular 

 

 

Figura 22 Encaixe sem acabamento feito na AFR  
Fonte: a autora 
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A Oficina da AFR produz aproximadamente 25 próteses por mês, sendo em 

média 12 transtibiais 4e 12 transfemorais e uma diferenciada. Segundo a Ottobock 

Rio de Janeiro, transfemorais ainda é o nível de amputação mais comum no estado, 

sendo o terço médio o nível de amputação com maior número de casos.  

A maior oficina pública do eixo Rio de Janeiro é a da ABBR com uma 

produção de cerca de 500 próteses mensais, possuindo um esquema de trabalho 

mais industrial, apesar do processo entre ela e a AFR serem bem semelhantes, é a 

escala, o tamanho e organização da Oficina que gera essa diferença. 

Trabalhando em horário integral e se dedicando a apenas uma prótese, o 

técnico da AFR crê que demoraria dois dias para finalizá-la por conta do processo de 

secagem do molde e da usinagem. A demanda é constante, porém com picos 

sazonais, entretanto em nenhum mês fica abaixo de 20 próteses pedidas, gerando 

um acúmulo constante.  

No geral a adaptação ao uso das próteses da AFR é boa, mas a principal 

queixa continua a ser dores na região do coto, a adaptação à mesma e o encaixe 

interno moldado fornecido pelo SUS para evitar o contato entre o coto e a prótese 

tem uma durabilidade baixa, só sendo reposto gratuitamente depois dos três anos 

mínimos. O SUS não fornece outros auxílios como o liner de silicone devido ao seu 

preço alto e a frequência de reposição de cerca de 2 em 2 ano, recomendando em 

seu lugar uma faixa feita de poliamida 60% e latex 40% ou no caso da AFR , um 

emborrachado de polifórmio de 0,3 cm. 

                                            
4
 Amputação feita através do corte da tíbia, também conhecidas como abaixo do joelho. 
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Figura 23 Teste do encaixe com o emborrachado interno  
Fonte: a autora 

.  

Na AFR o tipo de encaixe que mais sai é o quadrilátero, entretanto na 

Ottobock Rio o encaixe de nervo isquiático é o mais aceito, ambos com sistema de 

sucção a vácuo através de válvulas. A Ottobock tem outros modelos de encaixe, 

mas é o válvula que costuma sair mais, por uma questão de preço e costume. 

No caso da Ottobock, o molde de gesso nem sempre é utilizado, pois a 

empresa possui um cadastro de tipos de cotos e se o membro residual for regular 

apenas as medidas de circumetria e altura são mandadas para a fábrica em São 

Paulo e de lá para a produção de um molde de espuma para fazer o encaixe por 

cima do mesmo, entretanto o custo dos encaixes na Ottobock começam em 6 mil 

reais. 
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Figura 24 Resina sobre o molde de espuma Ottobock  
Fonte: a autora 

 

 

A Ottobock Rio possuí uma sala para testes de caminhada em escadas, 

rampas e percursos específicos, entretanto ela não é responsável pelo 

acompanhamento do fisioterapeuta, este precisa ser feito em outro local.   

A fornecida pela AFR é feita sobre medida por técnicos ortopédicos e 

fisoterapeutas. Como lá se trabalha com o Projeto Terapêutico Singular, a 

reabilitação é acompanhada em quatro momentos diferentes e por multi áreas de 

acordo com as necessidades do usuário e seu contexto, entretanto como a grande 

maioria das pessoas -cerca de 85%- que requerem a prótese lá, não fazem o 

tratamento no local, um déficit de atendimento acaba acontecendo. 

A maioria dos pacientes externos não dispõe de acompanhamento pré-

protetização e nem durante a adaptação, adicionando uma dificuldade na utilização 

da prótese causada por falta de informação e preparo que pode vir a gerar uma 

experiência negativa fisicamente com o objeto, especialmente por conta do 

preparatório muscular que o processo pré-prótese pode adiantar.  
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Ambos os locais entregam para o usuário a prótese já alinhada, montada e 

com um revestimento escolhido pela pessoa, no caso da AFR ele é de cor 

semelhante à pele, com ou sem espuma dependendo do desejo de cada um. É 

necessário que o usuário da nova prótese realize no mínimo duas visitas à 

Instituição, além de sua visita inicial, para um teste do encaixe provisório e o do 

definitivo. No SUS, a mesma pode ser renovada gratuitamente de 3 em 3 anos, com 

os componentes necessários ou completamente. 

 

Processo de produção do SUS 

 

 

 

Figura 25 Componentes da prótese da AFR, liner opcional.  
Fonte: a autora 

 
 

O processo se inicia na Oficina com o molde de gesso. O protesista já sabe 

os lugares onde normalmente o encaixe precisa ficar mais alto e as protuberâncias 

do osso e por tanto ajusta o molde a isso marcando as diferentes espessuras que a 

parede do molde precisa ter, além de adicionar 5cm da base mais distante do corpo 

para a colocação da válvula e a criação do sistema de suspensão a vácuo que 

prende a prótese pronta ao coto. 
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 Depois de feito o molde com as ataduras gessadas, um molde negativo é 

criado e lixado após secagem. A medida é feita baseado na existência de uma 

camada interna entre 0,3 e 0,6 cm ocupada por um dos métodos de conforto interno: 

faixa, liner ou o encaixe de polifórmio feito no local. Cada um desses métodos pode 

possuir diferenças de milímetros entre si sendo necessário decidir por um deles 

nesse momento. 

 

 

 

Figura 26 Molde negativo pronto  
Fonte: a autora 

 
 

É esse molde negativo que é encapado primeiramente com uma malha 

tubular e depois enrolado com as camadas de fibra de carbono e de vidro nas partes 

mais suscetíveis a quebra ou que atuam como maior ponto de pressão. Os encaixes 

costumam possuir cerca de 4 camadas entre vidro e fibra de carbono, mais oito 

camadas de Nylon por cima, ficando com 3 e 5 milimetros de espessura. .  Esse 

encaixe não acabado é o modelo teste que o usuário experimenta. 

Aprovado, o molde é fechado para que se possa inserir através de um buraco 

no topo a resina da Ottobock, que através do uso de vacum forming se espalha 
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como uma camada de laminação igualmente por toda a superfície do encaixe. Caso 

tenha que corrigir algo, nesse momento eles aquecem o molde levemente, pois seus 

componentes termomoldáveis permitem a alteração leve de medias. Caso esteja 

muito diferente do necessário, o modelo tem que ser descardado. 

 

 

Figura 27 Molde envolto em fibra de carbono e fibra de vidro  
Fonte: a autora 

 

 

 Como a grande maioria das pessoas que fazem próteses na Oficina não vive 

em Niterói e não fazem a reabilitação na Instituição, esse teste costuma ser rápido, 

deixando a responsabilidade da adaptação sobre o fisioterapeuta do paciente. A 

vantagem desse primeiro modelo transparente inicial é checar facilmente os pontos 

de pressão ao ver onde o coto encosta nas paredes do encaixe, de forma que 

mesmo se a pessoa não notar a pressão sobre algum ponto que não devia 

imediatamente ou se pressionar a circulação, o fisioterapeuta ou o técnico é capaz 

de visualizar.  
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Figura 28 Molde preparado no vacuum forming  
Fonte: a autora 

 
 

 

 
3.9 A colocação do encaixe à vácuo 

 

Um encaixe fechado pode ser colocado de diversas maneiras, uma delas é 

através do buraco do vácuo com o auxílio de uma meia (no Brasil temos o EasyFit). 

Após o coto estar no lugar, a meia é puxada pelo buraco e rapidamente a válvula de 

sucção deve ser posta no lugar. Esse processo precisa ser feito em pé e depende 

da agilidade da pessoa para ser colocado corretamente. Lembrando que a parte 

mais distal do coto não encosta no fundo do encaixe. 
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Figura 29 Esquema de colocação do EasyFit  
Fonte: Ortopédica Curitiba 

 
Outro método é adicionar lubrificante a pele e ir encaixando o coto até a 

válvula de sucção conseguir puxar todo o ar. Para a liberação do coto nesse caso é 

necessário que exista um botão que alivie a pressão.  

 A colocação através do EasyFit exige um bom condicionamento físico da 

pessoa amputada para poder fazer a retirada do saco corretamente. Mas, em todos 

os métodos de colocação, a pessoa precisa estar em pé ao final do processo para 

que a gravidade force a expulsão do ar do encaixe e que o coto desça até a posição 

o mais perto possível da base do encaixe.  
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4. DEFINIR 

 
 

Através da reunião das queixas dos usuários com entrevistas na Oficina e no 

setor de Reabilitação, o problema foi delimitado e os requisitos e restrições 

identificados. Para a busca de soluções e geração de alternativas, a pesquisa foi 

direcionada para os modelos experimentais de encaixes que estão sendo 

produzidos ao redor do mundo, similares e outros acessórios utilizados como o liner 

de silicone. A cada ponto considerado os dois setores da AFR foram consultados 

para analisar a viabilidade da produção e perguntado de maneira informal nos 

grupos de facebook a opinião de usuários em potencial. 

 

4.1 Requisitos do projeto 

 

O projeto fornece melhorias à qualidade de vida de pessoas amputadas 

transfemorais, através do desenvolvimento de um sistema de encaixe ajustável a 

mudança volumétrica do membro residual, o coto. A solução desenvolvida deve 

estimular o uso da prótese através do conforto físico com diminuição das dores, 

inchaço e escoriações no membro residual, aumentando a eficiência da mesma além 

do bem estar emocional causando a diminuição à rejeição por parte dos usuários 

que leva ao abandono da prótese. Além disso, precisa permitir a passagem de ar 

internamente para o usuário evitando o acúmulo de suor que prejudica a fixação 

entre coto e encaixe, dando a sensação que o último fica escorregadio. 

O encaixe também precisa permitir que a pele do coto respire, o modelo 

vedado passa uma sensação de segurança adicional ao usuário, mas em 

contraposição o material utilizado permite a acumulação de suor, deixando a prótese 

escorregadia e aumentando o calor dentro do soquete facilitando a formação de 

lacerações e bolhas. 

 

Requisitos 

 Ajustável ao volume do coto; 

 Compatível com encaixe quadrilátero e isquiático; 

 Ser fácil e rápido de ser colocado para a população jovem e idosa; 

 Material bactericida na parte interna; 
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 Permitir a circulação de ar; 

 Tecidos transpiráveis; 

 Compatível ao modelo de grapa utilizado 

 

Restrições 

 

 RDC Anvisa n56/2001, que dita sobre a segurança e confiabilidade dos 

materiais escolhidos para a produção de produtos para a área da 

saúde 

 Portaria n388/1999, fala sobre os certificados de garantia e duração 

dos equipamentos fornecidos pelas Oficinas Ortopédicas. 

 

4.2 Elementos importantes do projeto 

 

 Uma das necessidades observadas foi que o novo modelo de encaixe 

precisava ser compatível com os joelhos mecânicos fabricados. Na Oficina da AFR 

os joelhos utilizados são da Ottobock, em sua maioria o 3R15 para a primeira 

prótese. Para o usuário já acostumado e com alto nível de movimentação existe 

também o 3R80, mas não está disponível em todas as unidades também. 

 

 

Figura 30 Joelho 3R15  
Fonte: Ottobock 
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Pesquisando sobre qual material pode ser utilizado internamente para o 

conforto do usuário, o silicone platina com dureza entre 9 e 15, é atóxico e 

considerado próprio para uso medicinal. O material é líquido e vem em proporções 

iguais do componente A e B que devem ser misturados 1:1 para a utilização.  

O silicone precisa proteger a parte extrema distal do coto, sua base, em todos 

os casos e a lateral na altura do trocanter para servir como liner. Pode ser preso de 

múltiplas maneiras, entre elas: 

 shuttlelock, um sistema de pin que mantém o liner preso ao joelho;  

 indo até a virilha e pressionando o músculo glúteo em sua base; 

 parando acima do trocanter e prendendo nos músculos médios. 

 
 
4.3 Alternativas 

 

  Com base nesses dados foi iniciado o processo da criação de 

alternativa, focado inicialmente em desenhos básicos para passar a ideia ao técnico 

protesista e analisar a viabilidade da produção e sua segurança. 

 

4.3.1 Ajuste feito através de faixas elásticas e botões 

 

 

 
Figura 31 Alternativa 1  

Fonte: a autora 
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O ajuste é feito prendendo as faixas elásticas nos lugares que precisem de 

maior contenção através de um sistema com botões. Dependendo de onde a 

variação volumétrica fosse maior o número de faixas elásticas e em quais botões os 

as faixas ficariam. 

Opiniões: O material teria que ser muito resistente e durável para não ficar 

folgado rapidamente ou quebrar os botões com a força do movimento exigido para 

andar, o usuário precisaria já possuir experiência com próteses para ser capaz de 

distinguir onde os apoios deveriam ser colocados. 

 

4.3.2. Encaixe ajustável através de parafusos 

 

 

Figura 32 Alternativa 2  
Fonte: a autora 

 
O encaixe é totalmente acolchoado na parte traseira e ajustável por três fitas 

plásticas com furos, ajustando através dos parafusos.  A faixa superior tem menos 

variações por ser o local onde o encaixe tem que ficar mais justo. Um liner interno 

em preto iria até a altura do trocanter. Na parte frontal ficaria o ajuste dos parafusos 

e o encaixe contaria com duas faixas laterais de forma que o encaixe do coto fosse 

similar a uma rede. 
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Opiniões: Dois fisiatras indicaram que não havia necessidade do 

acolchoamento total e para o usuário os parafusos seriam difíceis de ajustar. As 

faixas verticais deveriam ser mais largas para proporcionar maior apoio. 

 
 

4.3.3. Encaixe ajustável em 2 pontos 

 

 

Figura 33 Alternativa 3  
Fonte: a autora 

 
 

Essa alternativa dá preferência a um encaixe mais justo na circunferência 

maior apoiando através da posterior, com faixas verticais para dar uma sustentação 

maior ao encaixe. Ao invés do liner, o copo embaixo protegeria a base do coto de ter 

contato com o resto o encaixe e o interior inteiro possuiria uma fina camada de 

silicone por todo ele.  

Opiniões: o encaixe se sustentaria através da base do copo e da parte 

superior, entretanto as a base do encaixe mais curta exigiria muita precisão do 

técnico protesista para ser firme. 
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4.3.4. Encaixe mantendo o sistema de válvula 

 

 
Figura 34 Alternativa 4  

Fonte: a autora 
 

 Misturando duas alternativas anteriores o encaixe seria ajustável por duas 

faixas elásticas que passariam por toda a superfície da peça e acima seria 

acolchoado. Ele contém um liner interno indo até em cima para criar o sistema à 

vácuo tradicional. 

Opiniões: Para realmente funcionar, a base do encaixe precisaria ser muito 

mais comprida para criar a sucção e ao mesmo tempo depender apenas do silicone 

para ser fixada. Acabaria precisando apertar o coto, criando desconforto. 
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4.4 Escolha da alternativa 

 
De acordo com a terceira conversa com o fisioterapeuta da AFR, o que 

precisava ser criado era a suspensão. “Se o encaixe estiver fixo já é o suficiente. 

Não deve ter uso de válvula, pois não precisa da pressão”. A diferença entre o 

formato de encaixe quadrilátero e isquiático não entra nesse caso, pois é algo que o 

técnico protesista pode escolher de acordo com as necessidades da anatomia de 

cada pessoa, não alterando a maneira como a suspensão é ajustada.  

Conversando com os fisioterapeutas da ABBR, AFR e da Ottobock Rio e com 

pessoas amputadas foi chegado a um consenso sobre as regiões de maior impacto 

que precisam ser revestidas com espuma ou silicone por sofrerem maior tração e 

impacto, que confirmaram os padrões que já apareceram anteriormente, apenas 

com o adendo que o silicone colocado até a altura do trocanter seria capaz sozinho 

de criar uma estrutura semelhante ao vácuo.  

A decisão entre a criação de um encaixe que atinja os três níveis de 

amputação ou um feito focando no nível terço médio, o mais comum, e ajustável 

dentro dessa altura, foi tomada baseando-se na eficiência do encaixe mais o custo 

de fabricação, além do processo de reabilitação. Um encaixe com muitos ajustes em 

pacientes que fazem seu processo de reabilitação longe das oficinas acaba por ser 

deixado de lado pela falta de manutenção existente. Foi dada a preferência a um 

modelo que possuísse três versões semelhantes, um para cada um os níveis de 

amputação.  

A alternativa final manteve as faixas verticais nas laterais, dessa vez um 

pouco mais grossa de acordo com a sugestão recebida. As faixas elásticas 

horizontais em caso de cotos mais longos para auxiliar na fixação, mas as mesmas 

seriam auxiliares. A altura do liner é decidida pelo protesista podendo ou não 

compreender toda a área do encaixe externo, pois a fixação depende no geral da 

faixa superior e seu posicionamento. 
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Figura 35 Alternativa escolhida 

Fonte: a autora 
 

 

 

 
 

Figura 36 Alternativa escolhida - vista explodida 
Fonte: a autora 
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5. DESENVOLVER 

 

 Os testes iniciais precisavam de um manequim de um coto para utilizar no 

processo de modelagem e poder testar o ajuste do encaixe rusticamente. Essa base 

foi construída em espuma de poliuretano 22 cm de alta densidade presas por fios 

encerados e modelada com meia calças para manter o formato pretendido. Foi feito 

também outro modelo apenas do coto com a circumetria ligeiramente maior para 

simular o aumento e diminuição do volume.  

Para construir o resto do manequim foi utilizado dois cobertores de microfibra 

moldados no formato desejado e um pedaço de madeira além de 3 pequenos 

pedaços de cano pvc para construir o apoio interno e manter o modelo em pé sem 

necessidade que o segurem. O acabamento final foi feito com outra camada de meia 

calça cor de pele e a colocação de shorts para facilitar a identificação. 

 

5.1 Primeiro modelo 

 
Antes de o primeiro modelo ser criado, uma simulação em escala 1:5 foi feito 

de massa cerâmica para conferir o formato e seu posicionamento em um coto. 

 

Figura 37 Modelo em escala 1:5  
Fonte: a autora 
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 Esse modelo rudimentar deu lugar a um em escala real criado a partir de 

polietileno para as paredes do encaixe, velcro para o ajuste e massa cerâmica para 

a base do encaixe.  

 

5.1.1 Construção 

 
A base do encaixe foi feito de massa cerâmica fria da acrilex moldado 

diretamente sobre o molde. As paredes foram feitas com polietileno de 1 cm 

moldado com o soprador térmico para possuir a mesma geometria do molde , 

especialmente nas curvas.  

 

 

Figura 38 Polietileno de 1mm ajustado com a sopradora térmica  
Fonte: a autora 

 
O processo foi feito com as partes já cortadas ao invés de corpo único por 

conta do tamanho do soprador térmico que não daria vazão em uma peça maior. As 

peças precisam ser esquentadas em parte e nesse caso foram pressionadas contra 

o molde até o seu esfriamento. Parafusos sextavados cortados de 3/15” por 1/2" 
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foram utilizados para fixar as diferentes faixas entre si e na base de cerâmica. Para 

simular o ajuste, foi utilizado velcro de 5 cm de largura.  

 

 

Figura 39 Primeiro modelo completo  
Fonte: a autora 

 
 

5.1.2 Testes feitos 

 
O primeiro teste realizado foi o da adaptação a medidas. O modelo foi 

colocado nos dois moldes do membro residual para comparar a resposta ao formato. 

Os dois cotos se assemelham com uma variação de cerca de 3 centímetros em sua 

circumetria dependendo da altura da medida. Uma mudança desse tamanho nesta 
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região pode vir tanto do ganho de peso como da atrofia eventual dos músculos 

locais. 

 

 

Figura 40 Diferença das medidas dos cotos de espuma e teste de ajuste  
Fonte: a autora 

 

Nesse teste o formato do encaixe no modelo se adaptou bem, continuando a 

ter contato com todas as áreas do coto, entretanto é um teste simples já que o 

polietileno é muito maleável, característica que o material final não pode possuir. 

Além do teste a adaptação de diferentes medidas, foi realizada uma 

simulação da colocação do encaixe e sua retirada, assim como teste de firmeza. O 

produto ficou bem justo, precisando de esforço para que se deslocasse do molde do 

coto. O comprimento das fitas de velcro atrapalharam um pouco o processo e deve 

ser um ponto de atenção na criação do modelo final dos ajustes. 
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Figura 41 Esquema da colocação e retirada do produto  
Fonte: a autora 

 
O resultado dos testes levou a um próximo modelo feito de um material mais 

rígido que permitiria confirmar a adaptabilidade do encaixe. A faixa elástica que 

passa na parte média do coto de acordo com a alternativa precisaria ser alterada 

para passar por partes internas da estrutura ao invés de dar a volta por toda ela 

como no modelo, a fim de diminuir o tamanho necessário da faixa e melhorar o 

aspecto. 
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5.2 Segundo modelo 

  
O objetivo desse segundo modelo foi testar o processo de fabricação dos 

moldes em cima de um coto real e por tanto com limitações que não existiam no 

molde de espuma. Especialmente testar o sistema trava/presilha além do formato e 

o funcionamento como um todo, para confirmar a validade da alternativa. 

Nesse caso o molde feito no coto de Luíz Filipe, 24 anos, amputado desde os 

12 por conta de um acidente como uma retroescavadeira. Não protetizado, teve 

duas próteses feitas pelo SUS, mas em ambas o molde foi incorreto (como 

mencionado na sessão 3.6), não conseguindo utilizar a prótese.  

 

 
Figura 42 Foto do coto 

Fonte: a autora 

A amputação dele é em uma altura elevada produzindo um coto de cerca de 

20 centímetros de comprimento. O usuário não tem mais o costume de enfaixar o 

coto o que o deixa mais suscetível a mudanças de volumem assim como não faz 

fisioterapia específica para os músculos locais contendo mais tecido mole. Porém 

por se tratar de uma pessoa jovem, o membro residual não apresenta sinais de 

atrofia. 

Para melhor estudo foi feito um modelo 3D do coto apenas com as medidas 

da circumetria, com o objetivo de permitir uma modelagem da alternativa mais 

verossímil de forma a estudar melhor o desenho da mesma para descobrir as 

medidas certas necessárias para o desenvolvimento do segundo modelo. 
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Figura 43 Modelo 3D do coto 
Fonte: a autora 

5.2.1 Materiais 

 
Para esse segundo modelo foram utilizados materiais que se comportam de 

maneira similar aos planejados para o modelo final de forma a fazer um teste que se 

aproxime mais da realidade. 

 

Silicone 

Alta estabilidade e boa adesão se o coto possuir muitas zonas de tecido mole. 

Macio, mas resistente à pressão, o silicone é durável e fácil de limpar. Serve para 

indivíduos com level de atividade baixo a moderado. O modelo de silicone usado 

nesse mockup é chamado de pele artificial e tem 1 milímetro de espessura e é 

utilizado por tatuadores iniciantes para teste. 

 

Polipropileno 

Material de baixo custo, fácil moldagem e é considerado altamente resistente 

a fraturas especialmente acima de 15º. Foi o material indicado pelo técnico de 

órteses particular, por ser utilizado em órteses e outros equipamentos da área 

média, ele também orientou sobre como trabalhar com o material.  

 

Neoprene 

Combinação de uma camada de borracha expandida sobre pressão revestida 

de tecido de um ou ambos os lados. Pode ser alongado, é um material resistente a 

abrasão e a deformidades além de uma proteção térmica que o faz ser utilizado em 

materiais de mergulho e na indústria hospitalar. 
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Resina cristal 

Trata-se de uma resina de poliéster, possui uma dureza balanceada 

permitindo-se ser furada e pode ser lixada. Não deve ficar em contato direto com a 

pele, mas misturando-se com fibra de vidro é possível produzir a resina de 

laminação. Isso não foi feito nesse modelo. 

 

5.2.2 Construção 

 

 O molde do coto foi feito utilizando atadura engessada. Depois de seco – 

cerca de 5 minutos- foi feito o molde negativo com acréscimo nas regiões mais 

sensíveis. Após o mesmo estar pronto, este foi lixado levemente para garantir uma 

superfície suave de trabalho e recoberto com a malha tubular. 

 
Figura 44 Molde de gesso já ajustado  

Fonte: a autora 

A base mais distante do coto foi feita de resina utilizando o molde de gesso 

como medida e uma cuia como contramolde. Ela foi lixada após o tempo de cura de 

72 horas e seus ajustes foram feitos com um motor de podologia e lixa d’água. 

Depois para o teste no usuário essa parte foi revestida internamente pelo neoprene 

para providenciar um conforto adicional. 
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Figura 45 Resina após a lixa mais grossa  
Fonte: a autora 

 

O molde de gesso também foi utilizado para moldar o polipropileno de 2mm. 

Os pedaços foram cortados anteriormentes no formato correto com o uso de uma 

serra tico-tico. Essa foi uma decisão tomada na ausência de um forno de uso 

industrial, pois o polipropileno pode ser moldado como uma peça única e depois 

retirar material das áreas desejadas com a serra, entretanto esse processo requer 

que ele seja aquecido igualmente.  Os pedaços foram colocados no fogão apoiados 

na malha tubular até se tornarem transparentes, sinal de que estão prontos para 

serem moldados. Nesse momento eram retirados do fonro e colocados contra o 

molde de gesso por alguns segundos até esfriarem e assumissem a posição fixa, 

voltando à cor branca. 
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Figura 46 Polipropileno indo ao forno  
Fonte: a autora 

 

A trava escolhida para o ajuste foi a de patins tradicionais por poder ser 

apoiada em outro material através de parafusos e permitir movimentos de baixa 

amplitude, além de se tratar de um sistema pré existente e visualmente intuitivo com 

uma boa trava, não acarretando mais trabalho para os setores de reabilitação em 

matéria de treinamento e também sendo fácil de prender.  

Entre as alternativas pesquisadas havia opções com furos, porém a distância 

entre os mesmos seria superior à desejada para um microajuste. O sistema de 

velcro não se demonstra tão confiável após múltiplos usos, não sendo adequado e a 

proteção de cintos de cadeiras infantis apesar de firme e seguro, ocupa um espaço 

relativamente grande sendo também mais trabalhoso do que necessário para o 

usuário. Assim, como mais difícil de preender.  
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Figura 47 Modelo final  
Fonte: a autora 

 

 
Figura 48 Modelo final no ajuste mais largo  

Fonte: a autora 
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5.2.3 Testes com o usuário 

 

A primeira coisa que foi notada nos testes é que a base de resina deveria ter 

sido mais comprida, mesmo sem a necessidade da válvula. Ela precisava ao menos 

cobrir mais o coto até acima da altura da cicatriz. Esse foi um erro causado por 

inexperiência nas medidas na hora de fazer o molde de resina. 

 

 

Figura 49 Teste com o usuário sentado  
Fonte: A autora 

 
Entretanto, o modelo de encaixe se sustenta e sua função também é clara. 

No momento que ao sentar o usuário o ajustou para ficar mais largo e acomodar 

melhor o coto e ao levantar ele o prendeu. Não foi relatada nenhuma queixa sobre 

o acabamento interno, havia duas almofadas feitas de espuma e revestidas de TNT 

de uso hospitalar que não chegaram a ser testadas, pois o usuário achou que elas 

tiravam a fricção gerada pelo silicone e ele não possuía nenhuma reclamação ao 

acabamento interno.  

O coto do usuário é considerado simétrico pelos padrões e curto, portanto 

outro ajuste lateral, além do da presilha, cobriria muito o coto. Contudo isso afeta a 

segurança e pensando em distribuição de peso colocaria muita pressão na presilha. 

O ideal seria dividir entre as duas laterais esse peso e fechar um pouco mais o 
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encaixe para ele ter outras paredes nas quais se suportar e não depender tanto da 

parte mais próxima à virilha. 

 

 

Figura 50 Teste do usuário em pé 
Fonte: a autora 

 
5.3 Terceiro e quarto modelo 

 
 Os resultados anteriores levaram novamente ao questionamento sobre as 

dificuldades de fazer o processo de protetização onde não há técnicos disponíveis. 

O maior problema do modelo anterior houvera sido humano e por falta de 

experiência que foi a base resinada. 

 O desenvolvimento final do projeto e seu formato foram revistos para se 

enquadrarem melhor em um modelo que a oficina pudesse construir com facilidade 

e que também pudesse ser feito de maneira mais industrial para aqueles que a 

opção atual é não possuir nenhum modelo de encaixe. 

Apesar do custo inicial alto, a solução 3D poderia levar o encaixe de próteses 
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para lugares onde os técnicos protesistas não tem acesso, com a impressão do 

molde inicial poderia ser feito o encaixe sem a necessidade do usuário se 

locomover até a oficina como uso de fotos. Atualmente para esse processo ser 

feito, o técnico precisa levar até vinte quilos de gesso até o local para executar o 

molde e contramolde. Além do peso e da demora de secagem do molde negativo, o 

processo produz poeira e sujeira no local. 

O terceiro modelo foi feito com o molde no manequim do primeiro modelo e o 

quarto utilizando o usuário do segundo modelo, testando a adaptação da 

modelagem 3D para duas alturas de amputação. 

 

5.3.1 Molde 3D  

 
A criação de um modelo 3D através de fotos demanda mais tempo que 

através do scanner 3D, entretanto pode ser feito em casa desde que com a luz 

correta. Para a criação desse molde foram feitos nove sets de imagens até chegar 

a um resultado satisfatório, entretanto o mesmo foi facilmente replicado e 

aprimorado após notar os erros de posicionamento.  

 Foi utilizado a câmera de um celular da Samsung, o melhor resultado veio no 

modo pro da câmera com iso 100 durante a tarde com 87 fotos tiradas no caso do 

molde do usuário do segundo modelo.  O software gratuito utilizado para criar o 

padrão de imagens foi o VisualSFM. 

O programa funcionando posicionando as imagens ao redor de um eixo e 

depois preenchendo os espaços deixados com informações das outras imagens. Ao 

finalizar esse processo, o programa recria a densidade do objeto para a criação do 

modelo 3D. 
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Figura 51 Visão das fotos no VisualSFM 

Fonte: a autora 

 
  A edição final para a exportação do 3D foi feita no MeshLab. O 

programa edita a montagem do VisualSFM para restaurar textura e detalhes, 

preenchendo os espaços que foram deixados em aberto e permite a seleção das 

partes da imagem que se quer transformar em arquivo de modelagem. Com esse 

corpo criado ele pode ser exportado para o Fusion 360 onde a modelagem do 

produto é criada em cima do modelo virtual do coto. 
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Figura 52 Reconstrução da densidade do modelo no VisualSFM 
Fonte: a autora 

 

 
Figura 53 Modelo 3D do coto no Fusion 360  

Fonte: a autora 

 

5.3.2 Construção terceiro modelo 

 

 Como mencionado, a alternativa final sofreu algumas mudanças em busca 

de simplificar a produção e estar de acordo com um processo que seria plausível 

tanto para a Oficina quanto para a modelagem virtual.  

 O desenho da alternativa foi alterado de acordo com os pontos de maior 

sensibilidade para respeitar a anatomia do coto e aumentar o conforto do usuário. 

Ao invés das faixas laterais largas, o encaixe possui uma região de descarga e 

peso grande na traseira e na posterior.  

A faixa lateral elástica se mantém dessa vez presas em alças em ambos os 

lados de forma a usar uma faixa mais curta que não precise passar por dentro do 

modelo. O objetivo é que a faixa possa ser trocada a baixo custo pelo próprio 

usuário, caso note que a mesma se encontra frouxa. A presilha também é utilizada, 

nos dois lados. A simetria criada pelas alterações na alternativa facilitam a 

modelagem e a adaptação entre coto esquerdo e direito.   
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Figura 54 Vista lateral da alternativa com os pontos sensíveis 

Fonte: a autora 

 

 O liner foi modulado no programa também, por mais que seu processo de 

produção seja diferente, para adicionar as distâncias que o coto precisa ter das 

paredes do encaixe. O encaixe foi modulado em corpo único e impresso em ABS. 

 A primeira versão foi feita em impressão de baixa qualidade para poder ter 

uma prototipagem rápida para poder ser validado juntamente com os profissionais 

da área, a impressão durou cerca de 22 horas opostas as 44 da impressão em 

qualidade média. 
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Figura 55 Impressão 3D sem acabamento  

Fonte: a autora 

 

 Por conta da base de apoio para a impressão, a parte distal do encaixe 

precisou passar por um processo de lixamento para tirar a camada criada como 

pilar. A impressão rápida também deixou algumas falhas entre as camadas que 

foram preenchidas com massa plástica. 

 De forma a manter a maior semelhança possível com o que seria o protótipo 

foi utilizado um encaixe para o joelho impresso em 3D e um modelo de liner feito 

com silicone comum para demonstrar o preenchimento requerido das áreas. O 

modelo ainda precisaria de uma cobertura de silicone internamente por toda a sua 

superfície especialmente na parte que fica mais perto da virilha, entretanto seria 

necessária a impressão do molde puro e de um contramolde para fazer esse 

trabalho de maneira caseira e mesmo assim os moldes teriam que ser bifurcados. 

 Em um processo em oficina, o silicone interno poderia ser feito utilizando 

vacuum forming e polipropileno para fazer o molde.  
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Figura 56 Modelo 3 com a trava, encaixe do joelho e o silicone interno  
Fonte: a autora  

 

 

5.3.3 Testes terceiro modelo 

 
 O modelo não possui acabamento interno e, portanto não pode ser testado 

diretamente no usuário. O teste escolhido nesse caso foi levar o modelo as oficinas 

e técnicos protesistas para receber a opinião de acordo com a experiência que 

possuem sobre o que funcionaria e o que não funcionaria. 

 Aqui consta a reunião dos feedbacks recebidos. Em unanimidade os três 

técnicos acham que as duas fivelas já produziriam sustentação o suficiente para 

criar o apoio, sendo desnecessária a faixa elástica por ela não conter descarga de 

peso. O modelo foi mostrado também aos funcionários da Oficina da AFR, como um 

todo se mostraram bastantes interessados no processo da impressão 3D e da 

modelagem através de fotos, comentando que seria um ganho na quantidade de 

pacientes que eles conseguiriam acomodar e especialmente para o usuário. 

Adicionalmente, os técnicos chamaram atenção para os seguintes pontos:  

 

 a camada interna de silicone que precisa estar em volta de toda a 

superfície, precisa fazer a volta na parte superior do encaixe para que 

ao sentar não machuque, independente de ser ajustável ou não; 
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 ao criar o molde precisa tomar cuidado com a circulação sanguínea 

também e preservá-la. Nesse formato ele crê que não haveria 

problema, porém aponta para a necessidade de um teste; 

 o cuidado da camada interna começar em 3 mm e não ter mais de 6 

mm no total, no caso da fabricação do definitivo; 

 a espessura das laterais no encaixe 3D poderia ser mais fina. 

5.3.4 Quarto Modelo 

 
 O quarto modelo utilizou o mesmo arquivo base que o terceiro, alterando as 

medidas para se adequar ao molde do coto do usuário. Levando em considerações 

os comentários do teste anterior, foi retirada a passagem para o fio elástico e a 

espessura das camadas laterais foi alterada para combinar melhor com a que um 

protótipo funcional teria, respeitando as limitações da fabricação do modelo. A base 

do joelho foi aumentada para diminuir a necessidade de um pilar tão grande nessa 

parte facilitando o acabamento. 

 
Figura 57 Rendering do quarto modelo  

Fonte: a autora 

 

 A impressão foi feita em PLA com altura da camada de 0.05 mm e utilizando 

cerca de 400 gramas de material. Foi escolhida essa configuração de forma a gerar 



94 

mais resistência aos impactos no modelo, permitindo ao técnico protesista avaliar 

melhor sua resistência. A impressão demorou 22 horas para ser feita. 

O modelo foi mostrado na AFR aos fisioterapeutas e técnicos reinterando os 

comentários do anterior sobre fazer uma camada fina de silicone em toda a 

estrutura, especialmente nas bordas e diminuir as espessuras das paredes laterias 

ainda mais, o que é possível na fibra de carbono devido a sua grande resistência, 

mas não é possível na impressão 3D comum, pois as camadas precisam de uma 

certa espessura para se tornarem resistentes.  

 

Figura 58 Fisioterapeuta da AFR com o modelo  
Fonte: a autora 
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 A proteção interna de silicone foi construída para cobrir totalmente a cicatriz 

do coto e parar abaixo da altura do trocânter, para tal foram necessários 500 gramas 

de silicone em sua produção. Novamente nesse caso foi utilizada a borracha de 

silicone comum entretanto a medida seria aproximadamente a mesma para a versão 

com o silicone platina. 

 

 
Figura 59 Vista lateral da alternativa com os pontos sensíveis 

Fonte: a autora 
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CAPÍTULO 6: ENTREGAR 

 
Neste capítulo serão exploradas as necessidades técnicas que precisam ser 

preenchidas para a reprodução e o avanço desse projeto, de forma a chegar ao 

protótipo funcional feito com o material adequado que proporciona o máximo da 

funcionalidade do design escolhido. 

 Aqui é detalhado o material do encaixe final e suas formas de produção, 

assim como os itens de série utilizados e suas escolhas. Constam ainda, dados 

sobre o uso do silicone platina, seus lugares e os certificados de segurança pelos 

quais o produto precisa passar para estar pronto ao uso. A fabricação através do 

método de impressão 3D expõe novas possibilidades para o produto e neste 

momento é dado mais detalhes sobre como ela é feita. 

 
6.1 Material do encaixe 

 
O material escolhido para fazer a parte principal do encaixe, suas paredes, 

precisa ser resistente, porém também precisa ser menos rígido que a resina para 

permitir a movimentação dos diferentes níveis da presilha.   

Em um processo tradicional a fibra de carbono comum precisaria de outro 

material para ajudar no seu endurecimento, normalmente, a resina. Neste caso, o 

modelo de fibra de carbono utilizado seria o polímero de fibra de carbono reforçado, 

CFRP que é um termo moldável que além de trabalhar bem com a resina epóxi 

funciona bem com outros polímeros termomoldáveis ou termoendurecíveis como o 

nylon e o poliéster.  

Com base nisso, um protótipo feito em Oficina deve ser feito majoritariamente 

de fibra de carbono com duas ou quatro camadas de nylon para aumentar a 

resistência e também diminuir os custos altos da fibra de carbono. 

O CFRP pode ser trabalhado através do esquema de laminação tradicional 

com vaccum forming e cerrado as partes adicionais ou pode ser utilizado na forma 

de filamento para impressão 3D. Nesse segundo caso, precisa de um modelo base 

que possa ser alterado e de uma impressora que suporte esse tipo de filamento. 

O material já está passando por testes para uso em próteses, considerado 

leve seria o ideal para o encaixe resolvendo uma queixa adicional dos usuários. 
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A impressão também permite que o encaixe fique pronto rapidamente, o 

processo entre as fotos para o molde e a impressão pronta demorando cerca de 4 

dias, o que aceleraria a produção comparada a atual. 

Outra opção de fabricação é a impressão apenas o molde 3D do coto 

produzido através das fotos e fazer o processo de laminação em cima do mesmo 

diretamente, isso permitiria o molde ser feito a distância do usuário e possivelmente 

enviado para o mesmo. 

 

 

6.2 Itens de série 

 

O modelo final do projeto foi construído buscando similar o mais perto 

possível a realidade das Oficinas. Para isso, ele conta com alguns itens para garantir 

a compatibilidade e testar o encaixe mais próximo da realidade a qual ele será 

submetido. 

 

Conexão com joelho  

 

A conexão utilizada para esse teste foi o 3R49, com a modelagem 3D feita 

por Joel Gomes. O 3R49 e o modelo 3R15, mais utilizado pelo SUS, se diferenciam 

no material, mas não em seu formato sendo o primeiro de titânio e o segundo de 

aço. 

As peças foram impressas em PLA. Foi decidido não imitar o componente da 

mola que auxilia a fixação do tubo ao joelho e o seu funcionamento, por entender 

que esse mesmo faz parte do sistema do joelho, porém não tem contato direto com 

o sistema do encaixe.  
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Figura 60 Rendering do modelo em 3D do joelho  
Fonte: GrabCad 

 
Presilhas 

 

 As presilhas escolhidas para o projeto são as da TraxArt por ser utilizada em 

patins de competição e por tanto terem sua resistência a impactos já testada. É 

também uma marca brasileira do estado de São Paulo o que diminui os custos de 

importação. 

 

Figura 61 Presilha TraxArt preta  
Fonte: mercadolivre 
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6.3 Silicones: fixação e especificações 

 

 A parte interna do encaixe precisa ser protegida em todo o seu interior para o 

contato direto com a pele. A camada não deve ultrapassar os 3 milímetros, servindo 

apenas para proteger a pele da abrasão. É o silicone do liner interno que protege as 

partes mais sensíveis, com uma grossura de até 6 milímetros evitando que regiões 

que não podem receber pressão as recebam. 

 Entre as fixações do liner no encaixe, a mais indicada para esse modelo é o 

esquema shuttle lock onde um pin é colocado na parte distal do liner e esse se 

encaixa através de um furo no encaixe o prendendo ao mesmo. Nesse processo, 

coloca-se primeiro o liner e depois o encaixe para garantir melhor fixação, podendo 

ser colocado sentado apenas rolando o liner por cima do coto. 

 

Figura 62 Exemplo de liner com shuttlelock  
Fonte: Ottobock 

 

O silicone recomendado para uso medicinal é feito a base de platina, 

diferentemente da borracha de silicone tradicional que é a base de estanho e solta 

gases no momento da cura e também ao ser aquecida.  Sua resistência é maior que 

a borracha branca e azul, possuindo resistência alta à tração, sendo recomendado 
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seu uso também para moldes difíceis de serem retirados e que precisam aguentar 

força.  

A borracha platina é atóxica, sendo indicada para a indústria médica e 

alimentícia. Precisa ser certificada pela ISO 10993-1 e receber a classificação de 

biocompatibilidade classe VI da United States Pharmacopeial Convention para ser 

considerada segura. 

O tempo de cura parcial de 10 horas e total de 24 horas na temperatura 

ambiente, acima de cem graus a borracha cura rapidamente. Ela não cria nenhum 

subproduto no processo, porém precisa ser manuseada com cuidado, para evitar 

contaminação através de outros utensílios, por exemplo, contaminação com resina 

por causa do uso da mesma espátula, mesmo tendo sido limpa. 

 

 
6.4 Produção 

  
 O sucesso da fotogrametria vem da qualidade das imagens tiradas. Quando 

se faz o processo pelo scanner 3D, o produto cria a malha de imagem 

automaticamente indicando os locais que precisa de mais informações.  

O processo através de fotos precisa ser enviado para o computador e através 

dos referenciais na imagem e da sobreposição identifica o formato do objeto. Esse 

processo é relativamente rápido, demorando cerca de três minutos em um 

computador Intel i5 com 8 gigabytes de memória.  O processo que é demorado 

nesse caso é o de recriar a densidade que no mesmo computador demora de 10 a 

30 minutos.  

O programa tenta preencher os espaços vazios pegando referencias 

adicionais das imagens por esse motivo fotos em fundo branco ou infinito por mais 

que sejam boas para o scanner 3D, são piores para a criação através das fotos.  

As fotos precisam estar focadas no objeto central sem desfocar o fundo. 

Quato maior o contraste entre os elementos, mais fácil para o software identificar. 

Entretanto, o contraste alto como nas fotos tiradas em locais com luz muito forte não 

costumam ser lidas pelo programa por causa da variação de intensidade na luz 

muito grande. Do lado que está menos iluminado, os detalhes não são vistos a 

sombra. Do lado que está bem iluminado, os detalhes desaparecem sobre o brilho. 
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Em ambos os casos, a silhueta da imagem não é clara, como pode ser visto na 

figura abaixo. 

A luz ideal é uma parte do processo, pois as sombras ajudam o programa a 

identificar o posicionamento. Por essas questões de referencial o objeto tem que 

estar completamente imóvel para a modelagem funcionar. 

No caso do coto, o paciente precisa ficar apoiado em alguma superfície como 

uma cadeira, que permita que se fotografe o coto de todos os ângulos, incluindo 

debaixo e detalhes devem receber suas próprias fotos.  

 

Figura 63 Comparação entre foto ruim x boa 
Fonte: a autora 

 

 A produção final do protótipo foi pensada para ser feita de duas maneiras. 

Uma pelo método tradicional dos protesistas com algumas alterações no trabalho 

atual para dar vida ao formato e outra através da impressão 3D e laminação. 

 O problema das impressões 3D é conseguir criar o arquivo para mandar para 

a impressora, por conta do conhecimento em softwares 3D exigido.  O programa 

Fusion 360 possui um software mais intuitivo e mais leve se comparado com outros 

de modelagem e trabalha com formas orgânicas. Através de um arquivo para cada 
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altura de amputação, os mesmos podem ser editados com as medidas corretas do 

usuário. 

O Fusion funciona em esquema de linha do tempo, alterar algo no início como 

o comprimento do coto causaria mudanças automáticas no resto do processo, de 

forma que o mesmo arquivo pode ser utilizado para diversas medidas. 

Os erros também podem ser conferidos no software, ao inserir o modelo 3D 

do coto criado através das fotos podem-se checar os pontos de contato e alterar 

facilmente os locais necessários, por conta das singularidades de cada membro 

residual.  

 

Figura 64 Visualização do coto dentro do modelo de encaixe  
Fonte: a autora 

 

 Também pode ser utilizado para prototipagem rápida e testes, o ABS e o PLA 

possuem custos baixos facilitanto o processo de estudo e observação sobre o coto. 

Esse molde pode ser utilizado como base de laminação e para a criação do silicone.  

 O silicone precisa do molde e contramolde para ser criado. Existem diversas 

configurações que podem ser feitas para isso seja entre dois moldes de gesso, um 

molde de ABS e outro de gesso ou até moldes feitos de polipropileno aquecido 

sobre o ABS. A preocupação nesse molde é criar uma superfície perfeitamente lisa 

para o silicone e com as medidas corretas.  
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Figura 65 Rendering da modelagem M e P  
Fonte: a autora 

 
A criação do modelo começa no coto, o arquivo saído da fotogrametria ao ser 

inserido no Fusion pode ser editado para suavizar sua superfie de maneira leve e 

diminuir o tamanho da malha para tornar-la mais suave e diminuir a complexidade o 

arquivo. Sobre o coto é criado o liner primeiramente com a espessura maior.  

O Fusion 360 divide os corpos criados no programa em uma malha que o 

projetista escolhe a densidade e a ferramenta modificar permite selecionar faces e 

vértices dessa malha para a edição livre através do arrastar do mouse numa 

estrutura semelhante a massa de modelar, porém muito mais específica. Permitindo 

que, por exemplo, o liner tenha expressuras diferentes em seu entorno. No final, o 

encaixe é criado ao redor do liner contabilizando esse espaço que precisa estar livre. 
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Figura 66 Ferramenta modificar no Fusion 360  
Fonte: a autora 

 

O corte para criar o encaixe no formato correto é feito através de linhas 

curvas criando um caminho que posteriormente é recortado. Mudando o tamanho do 

coto inicial basta inserir as medidas ou a escala no Fusion que as linhas do corte 

seguirão. 

O software é utilizado online e a pessoa precisa possuir uma conta da 

Autodesk, o que é oferecido gratuitamente a alunos além de outras categorias. A 

Autodesk Academy tabém é acessada pelo mesmo login e contêm diversos cursos 

para a utilização do Fusion, caso surja dúvidas. 
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Figura 67 Visão da linha de corte e da linha do tempo  
Fonte: a autora 

 

Para o modelo funcionar, é necessário também preparar a impressão 3D 

corretamente. O espaço entre os filamentos define a qualidade da impressão, 

quanto menos espaço, mais resistente ela é. A direção das camadas afeta a 

resistência, porém outra preocupação necessária é que a impressão precisa de 

pilares para se sustentar. Os pilares podem ser retirados através do lixamento, mas 

o melhor seria priorizar uma construção que não dependesse dos mesmos. 

A impressão 3D utilizada no modelo é de plástico rígido, existe a possibilidade 

de fazer uma impressão com termomoldáveis permitindo que o ajuste próximo a 

virilha sirva de compensação para quaisquer medidas que se encontrem com 

pequenos erros.  

  



106 

CAPÍTULO 7: CONCLUSÃO 

 

Ao iniciar o projeto o pensamento estava na criação de um novo modelo de 

encaixe mais confortável, foi o relacionamento criado a partir das visitas, entrevistas 

e pesquisa sobre o tema que mostraram uma realidade muito mais complexa do 

processo de protetização no nosso país e foram essenciais para a relevância do 

resultado final. 

A maioria da população amputada passa por um processo de mudança física 

e também psicológica de maneira abrupta e entre o processo de se acostumar com 

as mudanças em seu corpo e em como executa suas tarefas de vida diária, precisa 

enfrentar também uma cidade e por tanto uma sociedade que não é inclusiva. 

Neste processo de adaptação, a prótese surge como uma solução para o 

retorno da vida anterior, entretanto o processo não é fácil. Desde a formação do 

coto, agendamento do processo de protetização, testes, fisioterapia e a adaptação 

se passam meses. E às vezes a pessoa se vê diante de uma escolha entre 

continuar usar um produto que cause um incômodo constante, quase naturalizado, 

ou passar a depender de outros meios auxiliares para sua locomoção. 

O que significaria então conforto para esse usuário? Foi observando as 

conversas entre pessoas amputadas, suas reações e hábitos naturalizados que os 

incômodos começaram a serem visíveis. O encaixe ideal acomodaria as mudanças 

do formato do coto, impediria queimaduras e lacerações, poderia ser utilizado por 

pessoas acostumadas a modelos de encaixe diferente e não exigiria um grau de 

esforço alto em sua colocação e retirada.  

Do lado dos técnicos protesistas, poucos espalhados pelo país considerando 

o tamanho do mesmo, as queixas eram outras. A grande carga de encomendas 

feitas, o pouco tempo disponível para testes e a falta de novos cursos de 

profissionalização na área e por tanto a falta de novos técnicos. Até esse momento a 

criação de um bom encaixe dependia mais da experiência do protesista e suas 

habilidades do que dos materiais utilizados.  

Abarcar todas as necessidades em um produto único que fosse passível de 

produção pelos mesmos técnicos era o desafio da solução criada. O modelo de 

suspensão ajustável resolveria o problema principal que era a variação volumétrica 

do membro residual, a preferência por utilizar um método de ajuste já existente 

ajudou tanto os protesistas quando as pessoas amputadas a reconhecerem 
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imediatamente o sistema de funcionamento ali utilizado, além do sistema de presilha 

poder ser ajustado sentado ou em pé, garantindo mais facilidade na colocação do 

modelo.  

A escolha do material que permitiria a laminação com as ferramentas 

disponíveis na Oficina e que fosse resistente e flexível o suficiente  para o ajuste 

poder ser utilizado foi outro ponto que precisou ser resolvido, chegando na fibra de 

carbono material já utilizado na área.  

O formato do encaixe precisava não ser fechado para permitir maior 

circulação de ar diminuindo o número de bolhas e lacerações, para isso precisaria 

perder o método de fixação a vácuo. A visão do coto mesmo com o uso da prótese 

pelas partes abertas permite o reconhecimento dele como uma parte do corpo e não 

apenas como um membro de apoio. 

O liner interno de silicone veio para compensar a firmeza dada pela válvula e 

produzir um conforto interno adicional, a pesquisa sobre silicones deu uma luz sobre 

como ele poderia ser produzido como alternativa aos produtos importados com seu 

alto preço.  

Ao projeto faltou acompanhamento com um número maior de usuários e a 

permissão para produzir o modelo final na Oficina, condição derivada da não 

aceitação no Comitê de Ética da UFF, responsável por regulamentar pesquisas 

humanas. Não receber a autorização de primeira foi causada por alguns erros de 

escrita do projeto causados especialmente por inexperiência no processo 

burocrático.  

 Uma nova avaliação não sairia a tempo da data de entrega do projeto então a 

opção foi feita por não investir o tempo no Comite e utilizar esse período para 

procurar outros meios de ter contato com o usuário e os técnicos. Foi necessário o 

apoio de técnicos particulares e de uma pessoa amputada disposta a colaborar e 

aos testes para o projeto ter continuação.  

O trabalho direto na Oficina produziria um modelo final feito de materiais mais 

próximos do protótipo, assim como o equipamento necessário para os testes de 

outros métodos de produção. Todavia, a linha de pensamento do processo de 

fabricação poderia não se voltar para as impressões 3D. 

 Por conta dessas barreiras, não foi possível no tempo delimitado o projeto 

passar por um teste do usuário, entretanto o modelo está encaminhado para tal. 

Estudos mais profundos sobre a impressão 3D e a fotogrametria promoveriam a 
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ligação entre o lado do designer e o lado da medicina com ganhos especialmente 

para o usuário. Um estudo mais aprofundado do processo de fabricação é um 

descobramento futuro para esse trabalho. 

 Um estudo posterior também sobre a prática de trabalhar com o silicone 

platina e as diferentes maneiras de fazer o molde serviria para a criação de um 

modelo de liner melhor elaborado e nacional, um produto que seria de grande 

impacto para a população amputada. 

 Em um desenvolvimento futuro como uma alternativa mais tecnológica e 

robótica ao projeto, um foco em sensores que pudessem ajustar o encaixe ao coto 

através de sinais recebidos poderia ser uma alternativa viável se conseguisse ser 

alcançado a um preço condizente com as condições financeiras das pessoas. 

 A validação desse projeto veio em parte da empolgação dos técnicos com o 

modelo criado e suas opiniões sobre os métodos de fabricação. Saber que o produto 

pode ser facilmente produzido e com ele impactar positivamente a vida de uma 

parcela da população que está ansiosa para falar e que não se sente escutada fora 

do seu círculo de convivência.  

O andar é uma das principais atividades do ser humano, serve como meio de 

locomoção, ferramenta social e um meio de alcançar independência que vem no 

direito de ir e vir. O intuito principal desse projeto foi alcançar uma solução que 

possibilitasse para um maior número de pessoas usufruir desse direito. 

 O estigma da deficiência é criado no momento que a pessoa não consegue 

realizar uma tarefa que os outros conseguem. Está na diferenciação negativa. E 

portanto , pode ser diminuído no momento que essa diferença é minimizada ou 

deixa de existir.  E pode ser superado no momento que o grau de atividade e 

conforto supere o dos níveis de habilidade regular. Quando esse nível for alcançado, 

espero que todos ecoem o sentimento de Veronika Pete quando ela disse: “Eu não 

sou deficiente. Eu fui aprimorada.” 
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APÊNDICE 1 - ENTREVISTA COM O FISIATRA DA AFR NO DIA 17 DE 

SETEMBRO DE 2018 

 
Como é a adaptação das pessoas a prótese? 

70% se adapta, especialmente jovens. idosos são mais difíceis de se adaptar. eles 

também ainda preferem espuma, o que está caindo em desuso também. 

Tem algumas características do coto que são ruins, não é nem o encaixe. o coto que 

é muito grande, muito sensível , muita gordura, o peso dele. Sabe, o que eu acho é 

que a dificuldade melhor é o tipo de coto que o paciente possui. Porque se for um 

coto bom vai ter um encaixe bom. Não é mérito nenhum. Mas, tem outros fatores, 

obesidade, doenças, acúmulo das juntas, peso da prótese. Porque a garotada usa 

bem a prótese. 

A capa estética da confetti , eles usam, o pessoal mais novo? 

a maioria não. os jovens especialmente. no início eles querem esconder com a capa 

mas hoje em dia não tem esse conceito de deficiência, eles querem mostrar. O 

deficiente não é para ficar escondido. É que nem os cadeirantes que colocavam uma 

manta por cima para esconder. Usava-se espuma, meia e tudo isso junta pó também 

, não era higiênico. Acho que o que atrapalha mesmo, aqui os pacientes 99% é SUS 

então vai ser aquela prótese convencional . Não to dizendo que seja ruim, mas é o 

mesmo encaixe desde 1900 e nada, sempre foi assim. Pesada, não muda muito. 

Muda de uma prótese assim para uma particular. Muda o tipo de joelho. 

O joelho daqui é o da Ottobock ne? 

sim, mas muda de um joelho de 500,600 reais até um joelho pneumático de 70, 80 

mil. Mas, acho assim, aqui, na ACD, na ABBR eles usam né. Tem que usar. Não é 

uma adaptação 100% mas é igual cadeira de rodas ou qualquer outra coisa. Tem o 

modelo mais simples e o mais sofisticado. O mais sofisticado é mais fácil e usar, 

mais leve , mas o preço também… Acho até que esses pacientes são valentes 

porque pela estrutura que tem, é duro. Vou usar porque é preciso. Tem muitas 

condições clínicas que convivem uma com outras. Mieloma, obesidade mórbida, 

coto mal moldado… Todos esses fatores que acho que prejudiquem mais. Se tiver 

um coto bom 50% dos problemas resolvidos. É colocar em pé e colocar para andar. 

Eles costumam reclamar muito de dor no início? Existe aquele emborrachado 

interno na oficina, ele é confortável? 

Sim, eu acho que existem materiais melhores mas ajuda sim.  
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Tem aqueles liners de silicone? 

É que nem um sapato, se o pé é muito macio, se machuca com facilidade, precisa 

de meia. O coto é a mesma coisa. Mulher clara,branca , com coto fininho se puder 

compra um liner, a gente fala . O liner amortece,diminui a dor, é uma borracha 

suave.  

Eu achei o preço alto 

Pelo conforto que te dá não, O Ottobock é mais caro mas dura mais. Você vai 

comprar um de 300 reais e dura seis meses se desmanchando. 

O da Ottobock dura quanto tempo? 

Depende tanto uso, mas dura mais. Mas, a proposta aqui do SUS deveria ser a 

prótese durar 3 anos. Aqui a gente faz uma prótese enquanto na ABBR faz 100, é 

regime militar lá. A ACB faz quase 500 por mês. 

Aqui vocês fazem o molde de gesso, mas o molde ele tem os pontos de 

pressão? 

Tem, eles já vem meio pré-concebidos. Os tipos de encaixe têm diversos tipos. O 

quadrilátero, e tudo isso são pontos que exigem certo tipo . Não é só enxaguar o 

gesso e vestir. Tem coto que é mais inflamado e aí a gente fala vamos fazer o 

CAT/CAM. E quando a pessoa começa com um quadrilatero, vai quadrilatero até o 

final. Se depois de 10,15 anos ele quiser mudar, ele não vai se adaptar, o coto já 

ficou na forma.  

Tem algum molde que vocês usam mais que os outros? 

Quadrilátero que é mais fácil de acertar. E tem o CAT/CAM que é bem diferente, ele 

é mais cônico. Mas aqui faz bem mais quadrilátero, tem mais chance do paciente 

aceitar mais. Tem esse catálogo aqui. A maioria é endoesqueleto, mas tem 

exoesqueleto. Quando o coto é muito longo tem que usar exo. Mas, o endo é o 

modelo que saí mais e até chegar a esse processo final demora um tempo, o 

paciente chega pelo SUS e demora 1 ano e meio , 2 anos para sair com a prótese. 

Demora uns 6,7 meses para a gente pensar em botar a prótese e depois mais uns 

6,7 meses para aprender a andar. 

Pelo que falaram na oficina no primeiro ano o coto diminui muito. 

É, ele muda muito. A gente tem que ver na parte médica, ensinar a pessoa a 

enfaixar, passar medicação e ir adiantando. 

Eles são considerados reabilitados ao conseguir usar a prótese no dia a dia? 
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Depende, alguns ficam usando cadeira de rodas aí é reabilitado com cadeira de 

rodas. Mas, tem que se virar nas habilidades do dia a dia, transferência, ensinar a 

vestir e despir… é reabilitado. No caso da prótese só consideramos reabilitados 

depois que ele consegue andar no dia-a-dia. Depois de reabilitado vai para a CRP, a 

reabilitação profissional. É assim que devia ser o tratamento, mas hoje em dia não é 

esse esquema bonitinho fechado porque eles não querem trabalhar. Eles preferem 

ficar aposentados.  

Eles antes eram mandados pro CRP? 

Sim, o médico da perícia falava: ah não tem mais jeito ou encaminhar para algum 

emprego. O governo que desabituou isso, porque como tinha um centro de 

reabilitação motora, tinha um centro de reabilitação profissional. Mas está acabando 

isso. 

Achei que a lei das cotas teria movido isso adiante? 

Não, na verdade eles preferem ganhar o salário mínimo, infelizmente. 

Eu estou pensando em melhorias para a parte interna, pro conforto. Eu estava 

pensando em algo similar ao liner de silicone mas que não fosse tão caro 

assim. 

Seria perfeito, você chegar aqui e dizer Dr. Nelson consegui um material similar ao 

linear, durável, mas quase de graça. Porque é algo que até serve para o mercado, a 

briga é feia com a ottobock e a ossur, mas é algo válido. 

A maior questão que eu vi, foi a durabilidade do nacional. Como é isso? 

Quando a pessoa é muito pobre e não consegue comprar a gente indica ele. Essa 

proposta é boa a sua. O liner nacional ele é um quebra galho, que nem essas 

próteses manuais de impressora 3D, é muito muito rudimentar mas para quem não 

tem nada é alguma coisa. Então se conseguir produzir aqui ou barato seria ótimo. 

Porque todo mundo precisa do liner. 

Esse encaixe que fazem aqui por dentro ele dura? 

Ele rasga mas a gente consegue fazer outro. Ele dá algum conforto. O liner é um 

acessório que vale a pena ter.  

Teoricamente que tipos de cotos deviam usar? Num mundo ideal. 

Eu acho o liner confortável. É a mesma coisa de com meia ou sem meia. Com meia 

sempre, mas os sapatos femininos não são feitos para se usar meia.  Existem outras 

coisas que minimizam o desconforto, mas nada como o  liner. As vezes é porque 

está quente também. 
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Ele esquenta muito? Um usuário comentou que às vezes surge bolha no calor. 

Sempre esquenta. A gente tem uns remédios para não suar, aplicação de botox, 

essas coisas. Mas, é caro e bem, seca. Tem que ser feito a cada seis meses. 
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APÊNDICE 2 – DESENHOS TÉCNICOS 

 
 Nas próximas sete páginas constam os desenhos técnicos que foram 
considerados necessários para o entendimento do projeto. 
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