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APRESENTAÇÃO

O Ministério da Saúde (MS), por meio da Secretaria de Gestão 
do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), desenvolve ações e 
atividades com vistas à ordenação da formação de recursos humanos 
para a área da saúde, dando cumprimento a uma das suas competências 
definidas no Artigo 200 da Constituição da República Federativa do 
Brasil (BRASIL, 1988). 

À SGTES, criada em 2013, cabe definir e executar políticas e 
programas fundamentados na articulação dos processos de educação 
e do trabalho em saúde dirigidos à formação e à qualificação dos 
trabalhadores, à regulação do trabalho em saúde e ao provimento de 
profissionais objetivando a efetividade da Rede de Atenção à Saúde 
(RAS) do Sistema Único da Saúde (SUS).

Desse conjunto de políticas e programas destacam-se aqueles 
dirigidos à formação técnica de nível médio na saúde: o Programa de 
Formação de Profissionais de Nível Médio para a Saúde (Profaps), a 
definição de diretrizes para orientar a construção do projeto político 
pedagógico pelas escolas técnicas e, a produção e aquisição de recursos 
didáticos de apoio ao desenvolvimento de cursos técnicos.

O propósito é aportar às escolas, especialmente, à Rede de Escolas 
Técnicas do SUS (RETSUS), referenciais e recursos didáticos para 
assegurar e ampliar a formação, no nível médio de ensino, dos técnicos 
de saúde, prioritários à RAS/SUS.

Na efetivação desse processo a SGTES vem desenvolvendo 
parcerias com as demais secretarias do MS, com as escolas técnicas do 
SUS, docentes e profissionais de saúde de instituições de ensino e de 
serviços de saúde. 

A partir dessas parcerias a SGTES define diretrizes para a formação 
técnica, produz e adquire material didático de apoio ao desenvolvimento 
de cursos técnicos, sob a coordenação do Departamento de Gestão da 
Educação na Saúde (DEGES)/Coordenação Geral de Ações Técnicas da 
Educação na Saúde.
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As diretrizes e orientações para a formação do técnico em órteses e 
próteses (TOP), assim como a produção deste livro com textos de apoio 
ao desenvolvimento de cursos de formação deste técnico, resultaram da 
ação da SGTES em parceria com a Secretaria de Atenção à Saúde (SAS)/
Coordenação Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência (CGSPCD). 

No contexto social, político e técnico da atenção à saúde da PCD  
a formação do TOP e sua especialização são prioridades. 

Com esse livro o MS/SGTES amplia a produção de materiais de 
apoio didático à formação técnica de nível médio, qualificando cada 
vez mais o trabalho e o trabalhador do SUS.

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
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INTRODUÇÃO

Este livro-texto foi organizado tendo referência nas diretrizes e 
orientações para a formação do técnico em órteses e próteses (TOP), 
definidas pelo Ministério da Saúde (MS), por meio da Secretaria de 
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES).

Ao definir as diretrizes para a formação do TOP o MS fundamentou 
suas orientações nas normativas do Ministério da Educação (MEC), nos 
princípios e prioridades das políticas de saúde à pessoa com deficiência 
(PCD), na organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) do Sistema 
Único de Saúde (SUS), nas necessidades e demandas prevalentes no 
segmento da população com deficiência e, também, nos seguintes 
pressupostos:

• O trabalho do TOP na área de atenção à saúde à PCD 
agrega ações e procedimentos assistenciais, administrativos e 
operacionais;

• Na atenção à saúde da PCD a inserção do TOP é em unidades 
ambulatoriais de reabilitação e em oficinas ortopédicas de 
produção, manutenção e adaptação de órteses e próteses e de 
adaptação de meios auxiliares de locomoção.

Com base nesses pressupostos os temas deste livro-texto são eixos 
que contextualizam, fundamentam e estruturam técnica, científica e 
operacionalmente a formação do TOP (Figura 1):
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Figura 1: Organização dos conteúdos

Importante que tanto o corpo docente como alunos do curso 
técnico de formação do TOP tomem o conteúdo deste livro-textos como 
uma das referências de apoio à formação do TOP. Ao longo dos capítulos 
outros textos, livros, vídeos e sites estão indicados e recomendados para 
leitura e consulta.  A biblioteca de cada escola deverá  manter acervo 
que atenda à diversidade e à especificidade dos conhecimentos exigidos 
para a formação do TOP considerando sua atuação na atenção à saúde 
da PCD. Cabe a cada escola adquirir outros títulos e obras, considerando 
a necessidade da atualização e ampliação quantiqualitativa do acervo e 
dos recursos didáticos em diferentes mídias. 

A formação do TOP, sua inserção e absorção nas unidades, 
serviços e oficinas ortopédicas da RAS-SUS repercutirão na qualidade 
da atenção à saúde da PCD.



CAPÍTULO 1 

POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL E A 
ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA: BREVE HISTÓRICO

Handerson Silva Santos

Priscila Neves Silva
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Este capítulo aborda a história das políticas públicas de saúde voltadas 
para a pessoa com deficiência (PCD) com destaque para definições 

e conceitos que situam e dimensionam aspectos, questões, demandas e 
necessidades da PCD no contexto das políticas públicas no Brasil. 

Nesse contexto são destacados  conceitos, a evolução das tecnologias 
assistivas (das quais as órtese, próteses e meios auxiliares de locomoção são 
parte) e a promoção da inclusão social como direito inalienável da PCD. 

ASPECTOS HISTÓRICOS DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E DE 
ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Desde a institucionalização da medicina como ciência, entre os 
séculos XVII e XVIII, que a organização da assistência à saúde 

é influenciada por tecnologias e saberes desenvolvidos no campo da 
medicina (FOUCAULT, 1976) o que fez consolidar o aparato tecnológico 
de diagnóstico e de tratamento das doenças do corpo. As doenças da 
mente não eram reconhecidas e tratadas pela medicina o que perdurou, 
praticamente, até o século passado.

Essa divisão entre corpo e mente “levou os médicos a se concentrarem 
na máquina corporal e a negligenciarem os aspectos psicológicos, sociais 
e ambientais da doença” (CAPRA, 1987, p. 119). Nos séculos XIX e XX 
a evolução das ciências médicas, concentrada na biologia molecular e na 
farmacologia, estava limitada aos distúrbios do corpo e aos remédios para a 
cura. A partir desta divisão, todo o processo de trabalho em saúde é concebido 
com base na abordagem da doença. Desse modo afi rma-se a concepção 
biológica da vida norteando a formação, a produção e a organização dos 
serviços de saúde (COLLIÈRE, 1989).

A defi nição de saúde como simples ausência de doença evidencia 
limitação conceitual e ideológica à compreensão do processo saúde-doença 
(CAPRA, 1987), que deve incorporar dimensões relacionadas aos aspectos 
físicos, psicológicos e sociais. 
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Em todas essas diferentes conjunturas e contextos ações para as 
pessoas com defi ciência, quando existentes, tinham caráter caritativo e 
assistencialista. No Brasil, ainda no século XIX, se destaca como ações 
públicas a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos e o Imperial 
Instituto dos Surdos-Mudos.

Posteriormente, já no século XX, foram criadas a Sociedade Pestalozzi 
e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), voltadas para a 
assistência às pessoas com defi ciência intelectual (atendimento educacional, 
médico, psicológico e de apoio à família) e os centros de reabilitação, como 
a Associação Brasileira Benefi cente de Reabilitação (ABBR) e a Associação 
de Assistência à Criança Defi ciente (AACD), dirigidos, às vítimas da 
poliomielite (LANNA JÚNIOR, 2010). 

A discussão gerada internacionalmente acerca da nova concepção do 
processo saúde-doença nas décadas de 1970 e 1980 mobilizou a sociedade 
brasileira no movimento sanitário que reuniu diferentes grupos, organizações, 
instituições e partidos políticos, denominado Movimento pela Reforma 
Sanitária. O eixo que orientou este movimento foi a defi nição e constituição 
de um sistema de saúde universal e gratuito. 

Nessas mesmas décadas o movimento político voltado para as pessoas 
com defi ciência ganha visibilidade em várias partes do mundo, culminando 
com a proclamação, pela Organização das Nações Unidas (ONU), do Ano 
Internacional das Pessoas Defi cientes em 1981.

O principal resultado das discussões promovidas a partir dessa iniciativa 
foi o Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Defi ciência (Resolução 
37/52 da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1982), cujo objetivo foi 
promover em todos os países, independente do seu nível de desenvolvimento, 
medidas efi cazes para a prevenção da defi ciência e para a reabilitação 
objetivando a igualdade e a participação plena das pessoas defi cientes na vida 
social e no desenvolvimento socioeconômico (BRASIL, 2008).

A Constituição da República Federativa do Brasil (CF), promulgada 
em 1988, contempla parte das reivindicações do movimento sanitário, 
notadamente no que diz respeito à Seguridade Social e à saúde como direito 
universal e dever do Estado. Esta é um marco à proteção à saúde de todos os 
segmentos da população brasileira.
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Antes da sua promulgação os serviços e ações de saúde estavam 
destinados apenas à parte da população. Os milhões de brasileiros que não 
possuíam condições para pagar a assistência à saúde de forma particular, 
suplementar ou que não contribuíam para a Previdência Social, dependiam 
de ações fi lantrópicas e de caridade.

Os incisos II e XIV do artigo 23 da CF de 1988 defi nem que é 
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 
PCD e da sua proteção e integração social. É nesse contexto que esse segmento 
da população brasileira tem o direito à saúde reconhecido, na perspectiva da 
universalização, integralidade da assistência e da descentralização das ações 
e serviços de saúde.  

Assim, desde a institucionalização do SUS a relação entre os serviços 
de saúde e a sociedade busca reorientar o modelo de atenção à saúde no 
país e sua organização em redes de atenção. A partir dessa política foram 
aprovadas normativas (leis, portarias, decretos) que dispõem sobre a atenção 
às pessoas com defi ciência, instituindo políticas, programas e outras ações 
com vistas à inclusão social. 

Para SABER MAIS sobre a história dos movimentos políticos das pessoas 
com deficiência no Brasil LEIA:

LANNA JÚNIOR, MCM (Comp.). História do Movimento Político das 
Pessoas com Deficiência no Brasil. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos. 
Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
2010. 443p. 

Sobre a organização, princípios e diretrizes do SUS LEIA:

PAIM, JS. O que é o SUS. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2009. 148 p. 
ISBN 978-85-7541-185-8

ASSISTA:

Políticas de saúde no Brasil: um século de luta pelo direito à saúde. Disponível 
em: http://www5.ensp.fiocruz.br/biblioteca/home/exibedetalhesBiblioteca.
cfm?ID=11133&tipo=B



CAPÍTULO 1. POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL E A ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: BREVE HISTÓRICO

19

Entre os diplomas legais estão:

- a lei n. 7.853/89 sobre o apoio às pessoas com deficiência e sua 
integração social;
- a lei n. 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências;
- o decreto n. 3.298/99, que dispõe sobre a Política Nacional para 
a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência;
- o decreto-lei n. 5296/04 que regulamenta a lei n. 10.048/00, que 
define prioridade para o atendimento às pessoas com deficiência e, 
a lei n. 10.098/00, que estabelece normas gerais e critérios básicos 
para a promoção da acessibilidade. (BRASIL, 1999; 2004; 2000a; 
2000b; 1989; 1990).

Em 2007, foi defi nida e publicada a Política Nacional de Saúde da Pessoa 
com Defi ciência que orienta as ações do setor saúde dirigidas a esse segmento 
populacional, como diretrizes a promoção da qualidade de vida das pessoas 
com defi ciência; a assistência integral à saúde da pessoa com defi ciência; a 
prevenção de defi ciências; a ampliação e o fortalecimento dos mecanismos de 
informação; a organização e funcionamento dos serviços de atenção à pessoa 
com defi ciência; e, a capacitação de recursos humanos. 

Outras normativas foram publicadas, entre elas a Portaria n. 
4.279/2010, que estabelece diretrizes para a organização da Rede de 
Atenção à Saúde, a Portaria n. 793/2012 que institui a Rede de Cuidados 
à Pessoa com Defi ciência e a Portaria n. 835/2012, que institui incentivos 
fi nanceiros de investimento e de custeio para o Componente de Atenção 
Especializada da Rede de Cuidados à Pessoa com Defi ciência no âmbito 
do SUS (BRASIL, 2007; 2010; 2012a; 2012b). 

Em dezembro de 2006 foi elaborada e aprovada, pela Assembléia 
Geral das Nações Unidas, a Convenção Internacional sobre os Direitos 
das Pessoas com Defi ciência, a qual foi ratifi cada pelo Brasil em 2009. 
Por ser um tratado internacional de direitos humanos, esta convenção foi 
aprovada com status de emenda constitucional, passando a fazer parte 
da Constituição Federal Brasileira, através do Decreto n. 6.959/2009 
(BRASIL, 2009).
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Nos anos de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2002-
2010), instituiu-se a Agenda Social de Inclusão das Pessoas com Defi ciência 
tendo como órgão gestor da Política Nacional de Inclusão da Pessoa com 
Defi ciência a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, em substituição 
à Coordenadoria Nacional. Em novembro de 2011, a presidenta Dilma 
Vana Rousseff assina o Decreto n. 7.612/11 instituindo o Plano Nacional 
dos Direitos da Pessoa com Defi ciência - Plano Viver sem Limite, com a 
fi nalidade de promover, por meio da integração e articulação de políticas, 
programas e ações o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com 
defi ciência. No âmbito da saúde, por exemplo, o Plano prevê a ampliação 
das ações de prevenção às defi ciências, criação de um sistema nacional para 
o monitoramento e a busca ativa da triagem neonatal, fortalecimento das 
ações de habilitação e reabilitação, atendimento odontológico, ampliação 
das redes de produção e acesso a órtese e prótese. Também investe em 
ações clínicas e terapêuticas, com a elaboração e publicação de protocolos 
e diretrizes referentes a patologias associadas à defi ciência (BRASIL, 2011; 
2014).

DEFICIÊNCIA: DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

“Pessoa com deficiência” é a expressão adotada contemporaneamente 
para designar que a deficiência faz parte do corpo da pessoa. 

Ser “pessoa com deficiência” é, antes de tudo, ser pessoa (LANNA 
JÚNIOR, 2010).

Sobre a atenção à pessoa com deficiência LEIA:

Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. 
Disponível em: http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/legislacao-0 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo 
Técnico da Política Nacional de Humanização. 

Clínica ampliada, equipe de referência e projeto terapêutico singular. 2. ed. 
– Brasília: Ministério da Saúde, 2008.

LIMA, IMSO; PINTO, IC; PEREIRA, S. (Orgs.). Políticas públicas e pessoa 
com deficiência: Direitos Humanos, Família e Saúde. Salvador: Edufba, 
2011. 284 p. ISBN 987-85-232-0822-6.
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Na América Latina, de acordo com relatório publicado pela 
Organização Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL) em 
2012, 66 milhões de pessoas, ou seja, 12% da população tinha alguma 
deficiência. No Brasil este número é de 46 milhões, o que equivale a 
23,9% da população, segundo o Censo 2010 (IBGE, 2010).

O aumento de pessoas com deficiência se deve, em grande parte, ao 
envelhecimento populacional: pessoas idosas têm maior probabilidade 
de apresentar deficiência devido à prevalência de doenças crônicas como 
diabetes, doenças cardiovasculares e doenças mentais (ONU, 2011). 
Junto ao envelhecimento populacional, acidentes automobilísticos, 
desastres naturais, conflitos armados e abuso de drogas estão entre 
as principais causas da deficiência que afeta com maior incidência 
populações mais vulneráveis (ONU, 2011).

A funcionalidade de uma pessoa com deficiência não se relaciona 
apenas às alterações corporais que ela possui, mas também ao ambiente 
ao qual ela esta exposta e as relações sociais estabelecidas. Sendo assim, a 
deficiência não mais se define pelo conceito biomédico, ela passou a ser 
uma questão social. Só uma sociedade sensível à diversidade, que promova 
acessibilidade e está adequada às necessidades das pessoas com deficiência 
conseguirá acolhê-las permitindo que desempenhem seus papeis sociais 
de maneira plena e em iguais condições aos demais. Quando a sociedade é 
incapaz de se adaptar às diversidades, a incapacidade se instala. Após esta 
constatação foi criado um novo conceito, o modelo social da deficiência, 
que considera o ambiente como um fator fundamental para promover a 
participação social (SASSAKI, 2010).

Esta nova forma de compreensão da deficiência foi utilizada pela 
primeira vez pela Organização Mundial da Saúde (OMS) ao publicar a 
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, 
em 2001, que se baseia na premissa de que o contexto ambiental 
pode criar limitações para o desenvolvimento das potencialidades dos 
indivíduos. Este instrumento é considerado um marco no debate sobre 
deficiência, pois foi a primeira vez que este conceito assume caráter 
sociológico e politico e não exclusivamente biológico. Sua elaboração 
permitiu a padronização das informações sobre a deficiência facilitando 
a coleta de dados e as práticas de reabilitação. 
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A avaliação da saúde da pessoa com deficiência inclui cinco 
categorias de análise: funcionalidade, estrutura morfológica, 
participação na sociedade, atividades da vida diária e ambiente social 
(OMS, 2001).

Levando em consideração o que foi exposto, atualmente o 
conceito de deficiência, internacionalmente aceito, é o que vem 
descrito na Convenção Internacional pelo Direito das Pessoas com 
Deficiência aprovada pela Organização das Nações Unidas em 2006: 
“Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, 
em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas” (ONU, 2006).

Após a aprovação da Convenção Internacional,  a Organização 
Mundial da Saúde publicou em 2011 o Relatório Mundial da 
Deficiência, o qual reconhece o conceito social desta e afirma que a 
incapacidade se refere às dificuldades de interação social dos indivíduos 
com determinadas condições de saúde, provocadas por fatores pessoais 
e ambientais, tais como: preconceito, falta de acessibilidade nos 
transportes e prédios públicos, e apoio social limitado (ONU, 2011). 

Para SABER MAIS sobre a Classificação Internacional de Funcionalidade 
Incapacidade e Saúde LEIA:

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Lisboa. 2004. 238p. 

Para SABER MAIS sobre a Convenção Internacional pelo Direito das 
Pessoas com Deficiência, LEIA:

BRASIL. Convenção Internacional pelo Direito das Pessoas com Deficiência. 
Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2008. p.164. Disponível 
em: http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/a-convencao-
sobre-os-direitos-das-pessoas-com-deficiencia-comentada.
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INCLUSÃO SOCIAL, ACESSIBILIDADE E TECNOLOGIAS 
ASSISTIVAS

A inclusão é um processo no qual a sociedade incorpora modificações 
com vistas a acolher todas as pessoas, com ou sem deficiência, na 

perspectiva da cidadania. O movimento de inclusão social começou na 
segunda metade da década de 1980 nos países mais desenvolvidos. Com 
o objetivo de construir uma sociedade para todos, tomando como base os 
princípios de celebração das diferenças, direito de pertencer, valorização 
da diversidade humana, solidariedade humanitária, igual importância 
das minorias e cidadania com qualidade de vida este movimento se 
expandiu chegando aos países em desenvolvimento (SASSAKI, 2010). 
Nesse momento na sociedade observa-se um comportamento coletivo 
de aceitação das particularidades e individualidades das pessoas. De 
acordo com Sassaki (2010, p. 39) inclusão social é:

É o processo pelo qual a sociedade se adapta para poder 
incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com 
deficiência (além de outras) e, simultaneamente, estas se 
preparam para assumir seus papéis na sociedade. A inclusão 
social constitui, então, um processo bilateral no qual as 
pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, 
equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a 
equiparação de oportunidade para todos.

O termo inclusão social vem substituir o termo integração. Este 
último surgiu na década de 1960 com o intuito de acabar com a exclusão 
das pessoas com deficiência. Contudo, este conceito tem relação 
direta com o modelo biomédico, pois o objetivo é inserir a pessoa 
com deficiência na sociedade desde que ela conseguisse superar todos 
os desafios e barreiras a que é exposta. Portanto, apenas o indivíduo 
deveria fazer um esforço para se adaptar e a sociedade não teria papel 
neste processo (SASSAKI, 2010).

Nas décadas de 1980 e de 1990 as organizações de pessoas com 
deficiência entenderam que o movimento de integração não era suficiente 
para superar a discriminação e pouco se fazia para que a participação 
social fosse plena e com igualdade de oportunidade, surgindo, então, o 
conceito de inclusão e sociedade inclusiva (SASSAKI, 2010).
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Neste contexto a pessoa com deficiência consegue funcionalidade, 
autonomia e independência. Segundo documento da CEPAL em 2012, 
o termo funcionalidade é definido como a capacidade de uma pessoa 
realizar as atividades da vida diária; autonomia é a capacidade de viver 
em comunidade, dominando o ambiente físico e social e recebendo 
pouca ajuda dos demais; e independência é a capacidade de tomar 
decisões sobre a própria vida e enfrentar as consequências destas 
(CEPAL, 2012). 

Quando as pessoas com deficiência conseguirem transitar por 
todos os espaços da comunidade e usufruir, em igualdade de condições, 
de todos os direitos sociais, teremos uma Sociedade Inclusiva.

No entanto, para que a sociedade possa ser inclusiva é importante 
que o ambiente seja acessível. Por acessibilidade entendem-se as 
modificações que devem ser feitas no ambiente urbano ou rural, seja no 
meio físico e no transporte; na informação; na comunicação, tanto no 
publico como no privado, garantindo a melhora da qualidade de vida 
das pessoas (ONU, 2012). A acessibilidade, portanto, é a eliminação de 
barreiras para garantir a igualdade de oportunidade. 

Existem seis dimensões de acessibilidade: acessibilidade arquite-
tônica, comunicacional, metodológica, instrumental, programática e 
atitudinal. 

A primeira se relaciona com a eliminação das barreiras físicas 
que dificultam a mobilidade; a segunda diz respeito à comunicação 
interpessoal incluindo aí a linguagem de sinais, linguagem corporal ou 
gestual, a comunicação escrita incluindo textos em braile ou com letras 
ampliadas e a comunicação virtual favorecendo a acessibilidade digital; 
o terceiro tipo de acessibilidade inclui a eliminação de barreiras nos 
métodos e técnicas de ensino e no trabalho; a instrumental se relaciona 
com adaptações realizadas em equipamentos que facilitem a realização 
de atividades comuns do dia-a-dia como brincar, trabalhar e estudar; 
a acessibilidade programática está vinculada às barreiras invisíveis 
dentro das políticas; e por último a acessibilidade atitudinal se refere 
a eliminação de preconceitos e discriminação, os quais se associam aos 
estigmas e estereótipos (SASSAKI, 2010).
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É necessário que o ambiente seja planejado de forma a assegurar 
sua utilização por todos, sem a necessidade de adaptação. Pensando 
assim profissionais da área da arquitetura desenvolveram o conceito de 
Desenho Universal, capacidade de se criar produtos ou ambientes que 
possam ser utilizados por todos independente de suas características 
pessoais ou idade (ONU, 2012). Este conceito não se limita apenas as 
alterações arquitetônicas, abrangendo todos os tipos de acessibilidade 
tais como comunicação e informação.

Os produtos e ambientes elaborados a partir do conceito de Dese-
nho Universal devem seguir 7 princípios básicos (CAMBIAGHI, 2007):

• Equitativo – pode ser utilizado por pessoas com diferentes 
características.

• Flexível – pode ser adaptável para as necessidades de qualquer 
pessoa.

• Simples e intuitivo – de fácil compreensão.

• De fácil percepção – utiliza sons, símbolos e elementos táteis 
que possam ser utilizados por deficientes visuais, auditivos, 
sensoriais, entre outros.

• Seguro – deve garantir a segurança.

• Esforço físico mínimo – deve ser elaborado de forma a evitar 
esforços físicos desnecessários.

• Abrangente – deve ser elaborado de modo a permitir o acesso, 
alcance, manipulação de objetos e seu uso independente do 
tamanho da pessoa (anão, obeso) ou da forma de mobilidade 
do usuário (cadeirantes, pessoas em uso de bengalas).

Com a finalidade de auxiliar o processo de inclusão, melhorar 
a qualidade de vida e a funcionalidade de pessoas com deficiência 
desenvolveu-se vários produtos e serviços que visam autonomia e 
independência. A esse conjunto de produtos e serviços denominou-se 
Tecnologia Assistiva, anteriormente chamado de Ajuda Técnica. 
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A Tecnologia Assistiva é o resultado de avanços tecnológicos em 
diversas áreas do conhecimento. Ela ajuda as pessoas com deficiência 
a superar suas limitações transpondo as barreiras de comunicação e 
mobilidade, contribuindo para o desenvolvimento das habilidades 
funcionais. Pode ser utilizada em diversos âmbitos, como auxiliar na 
realização das atividades de vida diária e para melhorar o desempenho 
nas atividades laborais (BRASIL, 2009). 

Existem varias formas de classificação das tecnologias assitivas. 
A ISO 9999:2007: “Produtos assistivos para pessoas com deficiência 
- Classificação e terminologia”, publicada em 2007, classifica os 
equipamentos por funções e, de maneira geral, define 11 classes de 
produtos assistivos (BRASIL, 2009): 

• Tratamento médico pessoal.

• Treinamento de habilidades.

• Órteses e próteses.

• Proteção e cuidados pessoais.

• Mobilidade pessoal.

• Cuidados com o lar.

• Mobiliário e adaptações para residenciais e outras edificações.

• Comunicação e informação.

• Manuseio de objetos e equipamentos.

• Melhorias ambientais, ferramentas e máquinas.

• Lazer.

O uso de tecnologias assistivas (entre elas as órteses e próteses) 
estimula a participação social e o desenvolvimento de sociedade 
inclusiva ao promover a funcionalidade da PCD.

Para SABER MAIS sobre acessibilidade, LEIA:

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/acessibilidade/conteudo-para-
capacitacao-em-acessibilidade
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HISTÓRIA DAS ÓRTESES E PRÓTESES

São muito antigos registros do uso de próteses e órteses pelos seres 
humanos. Incialmente as próteses serviam apenas para substituir 

o membro amputado, contudo, na atualidade, elas melhoram a 
funcionalidade promovendo qualidade de vida. 

Os primeiros registros datam de 2750 a 2625 a.C. onde homens 
utilizando próteses e órteses foram retratados em pinturas da quinta 
dinastia egípcia e o dedo de um pé, feito de madeira, foi encontrado 
durante o Império Novo. Além disso, arqueólogos russos encontraram 
o esqueleto de uma mulher que viveu em 2300 a.C e que tinha uma 
prótese de pé feita com o pé de uma  cabra e adaptado ao coto por 
um encaixe feito pela própria pele dissecada do animal (EDELSTEIN, 
2006; NORTON, 2007; SELLEGREN, 1982). 

Na Grécia Antiga também foram fabricados muitos dispositivos 
ortopédicos. O historiador grego Heródoto, 500 a.C conta a historia 
de um adivinho que amputou o próprio pé para fugir dos espartanos 
que o tinha capturado, e o substituiu por um de madeira. No século 
IV a.C há relatos de que Hipocrates tenha fabricado vários aparelhos 
ortopédicos e Galeano, médico e filósofo grego do século II d.C, 
escreveu sobre órteses escolióticas (EDELSTEIN, 2006; NORTON, 
2007; SELLEGREN, 1982). 

Contudo foram as guerras que impulsionaram a produção de 
órteses e próteses para que os soldados pudessem ser reabilitados e, 
em alguns casos, voltassem para o campo de batalha. Um registro feito 
por Plínio, o Velho, nobre romano cientista e historiador que viveu 
entre 23 a 79 a.C, descreve a historia do general romano Marcus Sergio 
(218 a 210 a.C), que teve sua mão direita cortada durante uma batalha 
e substituída por uma de ferro para que pudesse segurar o escudo e 
retornar ao combate. Nesta época as próteses eram utilizadas apenas 
para substituir os membros (NORTON, 2007; SELLEGREN, 1982). 

Durante a idade média (476 a 1000), os avanços na produção de 
próteses e órteses foram poucos. O que pode ser destacado para esse 
período é a atuação de comerciantes que desenhavam e criavam próteses 
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tentando adicionar molas e engrenagens para dar maior funcionalidade 
(NORTON, 2007) e o fato de grande parte das próteses eram fabricadas 
com propósito de esconder deformidades ou feridas de combate. Á 
época além dos soldados, somente os ricos tinham condições de pagar 
por um dispositivo ortopédico. 

Na época da renascença (1400 a 1500), as próteses voltaram a ser 
fabricadas apenas com ferro, aço, madeira e cobre (NORTON, 2007; 
SELLEGREN, 1982).

Relatos de próteses funcionais datam de 1500. Em 1508 um 
soldado alemão Gotz Von Berlichingen, que perdeu o braço na guerra, 
tinha uma prótese capaz de realizar movimento articular, e em 1512 um 
médico italiano, ao viajar pela Ásia, relatou que conheceu um indivíduo 
com amputação bilateral de membros superiores capaz de realizar 
atividades como tirar o chapéu, abrir uma bolsa e assinar (NORTON, 
2007; SELLEGREN, 1982).

O primeiro trabalho publicado sobre órteses e próteses data 
de 1575 e foi escrito por Ambroise Paré, medico francês conhecido 
como o pai da cirurgia moderna de amputação. Ele foi o primeiro 
a introduzir amputação como um modo de salvar vidas e iniciou a 
fabricação de próteses mais funcionais para os membros inferiores e 
superiores sendo o primeiro a descrever como uma prótese deveria 
ser usada para resultar em funcionalidade. Algumas das suas invenções 
são usadas até hoje. Foi Ambroise Paré o responsável pela criação de 
várias órteses entre elas uma órtese de aço perfurada para a correção 
de escoliose e uma órtese de pé e tornozelo para correção do pé torto. 
Também nessa época Lorrain (um colega de Paré) deu importante 
contribuição na área ao utilizar couro, papel e cola na produção das 
próteses em substituição ao ferro. (EDELSTEIN, 2006; NORTON, 
2007; SELLEGREN, 1982). 

Girolamo Fabrizio, médico italiano, foi o primeiro a descrever, em 
1607, uma órtese para reduzir as retrações causadas por queimaduras. 
Os primeiros registros sobre órteses para correção e prevenção de 
deformidades em crianças, incluindo órteses de tronco, são de 1740, 
pelo professor de medicina da Universidade de Paris Nicholas Andry. 
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Em 1803 Antonio Scarpa,  médico italiano, publicou um tratado 
sobre as deformidades do pé ilustrado com muitas órteses para pé torto 
(EDELSTEIN, 2006). 

Durante o período da guerra civil americana, 1861-1865, muitas 
amputações foram realizadas, provocadas pelos ferimentos de guerra. 
Este número estimulou o desenvolvimento da indústria ortopédica e 
da fabricação de próteses. No ano de 1863, registra-se a criação da 
primeira mão de borracha (NORTON, 2007; SELLEGREN, 1982).

Em 1875, o médico inglês Owen Thomas, desenhou muitas 
órteses para os membros inferiores; enquanto isso, nos Estados Unidos 
James Knight criou uma órtese lombosacra, a qual leva seu nome 
(EDELSTEIN, 2006). 

No século XIX a construção de aparelhos ortopédicos foi 
aprimorada pelo artesão alemão Friederich Von Hessing. Ele estudava 
o movimento do corpo humano o que o auxiliou para a fabricação de 
diversos dispositivos ortopédicos. O “braço ortopédico” desenvolvido 
por ele auxiliou na reabilitação de muitos feridos de guerra. O instituto 
ortopédico Hessing, criado em 1868, existe ate hoje (EDELSTEIN, 
2006). 

No século XX, durante a primeira guerra mundial, foram criados 
vários centros para reabilitação de amputados e depois da segunda 
guerra, a qual aumentou o número de amputados jovens, houve um 
aprimoramento na tecnologia de produção de próteses. Em 1945, os 
Estados Unidos criaram o programa de membros artificiais dentro da 
Academia Nacional de Ciências. Foi então desenvolvido o joelho capaz 
de ficar estável durante a descarga de peso e de permitir o movimento 
livre durante a marcha (NORTON, 2007; SELLEGREN, 1982). 

Em 1980, com o desenvolvimento de materiais para a indústria 
de aviões, foi criada a primeira prótese de fibra de carbono, leve e 
resistente. Dando sequência ao desenvolvimento protético, foi fabricado, 
na década de 1990, o primeiro microprocessador capaz de controlar 
o joelho prostético. Denominado de prótese inteligente, o joelho 
prostético é programado individualmente e promove uma marcha leve 
com menor gasto energético. Reage bem à mudanças de velocidade, 
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contudo não se adapta à mudanças de ambiente como escadas, rampas 
e terrenos acidentados. A introdução de controles hidráulicos no joelho 
também permitiu o desenvolvimento de próteses capazes de se adaptar 
a mudanças de velocidade. 

O desenvolvimento da tecnologia utilizada nos dispositivos 
ortopédicos avançou muito nos últimos anos e atualmente já existem 
próteses mioelétricas para os membros superiores capazes de captar os 
sinais eletromiográficos da contração muscular por meio de circuitos 
eletrônicos especiais, permitindo o movimento de cotovelo, punho e 
dedos; e as próteses robóticas, tanto para membros superiores como 
inferiores, com biosensores que captam os sinais do sistema nervoso e 
muscular do indivíduo (NORTON, 2007). 

Hoje, os avanços tecnológicos, tanto em relação aos materiais 
utilizados como em relação aos métodos de design computacionais, 
permitiram o desenvolvimento de dispositivos ortopédicos cada vez 
mais funcionais auxiliando a inclusão e a participação social de pessoas 
com deficiência. 
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Como abordado no capítulo anterior, a busca de alternativas e 
de meios para melhorar a qualidade de vida de pessoas com 

deficiência é parte da história dos povos em todos os tempos. Nas 
sociedades atuais não é diferente. Os meios para expansão e precisão 
de equipamentos produzidos e adaptados com vistas à reabilitação e 
inclusão social da pessoa com deficiência (PCD) é um campo extenso e 
amplo de possibilidades. Graças aos aportes das ciências, das tecnologias 
computacionais, da engenharia mecânica e de materiais.

Compreender o trabalho nesse campo é, portanto, tarefa que 
envolve conhecer e analisar diferentes fundamentos referidos aos 
processos de  produção e de acesso a bens e serviços, em especial, 
referidos à saúde de forma a qualificar a prestação de serviços e a 
produção de tecnologias assistivas na atenção à saúde da PCD.

Esse é o pressuposto que justifica destacar o tema “trabalho” neste 
caderno de textos de apoio à formação do técnico em órteses e próteses 
(TOP). 

Pretende-se, neste capítulo, firmar um ponto de referência 
para situar a particularidade do TOP no trabalho na área da saúde 
considerando os propósitos das políticas públicas com foco na atenção 
à saúde da PCD, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Este capítulo aborda aspectos gerais e conceitos sobre trabalho, 
sobre trabalho em saúde e sobre a especificidade do processo de trabalho 
nos serviços de atenção à saúde da PCD, considerando  como cenário 
da inserção e de atuação do TOP a oficina ortopédica.

Para contextualizar o trabalho em saúde e, no seu âmbito, o 
trabalho do TOP no Brasil, o ponto de partida é a política de atenção 
de saúde à PCD.
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O caminho e a lógica adotados para articular os conceitos 
desenvolvidos neste capítulo com foco no trabalho do TOP estão 
indicados na Figura 1.

Figura 1. Esquema para acompanhar o conteúdo deste capítulo

A POLÍTICA E A ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA

No capítulo anterior você leu que somente no governo do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, em setembro de 2007, instituiu-se a 

Agenda Social de Inclusão das Pessoas com Deficiência e que no ano 
seguinte o Congresso Nacional reafirmou a Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas (BRASIL, 
2007). Após tais ações, em novembro de 2011, a presidenta Dilma 
Rousseff assina o Decreto n. 7.612/11 instituindo o Plano Nacional 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano Viver sem Limite. Este 
Plano tem como finalidade promover por meio de políticas, programas 
e ações a operacionalização dos direitos das pessoas com deficiência. 
Para a operacionalização desse direito no SUS deve-se:

• Ampliar as ações de prevenção às deficiências;

• Ampliar as ações de habilitação e reabilitação;

• Organizar e desenvolver atendimento odontológico;
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• Ampliar o acesso e apoiar a organização de serviços de atenção 
clínica e terapêutica às pessoas com deficiência;

• Ampliar as redes de produção e acesso as órteses e próteses. 
(BRASIL, 2011; 2014).

Para efetivar esta Política no SUS, o Ministério da Saúde (MS) 
propõe e investe na organização e creditação de serviços com vistas a 
concretizar a rede de cuidados à PCD.

1. Sobre a Rede de cuidados à pessoa com deficiência no SUS 

A Rede de Cuidados à PCD no âmbito do SUS foi proposta 
considerando a necessidade de oferta integrada, articulada e efetiva de 
serviços de reabilitação, nos diferentes pontos de atenção para atender 
às pessoas com demandas decorrentes de deficiências: temporária ou 
permanente; progressiva, regressiva, ou estável; intermitente e contínua 
buscando ampliar e diversificar os serviços do SUS para a atenção às 
pessoas com deficiência física, auditiva, intelectual, visual, com ostomia 
e múltiplas deficiências (BRASIL, 2012). 

Em geral, rede de atenção à saúde é um modo de organizar as ações 
e serviços de saúde; utilizando diferentes conhecimentos, tecnologias e  
recursos articulados e integrados por meio de processos de gestão, com 
apoio técnico e logístico do SUS (BRASIL, 2010).

A rede de cuidados à PCP com deficiência no âmbito do SUS é objeto de 
portarias  e orientações do Ministério da Saúde. 

Atualmente é a Portaria n. 793/2012 que dispõe sobre a rede de cuidados 
à PCD.

Para conhecer esta _ e outros dispositivos _ você poderá acessar o site do 
Ministério da Saúde:

http://bvsms.saude.gov.br
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Os serviços e ações organizados em rede significam  esforços 
para a produção da integralidade, ou seja, para a superação dos limites 
da abordagem e da racionalidade anatomopatológica, comuns na 
organização dos serviços de saúde, e para a organização do serviço 
voltada para a articulação entre assistência, práticas de saúde pública 
e de promoção da saúde (MATTOS, 2001). Nesta lógica, a Rede de 
Cuidados à Pessoa com Deficiência no SUS é um modo de articular e 
gerenciar os serviços objetivando:

• Ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com 
deficiência no SUS;

• Organizar a atenção integral à saúde, que contemple as áreas 
de deficiência auditiva, física, visual, intelectual e ostomias; 

• Ampliar a integração e articulação dos serviços de reabilitação 
com a rede de atenção primária e outros pontos de atenção 
especializada; 

• Desenvolver ações de prevenção de deficiências na infância e 
vida adulta (BRASIL, 2012).

Na organização da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência 
devem ser consideradas: 

• A necessidade de oferta de diferentes serviços de reabilitação e 
como distribuir e localizar esses serviços. Os estabelecimentos 
de saúde do SUS podem ser serviços próprios ou conveniados 
e, para sua distribuição,  devem ser  considerados critérios 
regionais visando a ampliação do acesso;

• A necessidade de que os serviços sejam estruturados e equipados 
para atender pessoas com demandas decorrentes de deficiência 
temporária ou permanente; progressiva, regressiva ou estável; 
deficiência intermitente ou contínua; com deficiência física, 
auditiva, intelectual e visual, com ostomia e com múltiplas 
deficiências;

• A hierarquização regionalizada dos serviços, considerando a 
complexidade tecnológica da atenção básica e dos serviços de 
média e alta complexidade, de forma a facilitar e assegurar o 
acesso a todas as pessoas com deficiência;
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• A necessidade de garantir o atendimento em serviços de 
referência, bem como seu retorno ao serviço de origem. Por 
exemplo, quando a PCD em uso de órtese é atendida na  
unidade básica de saúde (UBS) e se avalia que a órtese deve 
ser ajustada, a pessoa deve ser encaminhada - pela UBS - a 
um serviço de saúde credenciado pelo SUS que tenha oficina 
ortopédica. (BRASIL, 2012).

Fazem parte da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência 
(BRASIL, 2012): 

• Na Atenção Básica: os serviços ofertados no Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família (NASF) e na atenção odontológica. 

• Na Atenção Especializada em reabilitação auditiva, física, 
intelectual, visual, ostomia e em múltiplas deficiências:

 Serviços de Oficina Ortopédica, que pode ser fixa ou 
itinerante;
 Serviços de reabilitação dos Centros Especializados em 

Reabilitação (CER);
 Centros de Especialidades Odontológicas (CEO).

• Na Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência: os serviços 
hospitalares de referência em cada Região de Saúde. 

A oficina ortopédica é a unidade de trabalho do TOP e se constitui 
no serviço que confecciona e faz a manutenção de órteses e próteses 
e, adapta meios auxiliares de locomoção (OPM). Deve ser implantada 
conforme previsto no Plano de Ação Regional. Oficina ortopédica é 
a unidade de trabalho da rede do sistema de saúde onde se insere o 
TOP como membro da equipe de trabalho. Em geral, está articulada 

Para SABER MAIS sobre a organização do SUS na esfera municipal, LEIA:

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Departamento de Apoio 
à Descentralização. O SUS no seu município garantindo saúde para todos. 
Brasília: Ministério da Saúde. 2. ed., 2009.
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e vinculada ao estabelecimento de saúde habilitado como Serviço 
de Reabilitação Física ou ao CER com serviço de reabilitação física, 
visando ampliar o acesso e a oferta de tecnologias assistivas (BRASIL, 
2012). Quando a oficina ortopédica é itinerante, deve ser vinculada a 
uma oficina ortopédica fixa. A oficina ortopédica itinerante poderá ser 
terrestre ou fluvial, dependendo do lugar de moradia das pessoas com 
deficiência que necessitam ser atendidas, ou estruturadas em veículos ou 
barcos adaptados e equipados para confecção, adaptação e manutenção 
de órteses e próteses (BRASIL, 2012). 

SOBRE TRABALHO E TRABALHO EM SAÚDE: ASPECTOS GERAIS 
E CONCEITOS BÁSICOS

Para ampliar a compreensão e análise do trabalho do TOP é importante 
resgatar alguns aspectos e conceitos sobre trabalho e o trabalho em 

saúde.

É muito comum referências ao termo trabalho no nosso 
cotidiano: “algo ou alguém dá muito trabalho”; “trabalho de homem”; 
“trabalho de mulher”; “trabalho doméstico”; “trabalho intelectual”; 
“trabalho artístico”; “trabalho pesado”; “trabalho mal pago”; “onde 
você trabalha?”; “É preciso estar muito 
preparado para fazer este trabalho”; “este 
trabalho qualquer um faz”; “este trabalho 
cansa”; “este trabalho é muito leve”. 

Será que isso acontece porque 
trabalho é algo claramente entendido 
por todos? Ou, ao contrário, trabalho 
é algo indistinto? O uso corriqueiro da 
palavra trabalho, à primeira vista, poderá 
confundir o sentido do termo, pela forma 
simplória que é repetida, quase um jargão. 
Distante dessa simploriedade, trabalho é 
tema complexo e tal complexidade marca 
a história do trabalho  em todos os tempos, 
sociedades e culturas.

Com a afirmação de 
que o trabalho é uma 
categoria ‘antidiluviana’, 
[...] Marx [Karl Marx, 
filósofo, 1818-1883] nos 
permite fazer [...] três 
distinções em relação ao 
trabalho humano: por ele 
diferenciamo-nos do reino 
animal; é uma condição 
necessária ao ser humano 
em qualquer tempo 
histórico; e o trabalho 
assume formas históricas 
específicas nos diferentes 
modos de produção 
da existência humana 
(FRIGOTTO, 2006). 
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 1. O que é trabalho?

No final do Século XIX, um filósofo alemão distinguiu três 
sentidos para trabalho que até hoje podem ajudar na sua compreensão 
e análise:

• Trabalho é atividade (fulano faz seu trabalho; fulano saiu para 
trabalhar);

• Trabalho é produto resultante de uma atividade (este vestido 
deu muito trabalho; esta pintura é um belo trabalho; esta porta 
é um trabalho bem feito); 

• Trabalho é tarefa ou fim imaginado (falta muito trabalho para 
que todos tenham seus direitos assegurados).

Resgatar esses sentidos permite compreender que trabalho significa 
tanto a ação em si como o esforço aplicado à produção de utilidades, de 
obras de arte, de um discurso, de um projeto, de um objeto. 

Em geral, os dicionários definem trabalho como a aplicação de 
forças e faculdades humanas para alcançar determinado fim. Também 
registram que trabalho é o resultado ou a atividade de caráter físico e 
intelectual necessária para se chegar a um produto, empreendimento ou 
serviço. Contudo o que é comum aos múltiplos usos do termo trabalho 
é que indicam, dimensionam, nomeiam e qualificam algo ou alguém.  

Certo é que em todas as sociedades o termo trabalho tem mais 
de uma significação. Em geral, as diferentes significações guardam de 
um lado relação com o fazer, o fabricar, o produzir algo e de outro 
com esforço, com fadiga, com tarefa, com ação em oposição ao ócio, à 
diversão, ao lazer, ao prazer. 

Um dos pontos de partida para dimensionar a complexidade do 
que é trabalho é  pensá-lo como atividade especificamente humana cuja 
compreensão exige que não se perca de vista alguns pressupostos, entre 
eles os que se seguem:

• Sobre trabalho há - e sempre houve -  diferentes conceitos, 
explicitações, normativas, regulações, críticas e configurações.
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• Todo  trabalho se realiza  como processo e sempre em uma 
situação concreta.

• Nas diferentes formas e nos distintos modos de trabalho 
entrecruzam princípios, valores e propósitos sociais que se 
confrontam ou se articulam. É o que explica as mudanças no 
significado e organização do trabalho ao longo da história.

Desse conjunto advêm situações e implicações que impõem a 
necessidade de contextualizar trabalho na realidade socioeconômica, 
política e cultural onde ele acontece. 

Essa relação do trabalho com a sociedade rompe com a ideia de 
que trabalho seja ato limitado e independente de fatores e interferências 
sociais e culturais, logo o trabalho é condição característica da vida 
humana e de como esse viver se organiza socialmente.

Disto é possível concluir -  com o risco de simplificar -  que em 
todos os tempos o trabalho guarda relação tanto com a satisfação de 
necessidades das pessoas e organização da sociedade em que se vive 
como com o desgaste e contradições das relações entre as pessoas, 
grupos e instituições. Essa contradição é a base de tudo que explica, 
organiza e envolve o trabalho e suas diferentes formas de organização 
na nossa sociedade.

O trabalho é o esforço humano 
usado para transformar a natureza, com 
um propósito definido antes mesmo 
de começar a ser feito. Essa ação, sua 
intencionalidade e finalidade são marcos 
que distinguem a espécie humana da 
natureza da qual também é parte. Para 
realizar o seu trabalho, os trabalhadores 
usam suas capacidades intelectuais e físicas, 
resultando dessa articulação e da sua 
contextualização o trabalho como processo 
e não como ato isolado e comandado pela 
vontade única do trabalhador.

“O trabalho é um processo 
no qual os seres humanos 
atuam sobre as forças da 
natureza submetendo-as 
ao seu controle e transfor-
mando- as em formas úteis 
à sua vida, e nesse proces-
so de intercâmbio, simul-
taneamente, transformam 
a si próprios.” (PEDUZZI; 
SCHRAIBER, 2006).
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É, portanto, no processo de trabalho, que a ação humana gera 
transformações no objeto sobre o qual atua utilizando meios como 
equipamentos e instrumentos próprios e condizentes com a produção de 
determinado resultado ou produto. Trabalho é sempre a transformação 
que alguém imprime a algo com vistas a algo  previamente definido. 
Assim ficam identificados os elementos que compõem o processo de 
trabalho: a atividade adequada a um fim, isto é, o próprio trabalho, o 
objeto de trabalho, ou seja, a matéria a que se aplica o trabalho, e os 
instrumentos ou meios do trabalho (MARX, 1994).

Como o trabalho reflete e é direcionado pelo modo como a 
sociedade se organiza, na sociedade contemporânea, a brasileira 
inclusive, o modo de organização político e social do trabalho está 
definido pelo modo de produção econômico denominado capitalismo. 
Portanto, é sob a lógica do modo de produzir ditado pelo capitalismo 
que o trabalho acontece na nossa sociedade. 

Um dado inquestionável em relação ao trabalho em todos os 
tempos e em todos os modos de organização é: todo trabalho resulta 
ou produz algo que tem utilidade (tem valor de uso) e que pode ser 
trocado (valor de troca) por outros produtos, também necessários numa 
determinada sociedade.  

No processo de produção capitalista o valor de uso e o valor de 
troca são radicalmente diferentes: o valor de uso é produzido no trabalho 
concretamente realizado e dá o sentido “de qualidade” do produto, o 
valor de troca vai corresponder ao valor que o produto adquire como 
mercadoria colocada para venda em mercado. Assim, o valor de troca 
somente se revela quando em contraposição com outras tantas mercadorias 
de valor de uso diverso, ou seja, o valor de uso é inerente ao produto e 
o de troca é algo inerente ao mercado. É nesta dinâmica que aquele que 
fez o trabalho (trabalhador) perde o sentido do seu próprio trabalho e 
não se vê como o agente daquele produto que “circula no mercado”. 
Disto podemos constatar que o trabalho gera transformações no objeto, 
no próprio trabalhador e em todas as relações produzidas em sociedade. 

O trabalho é o esforço humano que transforma a natureza ou atende 
a demandas ou necessidades com propósitos previamente definidos. 
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Para realizar o seu trabalho, os trabalhadores usam suas capacidades 
intelectuais e físicas. Desse modo, ao trabalhar, o trabalhador transforma, 
também, a si mesmo.

2. O trabalho em saúde

O trabalho em saúde tem várias características que o tornam 
singular: a pessoa é objeto do trabalho com suas necessidades e 
demandas, seja como individuo ou como grupo, e também é o sujeito 
desse trabalho por interferir no processo e nos seus resultados. 

Tal característica implica em uma intensa relação entre quem 
presta e quem recebe o serviço.   

O trabalho é uma atividade que produz um bem ou um serviço. 
Em geral, bem é algo material (um equipamento, uma mercadoria, são 
exemplos) e, serviço se define pelo sua utilidade imediata (NOGUEIRA, 
1994), por exemplo:

• Recuperação de um bem, como é feito no carro na oficina 
mecânica;

• Preservação de bens (serviço de restauração de obra de museu);

• Melhorar o funcionamento de um bem que alguém já possui 
(ampliar a memória do computador pessoal);

• Atendimento de necessidade expressa ou demandada pela 
pessoa (serviços de saúde, serviços de hotel). 

A oficina ortopédica é um serviço diferenciado da área da saúde:  
produz bem material (a órtese ou adaptação em uma cadeira de rodas) e 
presta serviço ( procede à avaliação e  medidas da PCD para confeccionar 
uma órtese por exemplo). Na oficina ortopédica, portanto, o TOP presta 
serviço de saúde ao atender a pessoa e produz objetos úteis (um produto) 
para as pessoas com deficiência física o que confere ao trabalho do TOP 
uma dupla face: prestação de serviço e produção de um produto que 
aproxima o serviço do que se espera de uma fábrica. Tal tipificação do 
trabalho do TOP mostra a complexidade da sua inserção e atuação nos 
serviços de saúde assim como as implicações dessa duplicidade para a 
pessoa que é atendida e para o trabalhador.
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Certamente entender mais sobre o trabalho em saúde facilita a 
compreensão da singularidade do trabalho do TOP .

O trabalho em saúde tem algumas características, entre elas: 

• É um trabalho que se faz, obrigatoriamente, de modo 
compartilhado em equipe. Por isso o trabalho em serviços de 
saúde se define como trabalho coletivo;

• É um trabalho que exige relação muito intensa entre quem 
trabalha e quem recebe o serviço prestado;

• É um trabalho feito por diferentes trabalhadores e profissionais 
da saúde, isto é, caracteriza-se por ser organizado com uma 
crescente divisão técnica;

• É um trabalho de natureza coletiva cujos procedimentos são 
integrados à organização de um processo hierarquizado;

• É um trabalho, em geral, assalariado.

Organizados no modo de produção capitalista, os serviços de saúde 
são integrados à economia, independentemente da sua propriedade ser 
pública ou privada e, funcionam a partir do uso da força de trabalho 
dos profissionais que nele atuam. Cada vez mais atrelado  ao uso de 
recursos, como instrumentos e equipamentos, é um setor privilegiado  
da indústria da saúde. 

Destaca-se que dada à sua diversificação e complexidade os 
serviços de saúde demandam  especialização crescente tanto dos serviços 
produzidos quanto na qualificação dos trabalhadores (NOGUEIRA, 
1994, p.75). 

Para articular estes serviços com maior resolutividade e superar 
a fragmentação, utiliza-se de formas de organização do trabalho e 
do serviço como: redes de atenção; trabalho em equipe; protocolos 
assistenciais; fluxos de serviços com referência e contrarreferência; 
projeto terapêutico singular.

Importa destacar também que o trabalho em saúde reúne no seu 
âmbito e contexto diferenças expressivas e especificidades próprias e 
referentes ao agente do trabalho-  ao trabalhador ou profissional que 
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executa o trabalho- , ao objeto de trabalho, aos meios e instrumentos 
utilizados para produzir o trabalho, ao lugar onde se dá a produção do 
serviço e do momento em que se produz o trabalho. 

Estas diferenças geram alto grau de complexidade para a 
organização do trabalho tanto para dentro do setor de prestação de 
serviços de assistência à saúde individual, de assistência a grupos e 
coletiva como para a gestão e gerência do sistema que regula e define a 
produção da atenção à saúde no país. 

No Brasil, o trabalho em saúde está definido e regulado pelo 
Estado, e se organiza e funciona segundo diretrizes, protocolos e 
regulamentações do SUS. 

Neste contexto, a inserção e atuação do TOP nos serviços do setor 
saúde atendem ao que estabelece o SUS o que, por sua vez, vai implicar 
que sua formação, também esteja regulada pelo Estado, por meio de 
diretrizes do Ministério da Educação (MEC) e das correspondentes 
definições e normas de cada Unidade da Federação (UF). Sintetizando: 

• A formação, a inserção e a atuação do TOP atendem regulações 
do Estado;

• Está agregado ao trabalho do TOP um conjunto de ações, 
procedimentos e atividades específicas e, também, outras 
compartilhadas ou complementadas  com o trabalho de outros 
trabalhadores e profissionais de saúde.

3. O trabalho na oficina ortopédica 

A oficina ortopédica é um tipo de serviço de dispensação, de 
confecção, de adaptação e de manutenção de órteses, próteses e 
meios auxiliares de locomoção e, no Brasil, será implantada conforme 
previsto no Plano de Ação Regional, garantindo que as regiões de saúde, 
definidas no âmbito estadual, possam ser contempladas com a cobertura 
deste serviço. A oficina ortopédica deverá estar articulada e vinculada 
a estabelecimento de saúde habilitado como Serviço de Reabilitação 
Física ou ao Centro Especializado de reabilitação (CER) com serviço 
de reabilitação física, visando ampliar o acesso e a oferta de Tecnologia 
Assistiva (BRASIL, 2012).
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Em geral, o trabalho em saúde se organiza como unidade de 
prestação de serviço, diferentemente do trabalho na indústria que é 
organizado para a produção de equipamentos e mercadorias.

A oficina ortopédica assume as características de unidade de 
prestação de serviços (ao atender a PCD faz medidas, avalia, orienta 
e monitora, por exemplo) e de produção de dispositivos (confecção e 
manutenção de órteses e próteses e adaptação de meios auxiliares de 
locomoção).

É possível afirmar que nenhum trabalho se limita ao ato único de 
uma pessoa. Todo trabalho é um processo. O processo de trabalho pode 
ser, genericamente, definido como o  que faz, o modo que é feito, quem 
faz, onde se faz e como estão organizadas as pessoas (trabalhadores) 
para prestarem serviços e produzirem bens, em uma dada sociedade.  

Os elementos que compõe o processo de trabalho são: o sujeito 
ou agente do trabalho; o objeto de trabalho e os meios de trabalho 
(figura 2).

Figura 2. O processo de trabalho do técnico em órteses e próteses
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• O sujeito é o trabalhador que faz a ação. Na oficina, o sujeito 
é o técnico em órteses e próteses e outros trabalhadores de 
nível médio que atuam neste cenário. Historicamente, o 
trabalhador  que atua em oficinas ortopédicas no Brasil não 
tem a formação técnica, contudo,  a formação do TOP é uma 
das prioridades   das políticas do MS, para a qual definiu 
diretrizes, em consonância com as normas  educacionais.

• O objeto - em todo trabalho o objeto é “a matéria” sobre a qual 
se trabalha (onde se realiza transformações). No trabalho de 
prestação de serviços de assistência à saúde o objeto é a pessoa 
com demandas e necessidades. Na oficina de produção de 
órteses e próteses o objeto de trabalho é a PCD suas demandas, 
necessidades e expectativas e que pela singularidade, poderá 
demandar do TOP o trabalho de produção do equipamento, 
cujo objeto é material.  

No atendimento à PCD  o TOP executa ações e procedimentos  
no corpo da pessoa o que impõe ao técnico o agir ético estabelecendo 
com a pessoa uma relação interativa, cuidadosa e precisa em todo o 
processo de atendimento.

• Os meios de trabalho são instrumentos, equipamentos, 
materiais de consumo, além dos saberes e conhecimentos 
dos trabalhadores. Na oficina de produção de órteses e 
próteses os meios de trabalho utilizados são, por exemplo, os 
conhecimentos para fazer uma avaliação funcional da PCD; a 
habilidade para adaptar uma cadeira de rodas; materiais como 
gesso, massas moldáveis e termoplásticas, e equipamentos 
como martelo, furadeira, motoesmeril, lixadeira, serra elétrica. 
Entre os meios de trabalho podemos incluir o espaço físico 
e o mobiliário necessários para o funcionamento da oficina, 
que devem ser adequados e mantidos de modo a possibilitar o 
trabalho, além de outros recursos que determinam as condições 
de trabalho e qualidade dos serviços e produtos.

Todo processo de trabalho é realizado para uma determinada 
finalidade. A finalidade do trabalho em saúde é previamente definida 
pelas políticas de saúde, pelas diretrizes e normas do SUS. 
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No Brasil, a maioria das oficinas ortopédicas é vinculada à rede de 
serviços de saúde do SUS. 

4. A gestão da oficina e do processo de trabalho do técnico em órteses 
e próteses

A oficina é, ao mesmo tempo, uma unidade de prestação de 
serviços de saúde e uma unidade de produção de mercadorias, como as 
órteses e próteses. 

Para cumprir sua finalidade de atenção à PCD a oficina deve estar 
organizada e seu processo de trabalho gerenciado de modo a combinar 
recursos (instalações, máquinas, equipamentos, materiais de consumo) 
e pessoas (com formação e qualificação). 

Como já referido neste capítulo, o trabalho em saúde demanda 
distintas categorias de trabalhadores, profissionais e recursos. Na 
oficina ortopédica não é diferente. O trabalho na oficina ortopédica 
reúne equipe e recursos para a atuação de assistência à PCD, e produzir 
órteses, próteses e fazer adaptações de meios auxiliares de locomoção.  
Processos de trabalho dessa diversidade e complexidade exigem 
equipes multiprofissionais e a permanente incorporação e utilização de 
equipamentos e tecnologias. Para tanto para sua organização e efetividade 
é necessário manter coordenação e avaliação correspondentes. Tais 
atividades demandam que a gestão da oficina ortopédica seja função 
destacada no processo de trabalho e para tanto é imprescindível contar 
com a pessoa do gerente ou equivalente (coordenador, chefe, diretor).

Gaulejac (2007, p.39) define gestão como o “conjunto de técnicas, 
destinadas a racionalizar e otimizar o funcionamento das organizações” 
que contempla práticas de direção, entre as quais: 

• Definição de orientações e estratégias direcionadas à melhoria 
das relações entre os diferentes trabalhadores e profissionais 
e ao provimento dos recursos e condições para assegurar o 
funcionamento da organização; 

• Definição da estrutura e da política de funcionamento da 
organização;
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• Organização do espaço, do tempo e do que faz os trabalhadores 
e profissionais para o alcance da finalidade da organização;

• Estabelecimento das atividades, normas e funções que 
garantam o funcionamento da organização, incluindo normas 
técnicas, protocolos e fluxos dos processos de trabalho.

A atuação do gerente envolve ações de dois âmbitos indissociáveis 
(Figura 3).

Figura 3. O campo da gestão
Fonte: RIPA DE MEANA, F.; GUIMARÃES, M do C. L.; FOCCOLI, E.,(1995)

Assim, para atuar na gerência é preciso planejar, acompanhar, 
monitorar e avaliar o trabalho, ou seja, considerar e articular aspectos 
técnicos e políticos. 

Com base na Figura 3 e considerando a especificidade e a 
complexidade do trabalho na oficina ortopédica a ação gerencial 
vai abranger e exigir conhecimentos, saberes, e práticas técnicas e 
políticas visando conciliar os diferentes elementos necessários para o 
seu funcionamento como unidade de serviços do SUS.  De um lado 
deve seguir e assegurar o cumprimento das normas e dos objetivos da 
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organização onde se situa a oficina e, por outro não perder de vista 
que também ele é um trabalhador submetido a condições e salários da 
organização que emprega a todos da equipe.

Para a organização da oficina ortopédica a gerência deve garantir o 
espaço físico compatível com a atividade, os recursos, os equipamentos, 
a limpeza e a segurança no trabalho, entre outros. 

O gerente é, por conseguinte, o responsável por providenciar 
e instalar meios e articular as pessoas para fazer funcionar a oficina 
ortopédica conforme planejamento e fluxos previamente definidos 
com base nas necessidades e demandas locorregionais do segmento da 
população com deficiência.

Se por um lado na gerência da oficina ortopédica é preciso 
articular os meios para fazê-la funcionar, por outro é imprescindível 
ser capaz de tomar decisões, lidar com os conflitos e com os interesses 
tanto da organização da qual a oficina é parte, como dos trabalhadores 
consequentemente, lidar com relações de poder.

No entanto, a gerência de um serviço de saúde como a oficina 
ortopédica é ação a ser compartilhada e, como tal, deve ser desenvolvida 
de modo participativo. O que caracteriza a gerência participativa é:

• Planejamento compartilhado com a equipe;

• Definição de programa de educação permanente que permita 
identificar problemas no trabalho e desenvolver atividades de 
qualificação (aperfeiçoamento e atualizações);

• Avaliação das atividades e da oficina como um serviço da 
RAS do SUS considerando como referência as necessidades e 
demandas locorregionais da população com deficiência;

• Existência de espaço compartilhado de discussão e decisão.

Assim, gerenciar não é somente articular as condições técnicas 
para que o trabalho seja feito é, também, articular os interesses, conflitos 
e as relações de poder para o alcance dos objetivos e dos resultados da 
oficina ortopédica.
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Nessa perspectiva, considerando os elementos técnicos e políticos 
que devem ser articulados na gestão da oficina ortopédica, é possível 
afirmar que o seu gerenciamento depende da articulação de elementos 
em diferentes perspectivas, em especial, as competências do SUS na 
atenção à saúde da PCD. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos serviços de atenção à saúde da PCD o trabalho do TOP envolve 
a prestação de serviços assistenciais e a produção de equipamentos 

(órteses e próteses e adaptação de meios auxiliares de locomoção), 
logo articula duas dimensões inseparáveis: a dimensão técnica e a 
dimensão política.  Na natureza complexa e ampla desse trabalho estão 
permanentemente articulados:

• O atendimento da PCD na oficina ortopédica;

• A confecção de órteses e próteses e adaptação dos meios 
auxiliares de locomoção;

• A participação na gestão da oficina e na organização do próprio 
processo de trabalho.  

O trabalho do TOP contribui para a efetividade e a melhoria da 
qualidade da prestação dos serviços da RAS do SUS e com os direitos 
da PCD. 
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Nesse capítulo serão abordados conceitos básicos de anatomia humana 
destacando  posição anatômica, planos e direções, movimentos do 

corpo, anatomia do sistema nervoso e musculoesquelético especialmente 
da coluna, membros superiores e inferiores. Tais conhecimentos são 
estruturais para o trabalho do técnico em órteses e próteses na produção 
e confecção de órteses e próteses e, também, nas adaptações e ajustes 
dos meios auxiliares de locomoção. 

POSIÇÃO ANATÔMICA, PLANOS, DIREÇÕES E MOVIMENTO DO 
CORPO

A posição inicial de referência para descrever a posição relativa 
de partes do corpo e seus movimentos é denominada posição 

anatômica. Nessa posição o corpo está ereto, com a cabeça, os olhos e os 
dedos dos pés dirigidos para frente e os membros superiores pendentes 
ao lado do corpo com as palmas das mãos voltadas para frente. 

Tomando como base a posição anatômica o corpo humano pode 
ser divido em planos imaginários: mediano, frontal ou coronal e 
transverso (Figura 1).

O plano mediano passa longitudinalmente através do corpo e o 
divide em metade direita e esquerda. Os termos medial (mais próximo) 
e lateral (mais afastado) são utilizados para indicar a posição de uma 
estrutura do corpo em relação ao plano mediano. 

O plano frontal ou coronal cruza em ângulo reto o plano mediano 
dividindo o corpo em parte anterior (ventral) e posterior (dorsal). 

O plano transverso passa horizontalmente pelo corpo dividindo-o 
em parte superior e inferior. Superior indica mais próximo do ápice ou 
extremidade superior do corpo. Inferior mais próximo da extremidade 
inferior. 
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Figura 1. Posição anatômica: planos e direções 
Fonte: Arquivo pessoal Eduardo de Paiva Magalhães, 2014.

Além de classificar as estruturas e 
movimentos do corpo em relação aos 
planos imaginários é possível situá-las 
quanto a sua posição em relação:

• Ao centro de um órgão ao ou 
de uma cavidade - em interno 
(mais próximo) e externo (mais 
distante);

• À superfície do corpo - em 
superficial (mais próximo) ou 
profundo (mais afastado).

Tomando a posição anatômica e os planos descritos como 
referencias identifica-se os seguintes movimentos do corpo (Figura 2):

Considerando o corpo em 
posição anatômica e os 
ossos do antebraço, o osso 
radial fica lateral e o ulnar 
medial ao plano mediano.

Por sua vez nos membros 
inferiores (MMII) a tíbia 
fica medial e a fíbula 
lateral ao plano mediano.
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• Flexão: curvar-se para promover uma diminuição do ângulo 
entre os ossos no local de uma articulação. A partir da posição 
anatômica, a flexão geralmente é para frente, com exceção da 
articulação do joelho, que se projeta para trás. 

• Extensão: alongar-se ou curvar-se para trás, aumentando o 
ângulo entre os ossos no local de uma articulação. 

• Flexão lateral: curvar lateralmente o tronco ou a cabeça no 
plano frontal. 

• Abdução: movimento de um osso em afastamento da linha 
mediana do corpo ou de um membro. 

• Adução: movimento de um osso em direção à linha mediana 
do corpo ou de um membro. 

• Rotação: movimento do tronco ou de um osso em torno de 
seu próprio eixo longitudinal. 

• Circundação: movimento e que a extremidade distal de um 
osso se movie em círculos, enquanto a extremidade proximal 
permanece estável; o movimento combina flexão, abdução, 
extensão e adução. 

Existem ainda movimentos que ocorrem em articulações ou partes 
específicas do corpo, normalmente envolvendo mais de uma articulação 
como: 

• Pronação: posicionar a palma da mão para baixo, voltando-a 
para o solo (com o cotovelo flexionado em 90° ou repousando 
no solo).

• Supinação: posicionar a palma da mão para cima, voltando-a 
para o teto (com o cotovelo flexionado em 90° ou repousando 
no solo).

• Flexão plantar: apontar os dedos dos pés em direção ao solo. 

• Dorsiflexão: apontar os dedos dos pés em direção ao teto.

• Inversão do pé: mover a planta dos pés no sentido medial, de 
modo que sejam capazes de se tocar. 

• Eversão do pé: mover a planta dos pés no sentido lateral, de 
modo que fiquem voltadas para fora. 
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• Retração: movimento em sentido posterior ao plano transverso. 
Por exemplo, manter o cíngulo do membro superior para trás, 
como na posição em estilo militar. 

• Elevação: movimento de uma parte do corpo para cima no 
plano frontal. 

• Depressão: movimento de abaixamento de uma parte do 
corpo em retorno à posição original.

• Oposição: movimento específico da articulação em sela do 
polegar que permite que este dedo toque a polpa digital dos 
demais dedos. 

Legenda: A. Flexão; B. Extensão; C. fl exão lateral; D. Abdução; E. Adução; F. Rotação 
externa; G. Rotação interna; H. Circundação; I. Pronação; J. Supinação; K. Dorsifl exão; L. 
Flexão plantar; M. Inversão do pé; N. Eversão do pé; O. Oponência do polegar.
Figura 2. Movimentos do corpo 
Fonte: Arquivo pessoal de Eduardo de Paiva Magalhães, 2014.

1. Anatomia básica do sistema esquelético

O esqueleto consiste em ossos e cartilagens. Constituído por 
medula óssea (que dá origem a algumas das células do sangue) e 
substância compacta (que acumula ou troca íons de cálcio e fosfato) os 
ossos formam um arcabouço que protege órgãos vitais como o cérebro 
e o coração.
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A cartilagem é um tecido conjuntivo resistente, elástico, composto 
de células e fibras dispostas numa matriz intercelular firme e gelatinosa. 

Os ossos podem ser classificados segundo a forma em longos, 
curtos, planos e irregulares. 

Os ossos longos são aqueles onde o comprimento excede a largura: 
clavícula, úmero, rádio ulna, fêmur, tíbia, fíbula, metacarpos, metatarsos 
e falanges.  Cada osso longo tem um corpo e duas extremidades que 
são em geral, articulares. O corpo é também chamado diáfise. As 
extremidades dos ossos longos, comumente mais largas que o corpo, 
são chamadas epífises. Na transição entre a epífise e a diáfise do osso 
longo encontra-se uma parte em geral mais larga onde se processa o 
crescimento que é chamada metáfise. A diáfise de um osso longo está 
envolvida por uma lâmina de tecido conjuntivo resistente, chamada 
periósteo, que serve para inserção de músculos e tendões. A superfície 
articular das extremidades é recoberto por cartilagem, chamada hialina. 
O interior do osso é formado por trabéculas ósseas entremeadas por 
cavidades que contém a medula óssea (Figura 3).

Figura 3. Diagrama esquemático de um osso longo
Fonte: Arquivo pessoal de Eduardo de Paiva Magalhães, 2014.
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Os ossos curtos são aqueles com dimensões aproximadamente 
iguais. Encontrados nas mãos e nos pés, consistem em osso esponjoso e 
medula óssea, envolvidos por uma camada de osso compacto. 

Os ossos planos compreendem as costelas, o esterno, a escápula 
e muitos ossos do crânio. São delgados e comumente recurvados ou 
torcidos.  São constituídos por duas camadas de osso compacto e uma 
intermediária de osso esponjoso e de medula óssea.  As superfícies 
articulares dos ossos planos são envoltas por cartilagens, ou, como no 
caso de certos ossos do crânio, por tecido fibroso.

Os ossos irregulares são aqueles que não podem ser adequadamente 
incluídos em outras classificações. Compreendem muitos ossos do 
crânio, as vértebras e os ossos do quadril. São constituídos, na maior 
parte de osso esponjoso envolto por uma delgada lâmina de osso 
compacto.

A cartilagem é um tecido conjuntivo resistente e elástico que se 
compõe de células (condrócitos) e fibras implantadas numa matriz 
intercelular firme e gelatinosa. Na cartilagem adulta não há nervos, 
e usualmente faltam também vasos sanguíneos. Existem três tipos de 
cartilagem: hialina, fibrosa e elástica. A cartilagem hialina é o tipo 
mais característico, com aparência cristalina, translúcida. Presente na 
maioria das cartilagens articulares, as cartilagens costais, as cartilagens 
da traqueia e dos brônquios e grande parte das cartilagens do nariz e 
da laringe. A cartilagem fibrosa tem quantidade de matriz menor que 
na cartilagem hialina e está presente em algumas articulações como a 
temporomandibular. A cartilagem elástica é parecida com a hialina e 
está presente na orelha e na tuba auditiva e forma algumas cartilagens 
da laringe. 

As articulações ou juntas consistem na conexão existente entre 
os componentes do esqueleto, sejam ossos ou cartilagens. Pode-se 
classificá-las em três tipos principais: sinoviais, fibrosas e cartilagíneas. 
As articulações sinoviais são as mais comuns, possuem uma cavidade 
e são especializadas para permitir maior ou menor liberdade de 
movimento. Nelas as superfícies articulares dos ossos ficam recobertas 
por cartilagem, geralmente do tipo hialino, sendo os ossos unidos por 
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uma cápsula articular e por ligamentos. A cápsula articular consiste 
em sua maior parte por uma camada fibrosa cuja superfície interna 
está formada por um tecido conjuntivo vascularizado, denominado 
membrana sinovial, que produz o líquido sinovial que ocupa a cavidade 
articular e lubrifica a articulação. A cavidade articular está, algumas 
vezes, subdividida parcial ou totalmente por discos ou meniscos fibrosos 
ou fibrocartilagíneos. 

Nas articulações fibrosas os ossos estão unidos por tecido fibroso 
como as suturas presentes nos ossos do crânio. Nas articulações 
cartilagíneas, os ossos estão unidos por cartilagem hialina ou por 
fibrocartilagem. As articulações de cartilagem hialina representam uma 
união temporária, pois a maioria se oblitera, isto é, é substituída por 
osso quando cessa o crescimento (Figura 4).

Figura 4. Diagrama esquemático de uma articulação sinovial
Fonte: Arquivo pessoal Eduardo de Paiva Magalhães, 2014.
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2. Anatomia básica do sistema muscular

Os músculos são estruturas individualizadas que cruzam uma 
ou mais articulações e são capazes de transmitir-lhes movimento pela 
sua contração. São constituídos por fibras musculares que são células 
alongadas e multinucleadas, com aspecto estriado característico, 
inervadas por fibras motoras de células do sistema nervoso central com 
controle voluntário. 

Os nomes dos músculos geralmente indicam alguma característica 
estrutural ou funcional. O nome pode sugerir a forma - como, por 
exemplo, trapézio, romboide ou grácil; à localização - como o tibial 
posterior; o número de pontos de origem – como os termos bíceps, 
tríceps e quadríceps; a ação – por exemplo: levantador da escápula ou 
extensor dos dedos. 

Quando um músculo se contrai e encurta, uma de suas conexões 
geralmente permanece fixa, enquanto a outra se movimenta. O ponto 
fixo é denominado origem e o móvel, inserção. Nos membros, as 
porções mais distais de regra possuem maior motilidade e são os pontos 
de inserção. Contudo, os termos origem e inserção são convenientes 
apenas com propósitos descritivos, pois frequentemente a inserção 
anatômica permanece fixa, enquanto a origem se movimenta e, às vezes, 
ambas as extremidades permanecem fixas para fornecer estabilidade a 
uma articulação. A parte do músculo entre sua origem e sua inserção é 
denominada ventre muscular. 

Cada músculo é inervado por um ou mais nervos, com fibras 
motoras e sensitivas que geralmente se originam em vários nervos 
espinhais.  Os nervos geralmente penetram na superfície profunda de 
um músculo sendo o ponto de entrada conhecido como ponto motor 
do músculo. Cada fibra nervosa que penetra no músculo inerva muitas 
fibras musculares. A célula nervosa e sua fibra motora, somadas às fibras 
musculares por elas inervadas formam uma unidade motora.

Com a finalidade de realizar vários movimentos, os músculos 
trabalham juntos, ou em oposição permitindo estabilidade e eficiência. 
Os músculos são classificados em quatro grupos funcionais: agonistas, 
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antagonistas, sinergistas e fixadores. Um músculo agonista é aquele que 
se contrai para produzir um movimento específico. Um exemplo é o 
músculo bíceps braquial, que é o agonista da flexão do cotovelo. Outros 
músculos podem auxiliar o agonista na execução mesmo movimento, 
embora com menor efeito. Esses músculos são denominados auxiliares. 
Por exemplo, o músculo braquial ajuda o músculo bíceps braquial na 
flexão do cotovelo. Denomina-se antagonista o músculo que se situa 
no lado oposto do agonista e que relaxa enquanto o agonista contrai. 
Por exemplo, quanto o bíceps braquial na região anterior do braço se 
contrai para flexionar o cotovelo, o tríceps braquial na região posterior 
do braço relaxa para permitir que esse movimento ocorra. Quando o 
movimento é reverso, isto é, na extensão do cotovelo, o tríceps braquial 
torna-se o agonista, e o bíceps braquial assume o papel de antagonista. 
Os músculos sinergistas evitam movimentos indesejáveis que podem 
ocorrer durante a contração do agonista. Isso é especialmente 
importante quando o músculo agonista cruza duas articulações, uma 
vez que durante a sua contração promove o movimento de ambas as 
articulações, a não ser que os músculos estabilizem uma delas. Por 
exemplo, os músculos que flexionam os dedos não cruzam somente as 
articulações dos dedos, mas também a articulação do carpo, de modo 
que tendem a causar movimento de ambas as articulações. Entretanto, 
isso ocorre porque os músculos atuam de forma sinérgica na articulação 
do carpo, estabilizando-a para que a flexão dos dedos possa acontecer 
sem que essa articulação necessariamente se movimente. Um músculo 
sinergista é especificamente denominado fixador ou estabilizador 
quando imobiliza o osso em que se localiza a origem do músculo 
agonista, fornecendo assim uma base estável para a ação deste músculo. 
Os músculos que estabilizam a escápula durante os movimentos do 
membro superior são bons exemplos. 

Os músculos são envolvidos por uma fáscia superficial formada 
por tecido conjuntivo e se ligam diretamente ou por intermédio de seus 
tendões ou aponeuroses aos ossos, cartilagens, ligamentos ou fáscias 
ou a uma combinação destes. No ponto em que os tendões correm em 
túneis entre os ossos, como na mão e nos pés, eles são recobertos por 
bainhas sinoviais que possuem uma cavidade com fluido semelhante ao 
líquido sinovial com objetivo de facilitar o movimento e minimizar a 
fricção. As bolsas (do latim bursa), como as bainhas tendíneas sinoviais, 
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são sacos de tecido conjuntivo de superfície interna, escorregadia, cheios 
de líquido sinovial. Estão presentes onde os tendões sofrem atrito com 
os ossos, ligamentos ou outros tendões, ou onde a pele se move sobre 
uma saliência óssea. 

3. Anatomia básica do sistema nervoso

O sistema nervoso pode ser dividido em sistema nervoso central 
(SNC), que consiste no encéfalo e medula espinhal, e no sistema nervoso 
periférico (SNP), que compreende os nervos cranianos, espinhais e 
periféricos, com suas terminações motoras e sensitivas. 

O encéfalo ocupa o crânio ou caixa encefálica e apresenta três 
divisões anatômicas: o cérebro (telencéfalo e o diencéfalo), cerebelo e 
o tronco encefálico. 

• O cérebro é a porção anterior e principal do encéfalo que 
é formada de dois hemisférios: o córtex cerebral, parte 
externa dos hemisférios, composto por substância cinzenta, 
em contraste com o interior do encéfalo, constituído 
principalmente de substância branca. A substância cinzenta é 
formada principalmente dos corpos das células nervosas e gliais, 
enquanto a substância branca consiste predominantemente dos 
processos ou fibras dessas células. Além de substância branca, 
o interior dos hemisférios cerebrais é constituído, também, de 
massas bem delimitadas de substância cinzenta, conhecidas, 
coletivamente, como gânglios da base. Os mais destacados 
desses gânglios da base são os núcleos (caudado e lentiforme) e 
os tálamos. As atividades mentais e comportamentais elevadas, 
características dos seres humanos, constituem uma função dos 
hemisférios cerebrais, particularmente do córtex. Os aspectos 
importantes dessas funções são a aprendizagem e a fala. De 
um modo geral, o hemisfério direito recebe informações 
sensoriais e controla os movimentos do lado esquerdo do 
corpo e o mesmo acontece em relação ao hemisfério direito 
que controla o lado direito do corpo. 

• O cerebelo também possui dois hemisférios e está relacionado 
primariamente com a motricidade, possuindo extensas 
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conexões com o cérebro e a medula. Ao contrário do cérebro, 
cada hemisfério está mais relacionado com o mesmo lado do 
corpo. Lesões do cerebelo produzem movimentos musculares 
convulsivos como andar cambaleante e dificuldade em manter 
o equilíbrio. 

• O tronco encefálico consiste em uma haste em que o cérebro e o 
cerebelo se apoiam. Possui uma complexa rede de neurônios que 
em parte servem de estações de retransmissão do cérebro para 
o cerebelo e medula e vice-versa. A substância branca do tronco 
encefálico inclui tratos que recebem e enviam informações 
motoras e sensitivas para o cérebro e as provenientes dele. 
Dispersas na substância branca do tronco encefálico encontram-
se núcleos que exercem efeitos sobre a pressão sanguínea e a 
respiração. Estes núcleos são o  mesencéfalo, a ponte e o bulbo. 
O mesencéfalo estende da porção inferior do diencéfalo até a 
ponte, recebe e envia informações motoras e sensitivas, e abriga 
centros reflexos para a visão e para a audição. A ponte estende-
se do mesencéfalo até o bulbo sendo composta, principalmente, 
por tratos que atuam como ponte para informações que 
chegam e saem do encéfalo. Participa na regulação do padrão 
e do ritmo respiratórios. O bulbo conecta a medula espinhal 
com a ponte, recebe e envia informações motoras e sensitivas, 
participa da regulação do ritmo cardíaco, da pressão sanguínea 
e da respiração.

A medula espinhal corresponde a uma longa e quase cilíndrica 
massa de tecido nervoso que ocupa os dois terços superiores do canal 
vertebral. Ao contrário do que ocorre no cérebro, a substância cinzenta 
é encontrada no interior, circundada por substância branca. Ligando 
a cada lado da medula espinhal há uma série de pares de nervos, as 
raízes espinhais denominadas como ventral e dorsal de acordo com sua 
posição. Existem geralmente 32 pares, compreendendo oito cervicais, 
doze torácicos, cinco lombares, cinco sacrais e um coccígeo. As raízes 
ventrais e dorsais correspondentes unem-se para formar um nervo 
espinhal. Cada nervo espinhal divide-se em ramos ventral e dorsal. 
Na medula estão situados circuitos básicos de integração sensorial e 
motora, denominados como arcos reflexos. Lesões na medula causam 
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perda de percepção da sensibilidade e paralisia muscular das regiões 
inervadas por nervos situados abaixo da lesão: os músculos continuam 
a funcionar, mas não podem mais ser controlados pelo cérebro.

O encéfalo e a medula espinhal são envolvidos e protegidos por 
três camadas chamadas em conjunto de meninges. A camada mais 
externa e espessa é denominada dura-máter. A camada intermediária é 
a aracnóide, assim denominada em razão de sua semelhança com uma 
teia de aranha. A pia-máter é a camada mais interna, bastante delgada 
que contém vários vasos sangüíneos e repousa delicadamente sobre o 
encéfalo e a medula espinhal.

Os ventrículos do encéfalo contêm plexos corióides vasculares, 
dos quais se forma o líquido cerebrospinal que circula através dos 
ventrículos, entra no espaço subaracnóideo e finalmente é filtrado para 
o sistema venoso. O líquido cerebrospinal protege o encéfalo e serve 
para reduzir ao mínimo as lesões devidas a choques na cabeça e no 
pescoço. 

O SNP é formado pelos nervos espinhais e cranianos cujas fibras 
nervosas colhem informações sensoriais para o SNC e a partir deste 
enviam mensagens aos órgãos efetuadores. Um nervo é uma coleção 
de fibras nervosas unidas por tecido conjuntivo. Centenas ou milhares 
de fibras estão presentes em cada nervo.  As fibras nervosas podem ser 
classificadas de acordo com as estruturas que inervam isto é, segundo a 
sua função.  Uma fibra que estimula ou ativa a musculatura esquelética 
é chamada fibra motora (eferente). Uma fibra que transporta impulsos 
a partir de uma terminação sensitiva é denominada fibra sensitiva 
(aferente). 

Cada metade lateral da medula espinhal tem ligada a si raízes 
espinhais. Estas consistem em uma raiz dorsal, ligada à face dorsal da 
medula espinhal e uma raiz ventral ligada à face ventral da medula 
espinhal. Cada raiz dorsal (que contém fibras sensitivas da pele, dos 
tecidos subcutâneos e profundos e vísceras) é formada por processos 
nervosos que transportam impulsos sensitivos para a medula espinhal e 
que se originam de neurônios agrupados para formar o gânglio espinhal. 
Cada raiz ventral (que contém fibras motoras para a musculatura 
esquelética, sendo que algumas delas contêm fibras autônomas pré-
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ganglionares) é formada por processos de neurônios na substância 
cinzenta da medula espinhal. As raízes dorsais e ventrais correspondentes 
unem-se para formar um nervo espinhal. Cada nervo espinhal divide-
se, assim em ramo dorsal e ventral.

Os ramos dorsais dos nervos espinhais inervam a pele e os 
músculos do dorso. Os ramos ventrais suprem a inervação dos 
membros e do resto do tronco. Nas regiões, cervical e lombo sacra, os 
ramos ventrais entremeiam-se para formar plexos, dos quais emergem 
nervos periféricos importantes. Assim, cada nervo espinhal que toma 
parte de um plexo contribui para a constituição de diversos nervos 
periféricos. Cada nervo espinhal apresenta um padrão de distribuição 
frequentemente referido como segmentar ou dermatomérica. O termo 
dermátomo refere-se à área de pele inervada pelas fibras sensitivas 
de uma única raiz dorsal através dos ramos dorsal e ventral do seu 
nervo espinhal.  Existe pouca correspondência específica entre os 
dermátomos e os músculos subjacentes. Um músculo geralmente 
recebe fibras de cada um dos nervos espinhais que contribuem para o 
nervo periférico que o inerva. A secção de um nervo espinhal isolado 
enfraquece vários músculos, mas geralmente não os paralisa. A secção 
de um nervo periférico resulta em fraqueza acentuada ou paralisia total 
dos músculos que inerva. Os ramos dos principais nervos periféricos 
são em geral, musculares, cutâneos, articulares e vasculares. Os ramos 
musculares são os mais importantes; a secção, mesmo de um pequeno 
ramo muscular, tem como consequência a paralisia completa de todas 
as fibras musculares inervadas por esse ramo, podendo acarretar grande 
incapacidade. 

A importância da perda da sensibilidade varia de acordo com a 
região.

O sistema nervoso autônomo refere-se a partes do sistema nervoso 
que regulam a atividade da musculatura cardíaca, da musculatura lisa 
e das glândulas. Pode-se considerá-lo como constituído por uma série 
de níveis com funções diferentes; quanto mais alto o nível, tanto mais 
difusas e gerais são suas funções; quanto mais baixo, mais restritas e 
específicas. O nível mais elevado é o córtex cerebral, do qual certas 
áreas controlam ou regulam funções viscerais. Essas áreas enviam fibras 
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para o nível inferior seguinte, o hipotálamo, localizado na base do 
encéfalo, responsável pela coordenação e controle motor da atividade 
visceral. O hipotálamo apresenta conexões com a hipófise influindo 
sobre esta e então sobre outras glândulas endócrinas. O hipotálamo 
envia, também, fibras nervosas para centros inferiores do tronco 
encefálico relacionados com funções como regulação da respiração, 
frequência cardíaca e circulação. Esses centros funcionam graças às suas 
conexões com centros ainda mais baixos, representados por grupos de 
células nervosas do tronco encefálico e da medula espinhal, as quais 
enviam seus axônios para determinados nervos cranianos e espinhais. 
Esses axônios caracterizam-se pelo fato de estabelecerem sinapse com 
células multipolares situadas fora do sistema nervoso central antes de 
alcançarem a estrutura a ser inervada. 

As células multipolares são reunidas em gânglios. Por seu papel 
nos mecanismos integradores centrais, o sistema nervoso autônomo está 
envolvido nos mecanismos comportamentais e neuroendocrinológicos, 
assim como nos processos nos quais o corpo conserva seu ambiente 
interno constante, isto é, mantém a temperatura, equilíbrio hídrico 
e composição iônica do sangue. O sistema parassimpático está 
ligado a várias funções específicas, tais como digestão, metabolismo 
intermediário e excreção. 

O sistema simpático é a parte importante do mecanismo através 
do qual o indivíduo reage ao estresse. 

4. Anatomia básica dos membros superior, inferior e coluna vertebral 

O membro superior é formado pelos seguintes ossos: 

• Clavícula: com duas faces (superior e inferior), duas bordas 
(anterior e posterior) e duas extremidades (medial e lateral). 

• Escápula: apresenta um corpo triangular com uma face 
anterior dirigida ao tórax, e uma face posterior, dividida pela 
espinha da escápula em fossa supraespinal e fossa infraespinal. 
Apresenta ainda as bordas medial, lateral, superior e os 
ângulos superior, inferior e lateral. No ângulo lateral há 
uma cavidade côncava, rasa, que recebe a cabeça do úmero 
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denominada cavidade glenóide. Na borda superior encontra-
se uma saliência óssea que se projeta anteriormente, o processo 
coracóide. A extremidade lateral da espinha da escápula, que 
se articula com a clavícula, é denominada acrômio. 

• Úmero: é o osso do braço. A extremidade proximal se articula 
com a cavidade glenóide da escápula e sua extremidade distal 
se articula com o rádio e a ulna. A extremidade proximal 
consiste em cabeça, colo anatômico e tubérculos maior e 
menor, separados por um sulco intertubercular, o qual aloja 
o tendão da cabeça longa do músculo bíceps braquial. A 
extremidade distal apresenta duas saliências, os chamados 
epicôndilos medial e lateral.

• Rádio: o rádio é um dos dois ossos do antebraço, localizado 
lateralmente. A extremidade proximal consiste em uma 
cabeça, cuja face superior, côncava articula-se com o úmero 
e medialmente com a ulna. Inferiormente à cabeça do rádio 
apresenta uma região estreita, o colo, e, logo inferiormente, 
a tuberosidade do rádio. O corpo do rádio apresenta a 
borda medial de aspecto afilado chamada borda Interóssea. 
A extremidade distal termina num processo curto e grosso 
denominado processo estiloide do rádio; medialmente nota-
se a incisura ulnar, que se articula com a ulna. A face inferior 
da extremidade do rádio se articula com os ossos semilunar e 
escafoide. 

• Ulna: Situa-se medialmente no antebraço. A extremidade 
volumosa proximal inclui o olecrano posteriormente e o 
processo coronóide, anteriormente, que em conjunto formam 
a incisura troclear que se articular com o úmero. O corpo da 
ulna é espesso proximalmente e cilíndrico distalmente e a 
borda lateral é chamada borda interóssea. A extremidade distal 
apresenta o processo estiloíde e uma expansão arredondada, 
a cabeça da ulna, que se articula com o rádio. A face inferior 
da cabeça da ulna é separada dos ossos do carpo pelo disco 
interarticular. 
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• Carpo: corresponde ao conjunto de oito ossos curtos que 
estão articulados entre si, mantidos por ligamentos. Os ossos 
são dispostos em duas fileiras sendo a proximal formada 
no sentido latero medial pelos ossos escafoide, semilunar, 
piramidal e pisiforme; e na fileira distal pelos ossos trapézio, 
trapezoide, capitato e hamato. 

• Metacarpo: compreende um conjunto de cinco ossos longos, 
os metacarpais que são numerados de I a V a partir do lado 
medial (radial). Apresentam uma base que se articula com o 
carpo, um corpo e uma cabeça que se articula com a falange 
proximal. 

• Falanges: constituem o esqueleto dos dedos que possuem 
as falanges proximal, média e distal, exceto o polegar que 
apresenta somente as falanges proximal e distal (Figura 5).

Figura 5. Esqueleto com os principais ossos dos membros superiores, membros 
inferiores e coluna vertebral.
Fonte: Arquivo pessoal de Eduardo de Paiva Magalhães, 2014 e NETTER, Frank H. Atlas de Anatomia 
Humana. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2000.
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As articulações do membro superior são: 

• Articulação esternoclavicular – tipo sinovial, entre o esterno e 
a clavícula.

• Articulação acrômioclavicular – tipo sinovial, entre o acrômio 
da escápula e a extremidade lateral da clavícula.

• Articulação escapuloumeral – tipo sinovial, entre a cabeça do 
úmero e a cavidade gleníde da escápula.

• Cotovelo: apresenta três articulações envolvidas por uma 
única cápsula articular:

 Articulação úmeroulnar - tipo sinovial, entre a ulna e o 
úmero.
 Articulação úmeroradial – tipo sinovial, entre o úmero e 

o rádio.
 Articulação radioulnar proximal – tipo sinovial, entre o 

rádio e a ulna.

• Articulação radioulnar distal – tipo sinovial, entre a ulna e o 
ráido. 

• Articulação radiocarpal – tipo sinovial, entre o rádio e os ossos 
piramidal semilunar e escafóide. 

• Articulação mediocarpal: entre os ossos da fileira proximal e 
os ossos da fileira distal do carpo.

• Articulação carpometacarpal do polegar: tipo sinovial, entre o 
trapézio e o primeiro metacarpo.  

• Metacarpofalangeana: tipo sinovial, entre a cabeça metacarpal 
e a base da falange proximal. 

• Interfalângica: tipo sinovial, entre as falanges dos dedos. 

• Os nervos do membro superior nascem do plexo braquial que 
é o conjunto de nervos formados a partir das raízes nervosas 
dos ramos ventrais dos nervos espinhais C5 a C7 e T1. São 
eles: 
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 Nervo dorsal da escápula (C5): supre o músculo rombóide 
e levantador da escápula.

 Nervo torácico longo (C5, C6 e C7): supre o músculo 
serrátil anterior.

 Nervo subclávio (C5, C6): supre o músculo subclávio.

 Nervo supra escapular (C5,C6): supre o músculo supra 
espinal e articulação do ombro.

 Nervo peitoral lateral: supre o músculo peitoral maior e 
o músculo peitoral menor.

 Nervo musculocutâneo: supre os músculos da face 
anterior do braço (coracobrauial, bíceps braquial e braquial).

 Nervo mediano: supre os músculos flexores do antebraço, 
com exceção do músculo flexor ulnar do carpo e metade 
medial do músculo flexor profundo dos dedos. Inerva ainda 
cinco músculos da mão (oponente do polegar, abdutor curto 
do polegar, flexor curto do polegar, primeiro e segundo 
lumbricais).

 Nervo peitoral medial: músculo peitoral menor e parte 
do músculo peitoral maior. 

 Nervo ulnar: supre o músculo flexor ulnar do caro, a 
metade medial do músculo flexor profundo dos dedos, a 
maioria dos músculos da mão.

 Nervo subescapular: supre o músculo subescapular e 
redondo menor.

 Nervo toracodorsal: supre o músculo grande dorsal. 

 Nervo axilar: supre os músculos redondo, menor e 
deltóide. 

 Nervo radial: Inerva os músculos extensores do membro 
superior.

Os músculos do membro superior e cintura escapular com sua 
origem, inserção, função e inervação estão descritos no Quadro 1.
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Músculo
(inervação) Origem Inserção Função

Trapézio
(nervo acessório)

Terço medial da 
linha nucal. 
Túber occipital 
e processos 
espinhosos de C7 
a T12.

Terço lateral 
da clavícula, 
acrômio e 
espinha da 
escápula.

Eleva, retrai e roda 
a escápula. As fi bras 
superiores elevam, as 
médias retraem e as 
inferiores deprimem a 
escápula. 

Rombóide maior e 
rombóide menor
(nervo dorsal da 
escápula)

Menor: ligamento 
da nuca e 
processos 
espinhosos 
de C7 e T1 - é 
superior ao maior; 
Maior: processos 
espinhosos de T2 
a T5.

Borda medial 
da escápula a 
partir do nível 
da espinha até o 
ângulo inferior.

Retrai a escápula e roda 
para abaixar a cavidade 
glenóide; fi xa a escápula 
à parede torácica.

Levantador da 
escápula
(plexo cervical)

Tubérculos 
posteriores 
dos processos 
transversos das 
vértebras C1 a C4.

Parte superior da 
borda medial da 
escápula.

Eleva a escápula e 
inclina sua cavidade 
glenóide para baixo 
através da rotação da 
escápula.

Peitoral menor
(nervo peitoral 
medial e lateral)

Segunda a quinta 
costela.

Borda medial 
do processo 
coracóide.

Depressão da escápula.

Serrátil anterior
(nervo torácico 
longo)

Primeira à oitava 
costela.

Face costal do 
ângulo superior, 
borda medial e 
ângulo inferior da 
escápula.

Traciona anteriormente 
a escápula.

Subclávio
(nervo subclávio)

União da cartilagem 
costal com a 
primeira costela.

Face inferior da 
clavícula.

Tracionar a clavícula 
medialmente.

Bíceps braquial
(nervo 
musculocutâneo)

Porção Longa 
(Lateral): Tubérculo 
supra glenoidal.
Porção Curta 
(Medial): Processo 
coracóide 
(escápula).

Tuberosidade do 
rádio e fáscia do 
antebraço. 

Flexão do cotovelo, 
supinação do antebraço, 
depressão do ombro e 
um pequeno movimento 
de abdução realizada 
pela porção longa.

Fonte: Eduardo de Paiva Magalhães, 2014.

Quadro 1 – Descrição dos músculos dos membros superiores   (continua)
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Músculo
(inervação) Origem Inserção Função

Tríceps braquial
(nervo radial)

Porção Longa: 
Tubérculo infra-
glenoidal (único que 
fi ca na escápula).
Porção Lateral: 
Face posterior do 
úmero (acima do 
sulco radial).
Porção Medial: 
Face posterior do 
úmero (abaixo do 
sulco radial).

Olécrano (ulna).
Extensão do cotovelo
Porção longa faz 
adução de braço.

Peitoral Maior
(nervo peitoral 
medial e lateral)

Metade medial da 
clavícula, esterno e 
nas seis primeiras 
cartilagens costais.

Crista do 
tubérculo maior 
do úmero.

Adução do braço.

Grande Dorsal
(nervo 
toracodorsal)

Processos 
espinhosos das 
vértebras lombares 
e sacras.

Tubérculo 
menor do úmero 
e no sulco 
intertubercular.

Extensão e adução do 
úmero.

Deltóide
(nervo axilar)

Espinha da 
escápula, acrômio 
e terço lateral da 
clavícula.

Tuberosidade 
deltoide do 
úmero.

Abdução do braço 
(principalmente) e 
também fl exão do braço, 
abdução e extensão do 
braço.

Supra espinal
(nervo supra 
escapular)

Fossa supra 
espinal.

Porção superior 
do tubérculo 
maior do úmero.

Abdução do braço.

Redondo maior
(nervo 
subescapular)

Terço inferior da 
borda lateral da 
escápula.

Lábio medial 
do sulco 
intertubercular.

Adução e rotação 
medial do úmero.

Redondo menor
(nervo axilar)

Dois terços 
superiores da borda 
lateral da escápula

Porção inferior 
do tubérculo 
maior do úmero

Rotação lateral do 
úmero

Subescapular
(nervo 
subescapulares 
superior e inferior)

Fossa 
subescapular.

Tubérculo menor 
do úmero.

Rotação medial do 
úmero.

Coracobraquial
(nervo 
musculocutaneo)

Processo coracóide 
(escápula.)

Face medial de 
1/3 médio do 
úmero.

Flexão e adução do 
braço e deprime o 
ombro.

Infra espinal
(nervo supra 
escapular)

Fossa infra espinal. Tubérculo maior 
do úmero.

Rotação lateral do 
úmero.

Fonte: Eduardo de Paiva Magalhães, 2014.

Quadro 1 – Descrição dos músculos dos membros superiores   (continuação)
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Músculo
(inervação) Origem Inserção Função

Braquial
(nervo radial)

Metade distal da 
face anterior do 
úmero e no septo 
intermuscular.

Processo 
coronóide e 
tuberosidade da 
ulna.

Flexão do antebraço.

Braquiorradial
(nervo radial)

Crista supracondilar 
lateral do úmero e 
septo intermuscular 
lateral.

Face lateral do 
rádio, na base 
do processo 
estiloide do 
rádio. 

Flexão do antebraço.

Ancôneo
(nervo radial)

Face posterior do 
epicôndilo lateral do 
úmero.

Face posterior da 
ulna. Extensão do antebraço..

Pronador redondo
(nervo mediano)

Cabeça umeral – 
epicôndilo medial 
do úmero.
Cabeça ulnar – 
processo coronóide 
da ulna.

Terço médio do 
rádio. Pronação do antebraço.

Pronador quadrado
(nervo mediano)

Face anterior da 
ulna.

Face anterior do 
rádio. Pronação do antebraço.

Supinador
(nervo radial)

Epicondilo lateral do 
úmero, ligamento 
colateral do 
rádio, ligamento 
anular do rádio 
e face posterior 
da extremidade 
proximal da ulna.

Face lateral, 
posterior e 
anterior do terço 
proximal do colo 
e do corpo do 
rádio.

Supinação do 
antebraço.

Flexor radial do 
carpo
(nervo mediano)

Epicôndilo medial 
do úmero.

Base do segundo 
metacarpo.

Flexor e abdutor da 
mão.

Palmar longo
(nervo mediano)

Epicôndilo medial 
do úmero.

Aponeurose 
palmar.

Flexão da mão, tensor 
da fáscia palmar.

Flexor ulnar do 
carpo
(nervo ulnar)

Cabeça umeral – 
epicôndilo medial 
do úmero; cabeça 
ulnar margem 
medial do olecrano.

Osso pisiforme, 
hamato e 
base do quinto 
metacarpo.

Fletir e aduzir a mão.

Flexor ulnar do 
carpo
(nervo ulnar)

Cabeça umeral – 
epicôndilo medial 
do úmero; cabeça 
ulnar margem 
medial do olecrano.

Osso pisiforme, 
hamato e 
base do quinto 
metacarpo.

Fletir e aduzir a mão.

Fonte: Eduardo de Paiva Magalhães, 2014.

Quadro 1 – Descrição dos músculos dos membros superiores   (continuação)
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Músculo
(inervação) Origem Inserção Função

Extensor radial 
longo do carpo
(nervo radial)

Terço distal da 
crista supracondilar 
lateral do úmero.

Base do segundo 
metacarpal.

Estender e abduzir a 
mão.

Extensor radial 
curto do carpo 
(nervo radial)

Epicôndilo lateral do 
úmero e ligamento 
colateral do rádio.

Dorso da base 
do terceiro 
metacarpal.

Estender e abduzir a 
mão.

Extensor ulnar do 
carpo (nervo radial)

Epicôndilo lateral 
do úmero, margem 
posterior da ulna.

Base do quinto 
metacarpal.

Estender e aduzir a 
mão.

Flexor superfi cial 
dos dedos
(nervo mediano)

Cabeça umeroulnar 
– epicôndilo 
medial do úmero, 
ligamento colateral 
da ulna e processo 
coronóide da ulna; 
cabeça radial – 
porção proximal da 
margem anterior do 
rádio.

Base da falange 
média dos II, III, 
IV e V dedos.

Flete as falantes 
mediais e contribui na 
fl exão das mãos.

Flexor profundo 
dos dedos
(nervo inerósseo 
anterior, ramo do 
mediano)

Dois terços 
proximais das faces 
medial e anterior da 
ulna e na metade 
da membrana 
interóssea.

Faces palmares 
das bases das 
falanges distais 
dos II a V dedos.

Fletir as falanges 
distais dos II a V dedos, 
contribui na fl exão da 
mão. 

Extensor dos 
dedos
(nervo mediano)

Epicôndilo lateral do 
úmero

2ª e 3ª falanges 
do 2º ao 5º 
dedos e tendão 
extensor para 
cada dedo.

Estender os quatro 
dedos mediais e 
contribuir para extensão 
da mão.

Extensor do dedo 
mínimo
(nervo radial)

Epicôndilo lateral do 
úmero

Tendão do 
extensor comum 
para o 5º dedo

Extensão do quinto 
dedo.

Extensor do 
indicador (n. radial)

Face posterior da 
ulna e membrana 
interóssea.

Tendão do 
extensor comum 
do 2º dedo.

Extensão do segundo 
dedo.

Abdutor do dedo 
mínimo
(n. ulnar)

Osso pisiforme e 
tendão do fl exor 
ulnar do carpo.

Base da falange 
proximal do 
dedo mínimo e 
borda ulnar da 
aponeurose do 
extensor curto do 
dedo mínimo.

Abduzir o dedo mínimo. 

Fonte: Eduardo de Paiva Magalhães, 2014.

Quadro 1 – Descrição dos músculos dos membros superiores   (continuação)
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Músculo
(inervação) Origem Inserção Função

Flexor curto do 
dedo mínimo
(nervo ulnar)

Hâmulo do hamato 
e retináculo dos 
fl exores.

Base da falange 
proximal do 
quinto dedo.

Flexão da falange 
proximal do dedo 
mínimo.

Oponente do dedo 
mínimo
(nervo ulnar)

Hâmulo do hamato 
e retínáculo dos 
fl exores.

Margem medial 
do V metacarpo.

Puxar o quinto 
metacarpo 
anteriormente e girá-lo 
lateralmente.

Lumbricais
(nervo ulnar)

São em número 
de 4 originando-se 
nos tendões do 
fl exor profundo dos 
dedos.

Lados laterais 
das expansões 
extensoras dos 
dedos II a V. 

Fletir os dedos 
das articulações 
metacarpofalangeanas e 
estender as articulações 
interfalangeanas.

Interósseos
(nervo ulnar)

Em número de 8- 
origem nas faces 
ventrais do I, II, IV e 
V metacarpais.

Expansões 
extensoras dos 
dedos e bases 
das falanges 
proximais.

Abduzem (interósseos 
palmares) e aduzem 
(interósseos dorsais) os 
dedos.

Extensor longo do 
polegar
(nervo radial)

Face posterior do 
terço médio da 
ulna e membrana 
Interóssea

Base da falange 
distal do polegar.

Estender as articulações 
carpais.

Extensor curto do 
polegar
(nervo radial)

Face posterior do 
rádio e membrana 
Interóssea.

Base da falange 
proximal do 
polegar.

Estender o polegar 
nas articulações 
carpometacarpal e 
interfalângica.

Abdutor longo do 
polegar
(nervo radial)

Face posterior da 
ulna.

Base do primeiro 
metacarpo.

Abduzir e estender o 
polegar.

Flexor longo do 
polegar
(nervo mediano)

Terço médio da 
face anterior do 
rádio e membrana 
interóssea.

Falange distal do 
polegar.

Flexão interfalangeana 
do polegar.

Flexor curto do 
polegar (nervo 
mediano)

Retináculo dos 
fl exores e tubérculo 
do osso trapézio.

Base da falange 
proximal do 
polegar.

Flexão do polegar. 

Oponente do 
polegar (nervo 
mediano)

Retináculo dos 
fl exores e tubérculo 
do osso trapézio.

Base da falange 
proximal do 
polegar.

Abdução do polegar..

Adutor do polegar
(nervo ulnar)

Base do segundo e 
terceiro metacarpo 
e captato, face 
palmar do terceiro 
metacarpo.

Base da falange 
proximal do 
polegar.

Adução do polegar.

Fonte: Eduardo de Paiva Magalhães, 2014.

Quadro 1 – Descrição dos músculos dos membros superiores   (continuação)
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O membro inferior é formado pela cintura, pela coxa, perna e pé. 
Os ossos do membro inferior são: 

• Quadril: osso plano, constituído de três ossos durante 
sua formação que são o ílio, o ísquio e o púbis. Articulam-
se posteriormente como sacro e se encontram na região 
anteroinferior na sínfise púbica. 

• Ílio: consiste em um corpo e uma asa. O corpo é fundido com 
o ísquio e o púbis. A margem superior da asa do ílio, chamada 
crista ilíaca apresenta na sua porção anterior a espinha ilíaca 
anterossuperior em, posteriormente, espinha ilíaca póstero 
superior. A asa do ílio apresenta três superfícies: a face glútea 
onde se inserem os músculos glúteos; a sacro pélvica que inclui 
a tuberosidade ilíaca e a articulação com o sacro; e, a fossa 
ilíaca que forma a parede lateral da pelve.

• Ísquio: consiste em um corpo e um ramo e forma o terço 
póstero inferior do osso do quadril. O corpo do ísquio funde-
se ao ilíaco e ao púbis e sua porção inferior tem uma projeção 
rugosa denominada túber isquiático.

• Púbis: Apresenta um copo e dois ramos. Os corpos dos ossos 
púbicos direito e esquerdo se unem no plano mediano e 
formam uma articulação cartilaginosa denominada sínfise 
púbica.

• Acetábulo: é uma cavidade em força de taça, formada pelo 
ílio, ísquio e púbis que se articula com a cabeça do fêmur. 

• Fêmur: é o maior osso do esqueleto, estendendo-se do quadril 
onde se articula com o acetábulo até o joelho, onde se articula 
com a tíbia. A extremidade proximal consiste em uma cabeça, 
colo e dois trocânteres, maior e menor. A extremidade distal 
é alargada e consiste em dois côndilos, que, posteriormente 
estão separados pela fossa intercondilar. 

• Patela: é um osso triangular incluso no tendão de inserção 
do músculo quadríceps da coxa. Apresenta uma base superior, 
um ápice inferior, uma face convexa e uma face posterior, 
articular. 
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• Tíbia: Situada na região antero medial da perna, apresenta 
um corpo e duas extremidades, a proximal e a distal. A 
extremidade proximal da tíbia se articula com o fêmur 
apresentando os côndilos medial e lateral. Na união com a 
diáfise, anteriormente, encontra-se uma saliência denominada 
tuberosidade da tíbia. A extremidade distal da tíbia se articula 
coma fíbula, com o tálus e apresenta um prolongamento distal 
denominado maléolo medial. 

• Fíbula: Situa-se póstero-lateralmente à tíbia. Articula-se 
superiormente com a tíbia e inferiormente com o tálus. 
Está fixada na diáfise à tíbia pela membrana Interóssea. A 
extremidade proximal é constituída pela cabeça da fíbula e a 
extremidade distal apresenta um prolongamento lateral que 
constitui o maléolo lateral.

• Tarso: É constituído de sete ossos: tálus, calcâneo, cuboide, 
navicular e ossos cuneiformes medial, intermédio e lateral. O 
tálus é o osso que se articula com os ossos da perna, com o 
calcâneo e o navicular. Os cuneiformes e o cuboide articulam-
se anteriormente, com as extremidades dos metatarsos. 

• Metatarso: Os ossos metatársicos apresentam uma base 
(extremidade proximal), um corpo e uma cabeça (extremidade 
distal). São enumerados de I a V do dedo maior (hálux) para o 
menor. As bases articulam-se aos ossos cuneiforme e cuboide e 
suas cabeças com as falanges proximais. 

• Falanges: São em número de 14 sendo que o hálux possui duas 
falanges (proximal e distal) enquanto os demais possuem três 
falanges (proximal, média e distal). Cada falange consiste em 
uma base proximal, uma cabeça distal e um corpo. 

Articulações dos membros inferiores:

• Articulação coxofemoral – articulação sinovial entre a cabeça 
do fêmur e o acetábulo. 

• Articulação do joelho – articulação sinovial que envolve a tí-
bia, o fêmur e a patela. Os côndilos do fêmur se articulam com 
a superfície do platô tibial ao passo que a patela articula-se 



CAPÍTULO 3. ANATOMIA DO SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO E DO SISTEMA NERVOSO

83

com a face patelar do fêmur. Além da cápsula articular e da 
membrana sinovial a articulação do joelho apresenta estrutu-
ras intracapsulares que são os meniscos, os ligamentos trans-
versos e os ligamentos cruzados do joelho. 

• Articulação tibiofibular proximal: tipo sinovial entre o côndilo 
lateral da tíbia e a cabeça da fíbula. 

• Articulação tibiofibular distal: tipo sindesmose, na qual os 
ossos, tíbia e fíbula são unidos por um ligamento interósseo 
espesso e pelos ligamentos tibiofibulares anterior, posterior e 
transverso. 

• Articulação do tornozelo: tipo sinovial onde a tróclea do tálus 
articula-se com a face articular da tíbia e com os maléolos

• Articulação subtalar: sinovial, localizada entre o corpo do 
tálus e o calcâneo. 

• Articulação transversa do tarso – tipo sinovial, formada pelas 
articulações talocalcaneonavicular e calcaneocuboide.

• Articulações tarsometatarsais: articulações sinoviais entre os 
ossos cuneiforme e cuboide, com as bases dos metatársicos (I, 
II, III, IV, e V).

• Articulações intermetatarsais: tipo sinoviais, entre as bases 
dos ossos metatársicos.

• Articulações metatarsofalangeanas: tipo sinoviais entre as 
cabeças dos metatársicos e as bases das falanges proximais. 

• Articulações interfalangeanas: sinoviais, entre a cabeça de 
uma falange e a base da falange distal. 

A inervação do membro inferior é realizada por ramos ventrais dos 
nervos espinhais, lombares e sacros. Estes ramos ventrais anastomosam-
se para constituir os plexos nervosos que formam os nervos terminais 
que se dirigem para os músculos, para as articulações e para as áreas 
cutâneas. Os nervos terminais que se dirigem para os membros inferiores 
são formados pelo plexo lombo sacro que, por sua vez, se forma dos 
ramos ventrais dos nervos espinais de L2 a S4. 



Curso Técnico em Órteses e Próteses - Livro-texto

84

• O nervo femoral (L2, L3, L4) inerva os músculos quadrado 
lombar, iliopsoas, pectíneo, sartório, quadríceps da coxa e parte 
do músculo adutor longo. Os amos cutâneos se distribuem na 
região antero medial da coxa e para a pele da região medial da 
perna e do pé. 

• O nervo cutâneo lateral da coxa é um nervo sensitivo que 
inerva a pele da região lateral da coxa. 

• O nervo obturatório inerva o músculo adutor magno e o 
músculo obturador externo. 

• O nervo genitofemoral inerva com seu ramo genital o músculo 
cremáster e o escroto ou lábio maior do pudendo. O ramo 
femoral inerva a pele do trígono femoral. 

• O nervo glúteo superior inerva os músculos glúteo médio, 
glúteo mínimo, e o tensor da fascia lata e envia ramos para a 
articulação do quadril. 

• O nervo glúteo inferior inerva o músculo glúteo máximo. 

• O nervo pudendo inerva o esfíncter externo do ânus, 
levantador do ânus, bulboesponjoso, isquiocavernoso, 
transverso superficial do períneo e o bulbo do pênis.

• O nervo cutâneo posterior da coxa é um nervo sensitivo que 
inerva a pele da região glútea e genitália externa.

• O nervo isquiático é formado por dois componentes: o tibial e 
o fibular comum. Localiza-se na região glútea posteriormente 
ao músculo obturador interno, músculo quadrado da coxa e os 
músculos gêmeo superior e gêmeo inferior. Na região da coxa 
inerva os músculos semitendinoso, semimembranoso, bíceps 
da coxa e adutor magno. 

• O nervo tibial inerva os músculos tríceps da perna, plantar, 
poplíteo, tibial posterior, flexor longo do hálux, flexor longo 
dos dedos, 

• O nervo plantar medial, ramo terminal do tibial inerva os 
músculos abdutor do hálux, flexor curto dos dedos, flexor 
curto do hálux e o primeiro lumbrical. O nervo plantar lateral, 
ramo terminal do tibial, inerva os músculos quadrado da 
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planta, abdutor do quinto dedo, flexor curto do quinto dedo, 
interósseos, segundo, terceiro e quarto lumbricais e adutor 
longo do hálux.

• O nervo fibular divide-se em nervo fibular superficial e 
profundo. O nervo fibular superficial inerva os músculos 
fibulares longo e curto e o nervo fibular profundo inerva os 
músculos tibial anterior, extensor longo dos dedos, extensor 
longo do hálux, fibular terceiro e extensor curto dos dedos. 

• Os músculos do membro inferior com origem, inserção, ação 
e inervação, como descrito no Quadro 2, seguinte. 

Quadro 2 – Descrição de músculos de membros inferiores  (continua)

Músculo
(inervação)

Origem Inserção Função

Tensor da fascia 
lata (nervo glúteo 
superior)

Lábio externo da 
crista ilíaca. Trato iliotibial. Abduze e fl ete a coxa e fi xa 

o tronco sobre a coxa.

Sartório
(nervo femoral)

Espinha ilíaca 
antero superior.

Face medial da 
tíbia.

Abdução e rotação lateral 
da coxa.

Quadríceps (reto 
femoral, vasto 
medial, vasto lateral 
e intermédio)
(nervo femoral)

Espinha ilíaca 
antero superior e 
margem póstero 
superior do 
acetábulo. 

Tuberosidade 
da tíbia. Flexão da coxa.

Iliopsoas (m. ilíaco e 
psoas maior)
(ramos ventrais dos 
nervos lombares)

Psoas- 
processos 
transversos, 
corpos e discos 
intervertebrais 
das vértebras 
lombares; ilíaco 
– fossa ilíaca.

Trocânter menor 
do fêmur.. Flexão da coxa.

Pectíneo
(nervo femoral)

Linha pectínea 
do púbis. 

Linha pectínea 
do fêmur. Aduz e fl ete a coxa.

Grácil
(nervo obturador e 
nervo isquiático)

Corpo e ramo do 
osso púbis.

Face medial da 
tíbia. Aduz e estende a coxa.

Fonte: Eduardo de Paiva Magalhães, 2014.



Curso Técnico em Órteses e Próteses - Livro-texto

86

Músculo
(inervação)

Origem Inserção Função

Adutor curto
(nervo obturador)

Corpo e ramo 
inferior do púbis.

Linha pectínea e 
porção proximal 
da linh áspera 
do fêmur.

Adução da coxa

Adutor longo
(nervo obturador) Corpo do púbis. Linha áspera do 

fêmur. Adução e fl exão da coxa.

Semimembranoso
(nervo isquiático) Túber isquiático.. Côndilo medial 

da tíbia.
Estende a coxa e fl ete a 
perna.

Semitendinoso
(nervo isquiático) Túber isquiático.

Porção proximal 
da face medial 
do corpo da 
tíbia.

Estende a coxa, fl ete a 
perna.

Bíceps da coxa
(nervo isquiático e 
nervo fi bular)

Cabeça longa- 
túber isquiático
Cabeça curta – 
linha áspera do 
fêmur.

Cabeça da 
fíbula.

Flexão da perna, extensão 
da coxa.

Glúteo máximo
(nervo glúteoinferior)

Face glútea da 
asa do ílio, face 
posterior do 
sacro e cóccix, 
ligamento 
sacrotuberal.

Tuberosidade 
glútea do fêmur, 
linha áspera e 
fáscia lata.

Extensor e rotador lateral 
da coxa.

Glúteo médio
(nervo glúteo 
superior)

Face glútea do 
ilíaco.

Trocanter maior 
do fêmur.

Abduz e gira medialmente 
a coxa

Glúteo mínimo 
(nervo glúteo 
superior)

Face glútea do 
ilíaco.

Trocânter maior 
do fêmur.

Abduz e gira medialmente 
a coxa.

Piriforme (Ramos 
de S1 e S2 do plexo 
lombossacro)

Porção média 
da face pélvica 
do osso sacro 
e anteriormente 
à espinha ilíaca 
póstero inferior.  

Trocânter maior 
do fêmur.

Gira lateralmente a coxa e 
estabiliza a articulação do 
quadril.

Obturador interno
(nervo obturador 
interno)

Contorno interno 
do forame 
obturado.

Face medial do 
trocânter maior 
do fêmur.

Gira lateralmente a coxa.

Fonte: Eduardo de Paiva Magalhães, 2014.

Quadro 2 – Descrição de músculos de membros inferiores  (continuação)
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Músculo
(inervação)

Origem Inserção Função

Gêmeos superior e 
inferior
(nervo obturador 
interno e nervo 
quadrado da coxa)

Superior: espinha 
isquiática
Inferior: túber 
isquiático.

Tendão do músculo 
obturador interno.

Giram lateralmente a 
coxa.

Quadrado da coxa
(nervo quadrado da 
coxa)

Margem medial 
do túber 
isquiático.

Crista 
intertrocantérica do 
fêmur.

Gira lateralmente a 
coxa.

Tibial anterior
(nervo fi bular 
profundo)

Côndilo lateral e 
nos dois terços 
proximais da 
tíbia.

Base do primeiro 
metatársico e faces 
medial e inferior do 
cuneiforme medial.

Dorsifl exão e inversão 
do pé.

Extensor longo do 
hálux (nervo fi bular 
profundo)

Terço médio 
da fíbula e 
membrana 
Interóssea

Base da falange 
distal do hálux.

Dorsifl ete o pé e 
estende o hálux.

Extensor longo dos 
dedos (nervo fi bular 
profundo)

Côndilo lateral da 
tíbia, três quartos 
proximais da face 
anterior da fíbula 
e membrana 
interóssea.

Falanges média e 
distal dos quatro 
dedos laterais.

Estende os quatro 
dedos laterais e auxilia 
na eversão do pé.

Fibular longo
(nervo fi bular 
superfi cial)

Cabeça e nos 
dois gterços 
proximais da 
fíbula.

Primeiro 
metatársico e 
cuneiforme medial.

Eversão do pé, fl exão 
plantar.

Fibular curto
(nervo fi bular 
superfi cial)

Dois terços 
distais da fíbula.

Tuberosidade do 
quinto metatársico

Eversão do pé, fl exão 
plantar.

Gastrocnêmio
(nervo tibial)

Cabeça medial- 
condilo medial do 
fêmur
Cabeça lateral – 
côndilo lateral do 
fêmur.

Face posterior do 
osso calcâneo. Flexão plantar.

Fonte: Eduardo de Paiva Magalhães, 2014.

Quadro 2 – Descrição de músculos de membros inferiores  (continuação)
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Músculo
(inervação)

Origem Inserção Função

Sóleo
(nervo tibial)

Porções proximal 
e posterior da 
fíbula, margem 
medial da tíbia 
e arco tendíneo 
entre a tíbia e a 
fíbula.

Osso calcâneo. Flexão plantar.

Poplíteo (nervo tibial)

Interior da 
cápsula articular 
do joelho, face 
lateral do côndilo 
lateral e no 
menisco lateral.

Porção proximal da 
face posterior da 
tíbia.

Flete e gira 
medialmente a tíbia 
sobre o fêmur.

Flexor longo dos 
dedos (nervo tibial)

Terço médio da 
face posterior da 
tíbia.

Bases das falanges 
distais dos quatro 
dedos laterais.

Flete as falanges 
distais dos dedos.

Flexor longo do hálux 
(nervo tibial)

Face posterior da 
fíbula. 

Base da falange 
distal do hálux. Flete a falange distal.

Tibial posterior (nervo 
tibial)

Face posterior da 
tíbia e da fíbula 
e na membrana 
Interóssea.

Tuberosidade 
do navicular, 
cuneiformes, 
cuboide e nas 
bases do segundo, 
terceiro e quarto 
metatársico.

Flexão plantar e 
inversão do pé.

Abdutor do dedo 
mínimo (nervo 
plantar lateral)

Tubérculo medial 
e lateral do 
calcâneo.

Base da falange 
proximal do dedo 
mínimo.

Abduz e fl ete o dedo 
mínimo.

Abdutor do hálux
(nervo plantar 
medial)

Tubérculo 
medial do osso 
calcâneo. 

Base da falange 
proximal do hálux. Abduz e fl ete o hálux.

Flexor curto dos 
dedos
(nervo plantar 
medial)

Tubérculo medial 
do calcâneo.

Falentes média 
dos quatro dedos 
laterais.

Flexão das falanges 
médias dos dedos.

Quadrado plantar 
(nervo plantar lateral)

Face plantar do 
calcâneo.

Tendão do fl exor 
longo dos dedos.

Flexão dos quatro 
dedos laterais.

Lumbricais
(nervo plantar lateral 
e nervo plantar 
medial)

Tendões dos 
músculos fl exor 
longo dos dedos.

Bases das falanges 
proximais dos 
quatro dedos 
laterais.

Flexão das articulações 
metatarsofalangicas 
dos quatro dedos 
laterais.

Fonte: Eduardo de Paiva Magalhães, 2014.

Quadro 2 – Descrição de músculos de membros inferiores  (continuação)
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Músculo
(inervação)

Origem Inserção Função

Flexor curto do 
dedo mínimo (nervo 
plantar medial)

Base do quinto 
metatársico.

Base da falnge 
proximal do dedo 
mínimo.

Flexão do dedo 
mínimo.

Flexor curto do 
hálux (nervo plantar 
medial)

Ossos cuboide 
e cuneiforme 
lateral. 

Base da falange 
proximal do hálux. Flexão do hálux.

Interósseos plantares
(nervo plantar lateral)

Bases dos 
terceiro, 
quarto e quinto 
metatársicos.

Bases das falanges 
proximais dos II, III 
e IV dedos.

Adução dos dedos.

Interósseos dorsais 
(nervo fi bular 
profundo)

Nos lados dos 
corpos dos ossos 
metatársicos.

Bases das falanges 
proximais dos II, III 
e IV dedos.

Abdução e extensão 
do primeiro ao quarto 
dedo.

Dorso do pé
(nervo fi bular 
profundo)

Face superior do 
calcâneo.

Base da falange 
proximal do hálux e 
tendões do extensr 
longo dos II, III e IV 
dedos.

Auxilia na extensão 
do primeiro ao quaro 
dedo.

Fonte: Eduardo de Paiva Magalhães, 2014.

A coluna vertebral constitui o eixo ósseo do corpo com importante 
papel na postura, na locomoção e na proteção da medula espinhal. É 
formada de 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras 
lombares, 5 vértebras sacras e 4 coccígeas.

A vértebra é constituída por um corpo vertebral e um arco 
limitando o forame vertebral, que apresenta um par de pedículos 
(direito e esquerdo) e um par de lâminas (direito e esquerdo).

Na união dos pedículos com as lâminas, formam-se três saliências 
com direções diferentes: o processo transverso, que se dirige latero 
posteriormente; o processo articular superior e o processo articular 
inferior, que se dirigem respectivamente cranial e caudalmente. Da 
união das lâminas posteriormente, forma-se o processo espinhoso. As 
superfícies superior e inferior dos pedículos apresentam depressões, 
denominadas incisuras vertebrais, superior e inferior. As incisuras 
entre os pedículos adjacentes formam os forames intervertebrais para 
passagem do nervo espinal e vasos. 

Quadro 2 – Descrição de músculos de membros inferiores  (continuação)
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A biomecânica se ocupa da análise física dos movimentos do corpo 
humano. A marcha, por sua vez, mesmo rotineira, não é algo 

simples, estando entre os mais complexos e integrados movimentos 
realizados pelo ser humano. É uma atividade funcional que exige 
interações complexas e coordenação entre as articulações do corpo.

Neste capítulo a biomecânica da marcha é abordada a partir 
de algumas definições essenciais que instrumentalizam o trabalho do 
técnico em órteses e próteses (TOP) destacando o ciclo da marcha com 
suas fases e subfases, seus determinantes e o comportamento do pé na 
marcha.

Para o TOP a biomecânica da marcha é um dos conhecimentos 
que, em articulação com outros como a anatomia, fundamenta técnica 
e cientificamente o trabalho que executa. 

BIOMECÂNICA: DEFINIÇÃO E CONCEITOS IMPORTANTES

O estudo da biomecânica se iniciou na década de 1960 e 1970 nos 
Estados Unidos e seu conteúdo era extraído de uma área da física, 

a mecânica, cujos conceitos foram utilizados para analisar o movimento 
do corpo humano. Foi daí que surgiu a biomecânica como o estudo da 
aplicação da mecânica aos sistemas biológicos (HAMIL; KATHLEEN, 
1999).

A biomecânica avalia o movimento de um organismo e o efeito de 
forças sobre esse organismo. Pode ser qualitativa quando a análise do 
movimento é descritiva ou quantitativa quando envolve alguma medida 
ou cálculo em relação ao movimento avaliado (HAMIL; KATHLEEN, 
1999). 

Assim, a análise biomecânica do movimento considera a 
perspectiva da cinemática (descreve o movimento sem considerar as 
forças que atuam sobre ele) ou da cinética que examina as forças que 
atuam sobre o corpo, quando o movimento é realizado. 
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Ao analisar a marcha, a força mais 
importante é a força de reação do solo 
(FRS), que é consequência da força do 
corpo sobre o chão e é contrária a esta. 
De acordo com a terceira lei de Newton, 
para toda força aplicada há uma reação de 
mesma intensidade e direção, com sentido 
oposto. No caso da marcha em um plano e 
em linha reta há três forças do corpo sendo 
aplicadas sobre a superfície: do peso do 
corpo, para baixo; do impulso para frente 
ou para trás (ao frear o movimento); e uma 
força menor, para os lados, quando o apoio 
passa de um membro inferior ao outro. A força de reação do solo será 
para cima, reagindo ao peso ou um pouco inclinada para trás, reagindo 
à frenagem; ou para frente reagindo ao impulso adiante ou para um dos 
lados, reagindo à transferência de apoio de um membro inferior para o 
outro (Figuras 1,2 e 3).

Para que o corpo possa reagir a estas forças são necessárias 
contrações musculares. Os músculos podem atuar de duas maneiras 
em um movimento: de forma agonista, quando são os responsáveis 
primários pelo movimento ou antagonistas quando produzem o 
movimento oposto, por exemplo: através dos músculos quadríceps e 
isquiotibiais. No movimento de extensão do joelho o quadríceps é o 
agonista do movimento enquanto os isquiotibiais são os antagonistas, 
já na flexão eles mudam de função, ou seja, os isquiotibiais passam a 
agonistas e o quadríceps é o antagonista.

Os músculos podem contrair de três formas: isométrica, 
concêntrica ou excêntrica. 

A contração isométrica ocorre quando o músculo se contrai, mas 
não produz movimento articular, geralmente são usadas para estabilizar 
uma parte do corpo, por exemplo: para manter a perna levantada, com o 
joelho estendido, o quadríceps deve realizar uma contração isométrica. 
Na contração concêntrica, observa-se um encurtamento do músculo. 
Na avaliação do músculo quadríceps ele se contrai concentricamente 

Na realização de um movi-
mento a cinética reconhece 
como forças o momento 
interno e o externo. O mo-
mento interno é uma força 
que parte do músculo para 
realização do movimento 
ou manutenção de uma 
postura e o momento ex-
terno é a força que age 
sobre o corpo partindo do 
ambiente.
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ao fazer a extensão do joelho. Na contração excêntrica observa-se um 
alongamento do músculo, neste caso o músculo atua fazendo a frenagem 
do movimento, controlando sua velocidade para que ele não ocorra de 
forma descontrolada. Avaliando o mesmo exemplo, o quadríceps atua 
excentricamente na flexão controlada do joelho. 

Figura 1. Força de Reação do Solo

A força de reação do solo é direcionada 
para cima, em reação à força que o peso 
do corpo exerce sobre o chão.

Fonte: Arquivo pessoal de Darlan Martins 
Ribeiro, 2014.

Figura 2. Força de Reação do Solo (FRS)

Ao dar impulso o chão é empurrado para 
trás e a força de reação do solo inclina-se 
para frente.

Fonte: Arquivo pessoal de Darlan Martins 
Ribeiro, 2014.

Figura 3. Força de Reação do Solo (FRS)

Ao frear, como ocorre na resposta à carga, 
o chão é empurrado para frente e a força 
de reação do solo é inclinada para trás.

Fonte: Arquivo pessoal de Darlan Martins 
Ribeiro, 2014.
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Para fazer a análise de um movimento é importante ter em mente 
o centro de massa do corpo, ou centro de gravidade que é o ponto em 
torno do qual a massa do corpo humano está igualmente distribuída, ou 
seja, se o corpo ficar suspenso por este ponto ou apoiado nele, ficaria 
perfeitamente equilibrado. Em posição anatômica (de pé olhando para 
frente com os braços estendidos para baixo e as mãos com os dedos 
estendidos e as palmas voltadas para frente) o centro de gravidade se 
localiza ligeiramente anterior à segunda vértebra sacra (S2) (SMITH, 
1997). 

A localização do centro de gravidade varia conforme o movimento 
e formato do corpo. Por exemplo: quando a pessoa inclina o corpo para 
adiante, o centro de gravidade se posiciona mais à frente; na mulher 
grávida, conforme evolução de gestação 
e consequente aumento do volume 
abdominal, o centro de gravidade também 
será localizado mais à frente.

Ao considerarmos a análise da 
marcha percebemos que a primeira coisa 
que acontece é o deslocamento do CG 
lateralmente em direção ao pé que servirá 
de apoio, permitindo que o outro se 
levante; depois, ele se desloca para frente 
permitindo que o corpo se posicione sobre 
o pé que avançou.

Antes de iniciar a análise biomecânica 
da marcha, é importante distinguir passo da 
passada (Figura 4). A passada é a atividade 
que ocorre desde que o calcanhar de um 
dos pés toca o chão até que o mesmo 
calcanhar toque o chão novamente. A 
distância entre dois toques consecutivos 
do mesmo calcanhar é o comprimento da 
passada. O passo é a atividade que começa 
quando o calcanhar de um pé toca o chão e 
termina quando esse mesmo pé sai do chão, 

LEIS DE NEWTON

Para a compreensão da 
mecânica do movimento e 
do corpo humano, a apli-
cação das leis de Newton 
é essencial.

A primeira lei de Newton: 
é preciso uma força para 
superar a inércia. Este 
conceito se aplica ao es-
tudo da marcha, porque 
para iniciar o movimento 
a aplicação de uma força é 
necessária.

A segunda lei de Newton: 
uma força interna ou ex-
terna é capaz de produzir 
uma aceleração em um 
objeto.

A terceira lei de Newton: 
toda ação produz uma re-
ação.
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o comprimento do passo é a distância entre o toque de um calcanhar e 
do calcanhar contralateral (BRASIL, 2013).

Figura 4. Livre representação esquemática do comprimento do passo e da passada  
Fonte: LEHMANN, Justus F.; LATEUR, Bárbara J.; Análise da Marcha: Diagnóstico e Tratamento. 
In: KOTTKE, Frederic J.; LEHMANN, Justus F. Tratado de Medicina Física e Reabilitação de Krusen. 
4. ed. São Paulo: Manole, 1994. p.107-123.

1. Ciclo da Marcha

A marcha é desencadeada por um comando que se inicia no 
sistema nervoso central ao nível do tronco cerebral ou do córtex e atua 
sobre redes de neurônios situados na região lombar da medula espinhal. 
Segundo VIEL (2000) alguns pesquisadores afirmam a existência 
do gerador de padrão central, que seria uma rede de neurônios e 
interneurônios capazes de estabelecer uma sinergia muscular reflexa, 
resultando em um padrão de locomoção. Estes neurônios permitem 
que o movimento da marcha seja realizado automaticamente sem a 
necessidade da pessoa pensar qual músculo terá que ser ativado, em 
que momento, e com qual tipo e força de contração. Esses neurônios 
atuam iniciando o movimento, finalizando ou mesmo determinando 
sua velocidade (VIEL, 2000). 
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O ciclo completo da marcha coincide com uma passada (o contato 
do calcanhar de um pé com o solo, seguindo pelo próximo contato do 
calcanhar deste mesmo pé com o solo), e abrange duas fases: a fase de 
apoio e a fase de balanço (ou oscilação).

A fase de apoio, durante a qual o membro inferior esta apoiado 
no solo, compreende as seguintes subfases: o contato inicial (toque 
do calcanhar ou golpe do calcanhar); a resposta à carga (pé plano ou 
contato total do pé); o médio apoio; o apoio terminal; e o pré-balanço 
(retirada do calcanhar ou calcanhar fora ou elevação do retropé). Esta 
fase representa 60% do ciclo da marcha (VIEL, 2000).

A fase de balanço (ou oscilação) na qual o membro inferior avança 
para frente, pode ser dividida nas seguintes subfases: balanço inicial 
(dedos fora ou desprendimento dos dedos, 
ou oscilação inicial); balanço médio 
(oscilação média) e balanço terminal 
(oscilação terminal ou desaceleração). Esta 
fase representa 40% do ciclo da marcha 
(VIEL, 2000).

Outra forma de compreender o ciclo da marcha é classificá-lo em 
dois períodos. Duplo apoio (período no qual os pés estão no solo) e que 
compreende as subfases de contato inicial e pré-balanço; e um período 
de apoio unipodal, que compreende as outras subfases (VIEL, 2000).

1.1 Fase de Apoio 

Contato inicial

O contato inicial, contato do calcanhar com o solo, inicia a fase 
de apoio e é considerado o primeiro momento para fazer a análise 
da marcha. Um pouco antes do calcanhar tocar o chão, os músculos 
dorsiflexores estão contraídos para posicionar o tornozelo a 90 graus. 
Essa posição articular contribui para o amortecimento do impacto na 
fase de resposta a carga. Nesta fase, a articulação do joelho se encontra 
total, ou quase totalmente estendida (VIEL, 2000). 

A criança e o idoso têm 
menos equilíbrio, por isso, 
reduzem a fase de balanço 
e permanecem mais tempo 
com apoio bipodal.
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Resposta à carga

A resposta à carga compreende o movimento de flexão plantar 
do tornozelo, controlado pela contração excêntrica dos músculos 
dorsiflexores, que acontece imediatamente após o contato inicial. Este 
movimento, aliado a flexão do joelho, amortece o impacto do pé no solo 
(Figura 5a e 5b). 

Figura 5a. Contato inicial do pé esquerdo. Figura 5b. Flexão plantar do tornozelo 
esquerdo.

Fonte: Arquivo pessoal de Leonardo Grandi, 2014.

 Quando a força de reação do solo passa posterior à articulação 
do joelho ocorre o movimento de flexão do joelho que é controlado 
pela contração excêntrica do quadríceps (Figura 6). Essa flexão - em 
torno de 20 graus - é a primeira onda de flexão do joelho. O aumento 
da velocidade da marcha aumenta a flexão do joelho o que promove 
maior amortecimento do impacto (VIEL, 2000). 

Figura 6. Resposta à carga, uma das 
subfases do Ciclo da Marcha

Fonte: Arquivo pessoal de Darlan Martins 
Ribeiro, 2014.

Durante esta subfase, o quadril também tende a entrar em flexão, 
o que é controlado pelos músculos extensores do quadril, glúteo 
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máximo e isquiotibiais. A ação destes músculos tem importante efeito 
de propulsão para a marcha. 

Com o objetivo de proteger 
o pé, os músculos intrínsecos 
contraem no momento em que o 
pé recebe o peso corporal (VIEL, 
2000). Para que a progressão desta 
carga sobre o pé aconteça em 
condições fisiológicas, ocorre no pé 
quatro movimentos denominados 
rolamentos. O primeiro mecanismo 
de rolamento do pé é nesta subfase, 
quando, após o calcanhar bater no 
solo, o pé rola sobre o calcanhar, 
até que a sola esteja completamente 
apoiada no chão (VIEL, 2000).

Médio Apoio

Esta subfase caracteriza-se pelo apoio do corpo sobre o pé que 
está fixo ao solo. Nesse momento ocorre o segundo mecanismo de 
rolamento do pé que é o movimento da tíbia sobre o pé de apoio. 
Com isto, o tornozelo passa da flexão plantar para a dorsiflexão, 
promovendo maior aproximação entre o dorso do pé e a tíbia. Esse 
avanço do corpo sobre o pé é regulado pela contração do músculo 
solear que é um músculo flexor plantar que freia o movimento da perna 
sobre o pé (VIEL, 2000).

Conforme o corpo e o seu centro de gravidade vão se deslocando 
para frente o apoio vai passando para o antepé. Esse apoio, e 
consequentemente a força de reação do solo, passa então a se localizar à 
frente do joelho, o que mantém a extensão do joelho sem a necessidade 
de contração do quadríceps. 

Nesta subfase o peso do corpo se desloca para o pé de apoio para 
manter o equilíbrio, o que resulta em adução do quadril do membro 
apoiado (Figuras 7a e 7b). Uma vez que o apoio é feito sobre um único 

Quando os músculos dorsiflexo-
res estão fracos (plégicos) eles 
não conseguem controlar a flexão 
plantar. Com isso, durante o con-
tato inicial, o antepé pode bater 
fortemente no chão atingindo o 
solo antes do calcanhar. O uso da 
órtese tornozelo-pé (ankle foot 
orthosis/AFO) ajuda a posicionar 
o tornozelo a 90 graus durante o 
contato inicial impedindo esta si-
tuação ocorra. Contudo, a AFO 
rígida bloqueia a flexão plantar, 
deixando todo o amortecimento 
do impacto para o joelho.
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membro inferior a pelve fica apoiada apenas em uma articulação coxo-
femural. Este apoio é feito distante do centro da pelve gerando um 
desequilíbrio. Para manter a estabilidade da pelve e evitar que ela se 
incline, há forte contração do glúteo médio. 

Figura 7a. Médio apoio: Descarga do peso 
do corpo sobre a perna esquerda.

Figura 7b. Médio apoio: Descarga do peso 
do corpo sobre a perna direita.

Fonte: Arquivo pessoal de Leonardo Grandi, 2014.

Apoio Terminal

Nesta subfase o apoio ainda é unipodal. Com a progressão do 
corpo para frente e o pé fixo no solo, a força de reação do solo passa a 
ser posterior à articulação do quadril (Figura 8), fazendo com que esta 
articulação atinja, passivamente, a extensão em torno de 10 graus. A 
estabilidade do quadril também é feita passivamente.

Figura 8. Força de reação do solo

Fonte: Arquivo pessoal de Darlan Martins 
Ribeiro, 2014.
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É somente nesta subfase, quando o membro em apoio já se 
encontra inclinado à frente, que o joelho atinge aproximadamente 5 
graus de flexão, o que representa o mínimo de flexão e o máximo de 
extensão que realiza em todo o ciclo da marcha.

Neste momento, com o calcanhar ainda em contato com o solo, 
o tornozelo faz progressivamente dorsiflexão até cerca de 10 graus, 
sempre controlada pelo músculo solear (Figura 9).

Figura 9. Apoio terminal

Extensão do joelho e in-
clinação da perna à frente 
aumentando a dorsifl exão 
até 10º, com o calcanhar 
ainda em contato com o 
solo.

Fonte: Arquivo pessoal de 
Leonardo Grandi, 2014.

Pré-Balanço

Última subfase da fase de apoio. Neste momento o apoio passa a 
ser duplo, pois um membro inicia a subfase de pré-balanço quando o 
outro entra na subfase de contato inicial (Figura 10a). 

Figura 10a. Pré-balanço do pé direito

Fonte: Arquivo pessoal de Leonardo Grandi, 2014.

Uma AFO rígida pode 
substituir a ação do mús-
culo solear nas subfases 
de médio apoio e apoio 
terminal controlando o 
avanço da perna sobre 
o pé.
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Nesta subfase o calcanhar afasta do solo e o pé rola sobre as cabeças 
dos metatarsos (terceiro mecanismo de rolamento) (Figuras 10b e 10c). 
A flexão plantar provocada pela contração do gastrocnêmio, com o 
joelho ainda em extensão, resulta em inclinação do corpo à frente. 

Figura 10b. Início do terceiro rolamento do 
pé direito.

Figura 10c. Final do terceiro rolamento do 
pé direito.

Fonte: Arquivo pessoal de Leonardo Grandi, 2014.

Conforme acontece o terceiro rolamento e a flexão plantar 
aumenta, as cabeças dos metatarsos alinham progressivamente com o 
joelho e a direção da força de reação do solo torna-se, por fim, posterior 
ao joelho, tendendo a flexioná-lo (Figura 11).  Quando a sola do pé está 
fora do chão ocorre o quarto e último rolamento sobre o hálux (dedo 
grande do pé).

Ao mesmo tempo ocorre a flexão ativa do quadril, o que gera a 
maior onda de flexão do joelho na marcha (segunda onda de flexão) 
que atinge 40 graus nesta subfase e chega a 60 graus na subfase seguinte. 
Essa onda de flexão é muito importante para que os dedos saiam e não 
esbarrem no chão durante a fase de balanço. Nesta posição a inércia do 
membro inferior fica reduzida e, consequentemente, a força necessária 
para movimentá-lo é diminuída. Quando o joelho está estendido, a 
força necessária para movimentar o membro inferior é maior o que 
consume mais energia tornando a marcha mais cansativa.
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Figura 11. A FRS passa posterior 
ao joelho.

Fonte: Arquivo pessoal de Darlan Martins 
Ribeiro, 2014.

1.2 Fase do balanço (ou oscilação)

Balanço Inicial

O mais importante quando o membro inferior inicia a fase de 
balanço é tirar o pé do chão completamente e mantê-lo sem contato 
com o chão durante toda a fase, o que denomina liberação do pé. Isso 
é conseguido com a continuação da flexão do joelho, que se iniciou na 
subfase de pré-balanço, e progride até atingir 60 graus (Figura12). 

Figura 12. Balanço inicial e fl exão do 
joelho.

Fonte: Arquivo pessoal de Leonardo Grandi, 2014.
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A dorsiflexão do tornozelo também é importante para manter o pé 
sem contato com o chão, assim sendo, o gastrocnêmio que estava agindo 
no pré-balanço interrompe a sua atividade e tem início a contração de 
seus antagonistas, os músculos dorsiflexores (Figura 13). Importante 
observar que tal alternância de ação sincronizada entre dorsiflexores e 
flexores plantares, visando a retirada do pé do solo, é até o momento 
impossível de se reproduzir com uma órtese ou prótese.

Figura 13. Dorsifl exão do tornozelo.

Fonte: Arquivo pessoal de Leonardo Grandi, 
2014.

Observe que os flexores do joelho não são utilizados para realizar 
a flexão desta articulação. Este movimento ocorre passivamente em 
decorrência da flexão do quadril, da ação dos flexores plantares no 
pré balanço e pela própria inércia da parte distal da perna. Para frear a 
flexão do joelho evitando que exceda 60 graus, os músculos extensores 
são ativados excentricamente. 

Balanço Médio

Considera-se o início do balanço médio, logo após o joelho atingir 
sua máxima flexão (em torno de 60 graus). Nesta fase, o joelho inicia o 
movimento de extensão, mas o quadril ainda continua se flexionando 
até atingir 35 graus. Essa extensão do joelho ocorre por inércia, sem 
que haja esforço muscular, da mesma forma que o movimento de flexão 
na subfase de balanço inicial. 

Balanço Terminal

O balanço terminal inicia quando a perna atinge a posição vertical. 
Nesta subfase, os flexores do joelho passam a agir freando o final da 
extensão (Figuras 14a e 14b). 
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Figura 14a e Figura 14b. Subfases do balanço terminal
Fonte: Arquivo pessoal de Priscila Neves Silva, 2014.

Ao final do movimento de extensão do joelho o quadríceps se 
contrai e se prepara para estabilizar esta articulação na subfase de 
resposta à carga. Os dorsiflexores também se mantêm contraídos 
durante toda a fase de balanço para que o pé esteja posicionado a 90° 
quando chegar o início da fase de apoio. Quando a pessoa toca o solo 
com o calcanhar o ciclo da marcha finaliza.

A ação excêntrica do quadríceps, evitando a flexão excessiva do 
joelho no balanço inicial, e a ação excêntrica dos isquiotibiais, freando 
o final da extensão no balanço terminal, são relativamente fáceis de 
reproduzir em uma prótese usando amortecedores ou mecanismo de 
fricção. O mecanismo de fricção reproduz com menos eficiência o 
controle da flexo-extensão do joelho na fase de balanço. A indicação do 
tipo de joelho protético será feita de acordo com as condições clínicas 
da pessoa com deficiência. Quando a fricção ou os amortecedores do 
joelho protético estão mal regulados pode resultar em uma marcha não 
funcional.

2. Determinantes da marcha 

Durante a marcha, como o movimento não é linear como o das 
rodas do trem em um trilho, há uma tendência do corpo à oscilação:

• Para os lados, ao passar o peso do corpo de um pé para o 
outro; 
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• Para cima, quando o membro inferior de apoio está 
verticalizado; 

• Para baixo, quando o membro inferior de apoio está inclinado.

Os determinantes da marcha são movimentos sutis que minimizam 
essas oscilações e aumentam a passada (ASSOCIAÇÃO, 2009; 
LEHMANN; KOTTKE, 1994; NETO, 2014).

Primeiro determinante da marcha: rotação pélvica

Durante o clico da marcha, quando o pé avança, a pelve roda 
aproximadamente 4 graus em torno um eixo vertical. Esta ação é 
denominada passo pélvico. O pequeno movimento de rotação permite 
uma amplitude maior do passo fazendo com que o passo seja maior, 
exigindo menos flexão do quadril. 

Observe que para que o pé não faça o apoio com rotação interna, 
no mesmo sentido da pelve, precisa ser feita uma rotação externa do 
quadril que está à frente. 

Segundo determinante: inclinação pélvica

No contato inicial, quando ambos os pés estão apoiados no chão, 
os dois membros inferiores encontram-se inclinados e por isso o corpo 
oscila para baixo. Já na subfase de médio apoio o membro apoiado 
está verticalizado e, por isso, nessa fase, o corpo oscila para cima. Para 
reduzir a oscilação do corpo durante a marcha na subfase de apoio 
médio, a pelve inclina para o lado oposto ao do membro apoiado 
aproximadamente 5 graus o que leva a uma “queda” do quadril. Para 
controlar essa inclinação é necessária uma forte contração do glúteo 
médio (Figuras 15a, 15b, 15c e 15d).
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Figuras 15a, 15b, 15c e 15d. Sequência do movimento de inclinação da pelve para o 
lado oposto ao do membro apoiado.
Fonte: Arquivo pessoal de Leonardo Grandi, 2014.

a b

c d
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Terceiro determinante: flexão do joelho

Assim como a inclinação pélvica, este determinante tem o efeito de 
reduzir a oscilação do corpo para cima e para baixo. Logo após o contato 
inicial, o joelho se flexiona progressivamente, chegando aproximadamente 
a 20 graus de flexão na subfase de apoio médio. Assim, no momento em 
que o membro inferior está verticalizado, o joelho flexiona, reduzindo a 
elevação do centro de gravidade (Figura 16).

Figura 16. Terceiro determinante: fl exão 
do joelho 

Fonte: Arquivo pessoal de Leonardo Grandi, 2014.

Quarto e quinto determinantes: interação entre joelho, tornozelo e pé

Durante os quatro rolamentos do pé, descritos anteriormente, 
ocorrem o quarto e quinto determinantes da marcha: 

 A flexão do joelho reduz a altura do membro inferior 
quando ele está verticalizado. 

 A dorsiflexão do tornozelo (no contato inicial), a flexão 
plantar (no pré-balanço) e a extensão do joelho alongam o 
membro inferior quando inclinado, impedindo que o centro 
de gravidade se desloque para baixo (Figura 17).
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Figura 17. A dorsifl exão no contato inicial 
(pé esquerdo) e a fl exão-plantar no pré-
-balanço (pé direito) 

Fonte: Arquivo pessoal de Leonardo Grandi, 2014.

Sexto determinante: deslocamento lateral da pelve

Quando a pessoa está de pé para iniciar a marcha, o primeiro 
movimento que ocorre é o desvio lateral da pelve que desloca o centro 
de gravidade para um dos pés, favorecendo a liberação de um dos 
membros inferiores. Esse movimento lateral da pelve vai acontecer em 
vários momentos do ciclo da marcha. Sempre que o corpo se desloca 
para um lado, o peso corporal acompanha este movimento e fica apoiado 
sobre o membro inferior do mesmo lado, mantendo o equilíbrio. Esse 
deslocamento de um lado para o outro é de aproximadamente entre 4 e 
5 cm em cada passada. Se os pés estiverem afastados durante a marcha, 
o desvio para os lados será maior, aumentando o gasto energético. 

3. O comportamento do pé na marcha

O pé humano tem grande eficiência biomecânica durante a marcha 
tornando-se flexível (pronado) para amortecer o impacto do pé no solo 
e rígido (supinado) para impulsionar o corpo. 

A pronação é o rebaixamento dos arcos longitudinais, abdução 
do antepé e valgo do calcâneo. Na supinação há elevação dos arcos 
longitudinais, adução do antepé e varo do calcâneo (Figura 18).
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Figura 18. O pé durante a marcha.
Fonte: Arquivo pessoal de Leonardo Grandi, 2014.

No momento do choque do calcanhar, o pé encontra-se supinado 
e aos poucos, em resposta à carga, o pé prona progressivamente. Nesta 
posição o pé torna-se mais flexível facilitando o amortecimento do 
impacto devido ao alinhamento dos eixos das articulações talo navicular 
e calcâneo cuboide (ossos do pé).

A partir da subfase de médio apoio até a subfase de pré balanço 
o pé supina, progressivamente, tornando mais rígido, para impulsionar 
o corpo. Essa rigidez ocorre por dois motivos: pelo desalinhamento 
das articulações já mencionadas e porque a extensão das metatarso-
falangeanas tencionam a fáscia plantar (Figura19).

Figura 19. Pé esquerdo supinado

Fonte: Arquivo pessoal de  Leonardo Grandi, 2014.

No contato inicial o pé está em rotação externa, devido à rotação 
externa do quadril compensando a rotação interna da pelve. Assim o 
primeiro contato do pé com o solo não é feito com o meio do calcâneo, 
e sim lateralmente o que facilita a pronação que ocorrerá na subfase de 
resposta à carga (Figuras 20a e 20b).
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O desgaste lateral do salto do sapato é uma preocupação comum da pessoa, 
mas reflete apenas um movimento normal da marcha.

Figura 20a. Contato lateral do pé. Figura 20 b. Pronação de resposta à carga.
Fonte: Arquivo pessoal de Leonardo Grandi, 2014.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerar a marcha da pessoa com prescrição ou já em uso de 
órteses, próteses ou meios auxiliares de locomoção é muito 

importante para entender como estes dispositivos interferem, auxiliam 
ou facilitam a marcha. 

O ciclo da marcha é composto por fases e subfases e em cada uma 
delas a ação muscular é determinante para que a pessoa possa realizá-la 
de forma adequada. Sendo assim, conhecer todos os mecanismos que 
regulam a marcha ajuda a compreender o que pode interferir na sua 
funcionalidade.

A biomecânica da marcha é um dos conhecimentos que funda-
mentam o trabalho do TOP. 
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O técnico em órteses e próteses (TOP) é um dos trabalhadores da 
equipe técnica da oficina ortopédica da rede de atenção de saúde 

à pessoa com deficiência (PCD). 

É nesta a unidade de trabalho que o TOP produz órteses, próteses 
e faz adaptação de meios auxiliares de locomoção seguindo indicação, 
prescrição, fluxos e protocolos de forma a atender necessidades e 
demandas da PCD.  Nesse processo as ações e atividades específicas do 
TOP complementam e são compartilhadas com os demais profissionais 
da equipe. 

Estas interações e as necessidades e demandas da PCD exigem que 
o TOP alicerce sua atuação na observação e no conhecimento de forma 
a construir e manter efetividade da equipe assim como a relação de 
confiança da pessoa atendida em todas as fases da assistência prestada. 
Nessa perspectiva, é necessário que também o TOP esteja apto a 
identificar características, sinais, sintomas, e as situações relacionadas 
ao processo saúde-doença da PCD que atende. 

Neste capítulo estão destacadas e descritas doenças e lesões 
prevalentes relacionadas à deficiência, no Brasil.

Considerando a natureza das ações do TOP a intenção é mapear 
características e informações básicas sobre essas doenças e lesões nos 
casos de deficiências de forma que o trabalho de produção de órteses e 
próteses e adaptação de meios auxiliares esteja amparado e orientado 
em princípios da promoção à saúde, da prevenção de riscos e da 
reabilitação. 
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CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Patologia é a parte das ciências da saúde que estuda as doenças, suas 
causas, sinais, sintomas e alterações que provocam no organismo.

Lesão é um termo pouco específico. O Ministério da Saúde (MS) 
define lesão como alteração estrutural ou funcional devida à doença, ou 
relacionado às alterações morfológicas (BRASIL, 2008), e nesse sentido 
pode-se afirmar que:

• Lesão medular – é alteração da estrutura funcional da medula.

• Lesão traumática – é alteração produzida por um agente 
mecânico ou físico.

• Lesão nervosa – é alteração no sistema nervoso.

• Lesões neuromusculares – é alteração estrutural ou funcional 
dos nervos e músculos.

• Lesões osteoarticulares – é alteração estrutural ou funcional 
nos ossos e nas articulações.

Por sua vez, o termo doença _ que vem do latim dolentia 
(padecimento, sentir dor, afligir-se, amargurar-se) _ pode ser, 
genericamente, explicada como o que provoca distúrbios em funções 
físicas ou mentais _ ou ambas _ advindos de causas e fatores exógenos 
(externos, do ambiente) ou endógenos (internos, do próprio organismo). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disponibiliza para 
a sociedade a Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde, designada como Código Internacional 
de Doenças (CID). Entender a doença na perspectiva da patologia é 
necessário, porém insuficiente e bem menos complexo do que entender 
o processo de adoecimento, a pessoa doente e dela cuidar.

Ao longo da história tal complexidade vem sendo estudada, e 
no estágio atual está consagrado que o que se deve compreender é o 
processo saúde-doença e não apenas a doença em si.
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Sendo assim, é imprescindível que ao estudar as doenças (sua 
patologia) se tenha como pressuposto que não há saúde e doença como 
fatos isolados, ou seja, as pessoas não se subdividem em “saudáveis” ou 
“doentes”, mas apresentam diferentes níveis e graus de saúde e doença 
cuja dinâmica se modifica, altera ou estabiliza em consequência de 
fatores, situações e condições individual (idade, sexo, por exemplos), 
grupal e social.

Entre os fatores a serem considerados para a compreensão do 
processo saúde-doença estão: biológicos (bactérias, vírus); físicos 
(radiação, impactos); químicos (drogas, gases, fumo, álcool); genéticos 
(alterações cromossômicas); psíquicos; socioambientais (acidentes, 
violência, acesso a bens e serviços); estilo de vida.

O desenvolvimento científico, social e econômico na sociedade 
contemporânea reúne recursos e fundamentos que permitem conhecer 
e estimar maior e menor probabilidade ou risco de comunidades, 
famílias, grupos e pessoas apresentarem determinado problema de 
saúde, melhores condições e menor risco de adoecimento. 

No Brasil, desde a 8a Conferência Nacional de Saúde (CNS), em 
1986, a saúde é definida como um processo resultante das condições 
de alimentação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, 
emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra, acesso a serviços de 
saúde.  

Quanto à deficiência, conceituada no capítulo 1, designa todo 
aquele que tem um ou mais problema de função ou falta de uma ou 
mais parte anatômica, limitando com isto a locomoção, a percepção ou 
a comunicação e relação social.

a pessoa pode ter uma única deficiência (deficiência física, 
deficiência visual, deficiência mental, deficiência intelectual,  deficiência 
auditiva) ou múltipla deficiência que resulta da  associação de duas ou 
mais das deficiências listadas.

A deficiência física é a alteração completa ou parcial de um ou 
mais segmentos do corpo humano que acarreta o comprometimento da 
função física. Refere-se ao comprometimento do aparelho locomotor: 
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sistema osteoarticular, sistema muscular e sistema nervoso. Doenças 
ou lesões que afetam quaisquer desses sistemas, isoladamente ou 
em conjunto, podem produzir limitações físicas de grau e gravidade 
variáveis.

Neste capítulo estão alinhadas patologias que no Brasil são 
prevalentes na geração de deficiências e para cada uma alguns aspectos 
destacados: definição, origem, manifestações mais comuns, bem como 
as indicações de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção mais 
utilizadas em cada situação.

Na sua organização por grupos foi usada a categorização 
proposta pelo MS (2008): doenças transmissíveis; doenças crônicas 
não transmissíveis; transtornos congênitos e perinatais; doenças por 
traumas e lesões; doença por múltiplas causas (Quadro 1).

Quadro 1 – Categorização das doenças e lesões prevalentes no Brasil e sua 
relação causal com defi ciência.

Grupos/Categorias Doenças e Lesões prevalentes
Doença Transmissível Hanseníase

Doenças crônicas não 
transmissíveis

Diabetes Mellitus; Acidente vascular cerebral (AVC); 
Artrite Reumatoide, Osteoartrite (artrose), Escoliose 
e Cifose; Doenças Neuromusculares; Tendinites

Transtornos congênitos e 
perinatais

Pé Torto Congênito; Paralisia Cerebral; Espinha 
bífi da

Doenças e lesões por traumas
Lesão medular; Traumatismo Craniano; Lesões 
Traumáticas 

Doença por múltiplas causas Neuropatias periféricas
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DOENÇA TRANSMISSÍVEL 

Hanseníase

A hanseníase, também conhecida como lepra, é uma doença 
infectocontagiosa causada pelo bacilo de Hansen, o Mycobacterium 
leprae (ARAUJO, 2003). Sua prevalência é superior a 1 por 10.000 
habitantes, sendo o Brasil considerado de alta endemicidade. O país 
também ocupa o primeiro lugar no mundo em número de casos novos 
e detectados e o segundo lugar em números absolutos (HINRICHSEN, 
2004).

A hanseníanse é causada pelo bacilo de Hansen, um parasita que fica 
dentro das células e que tem preferência pelas células da pele e do sistema 
nervoso, assim, a pessoa infectada possui lesão de pele com alteração 
de sensibilidade. Este bacilo é considerado de alto poder infectante 
(com capacidade de infectar muitas pessoas), porém com baixo poder 
patogênico (poucas pessoas infectadas adoecem) porque a maioria tem 
defesas contra o bacilo (SOUZA, 1997; ARAUJO, 2003). A hanseníase é 
classificada em: indeterminada, tuberculóide, virchowiana e dimorfa e a 
transmissão ocorre, principalmente, pelas vias respiratórias e exige longo 
tempo de contato com a pessoa doente. 

As principais manifestações da hanseníase são: manchas nas 
mãos, pés, face, costas, nádegas e pernas; alteração de sensibilidade e 
diminuição da força devido à inflamação dos nervos; úlceras (feridas) na 
pele devido à ausência de sensibilidade e dor nas articulações (ARAUJO, 
2003; SOUZA, 1997). 

Como sequela a pessoa poderá apresentar mão em garra (garra do 
quarto e quinto dedos ou garra completa); mão caída; pé caído; garra 
de artelhos e, em alguns casos, é indicada a amputação do membro 
acometido (ARAUJO, 2003; SOUZA, 1997). Devido a essas sequelas 
a pessoa com hanseníase poderá fazer uso de órteses ou próteses para 
membros superiores ou inferiores. A escolha do equipamento dependerá 
do local e grau de acometimento. 
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DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS

Diabetes Mellitus

A diabetes mellitus é uma alteração metabólica que resulta 
em deficiência na produção e liberação do hormônio insulina que é 
produzido pelo pâncreas, dificultando a absorção da glicose do sangue 
para as células (BEVILACQUA et al., 1998). Sua prevalência no Brasil 
é de aproximadamente 5,6% da população, sendo maior em mulheres 
do que homens. Aproximadamente 21,6% dos brasileiros acima de 65 
anos apresentam a doença (BRASIL, 2008).

A causa da diabetes é a falta ou diminuição da produção de 
insulina. Este hormônio é produzido e secretado pelo pâncreas, órgão 
do sistema digestivo, e sua função é retirar do sangue a glicose e levá-la 
para dentro das células para que possa ser transformada em energia. 
Na ausência da insulina a glicose se acumula na corrente sanguínea 
causando a diabetes (BEVILACQUA et al., 1998). Existem dois tipos 
de diabetes. A diabetes tipo I acomete principalmente indivíduos até 25 
anos, cujo organismo não produz insulina devido a fatores genéticos, 
ambientais ou autoimunes. Em geral a indicação terapêutica é do uso 
de insulina. A diabetes tipo II é mais frequente em pessoas maiores 
de 40 anos e pode resultar de produção insuficiente de insulina, ou 
quando a produção é normal e a insulina não atua nas células como 
deveria. Neste caso o tratamento consiste em ingerir medicamentos 
hiploglicemiantes, que estimulam a produção da insulina ou que atuam 
estimulando o transporte da glicose para as células. O aparecimento 
deste tipo de diabetes pode ser devido a alterações genéticas que são 
modificadas por fatores ambientais como: obesidade, estresse, gravidez, 
hipertireoidismo, entre outros (BEVILACQUA et al., 1998).

Para fazer o diagnóstico é utilizado exame que mede a quantidade 
de glicose no sangue (glicemia). O tratamento consiste em uso de 
medicamento, alimentação balanceada e atividade física. O exercício 
físico é muito importante para auxiliar na eliminação da glicose que 
está em excesso na corrente sanguínea (BEVILACQUA et al., 1998).
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Os principais sintomas da diabetes mellitus são: fadiga, excesso 
de urina, muita sede, perda de peso em alguns casos, perda de visão, 
diminuição da sensibilidade das extremidades (pés e mãos) e dificuldade 
de cicatrização (BEVILACQUA et al., 1998).

Uma das principais complicações da doença são as alterações 
vasculares (déficit na irrigação sanguínea) que resultam em isquemia 
(falta de oxigênio nos tecidos), ulceração e dificuldade na cicatrização, 
principalmente dos membros inferiores; e as alterações neurológicas, 
geralmente envolvendo os neurônios periféricos (neuropatia periférica) 
provocando degeneração progressiva de neurônios responsáveis pela 
dor e pela sensibilidade, resultando em perda de sensibilidade à dor 
principalmente nas extremidades. 

As alterações vasculares periféricas associadas às alterações 
neurológicas podem levar à amputação, principalmente de membros 
inferiores (GAMBA, 2004). Se o indivíduo tiver alguma ferida pequena 
no pé ele não vai perceber, pela ausência de sensibilidade a dor. Esta 
ferida não cicatrizará rapidamente, devido aos problemas vasculares 
de irrigação sanguínea, e poderá se transformar em uma lesão grave, 
levando a amputação. Segundo Tavares (2009), entre 40 e 60% das 
amputações não traumáticas são provocadas por diabetes. No Brasil, 
estima-se que ocorram 40.000 amputações por ano em sujeitos 
diabéticos (TAVARES, 2009).

Para evitar as amputações, é importante que a pessoa com 
diabetes verifique diariamente os pés, principalmente entre os dedos, 
procurando cortes, rachaduras, bolhas e mudanças na cor da pele 
(pontos vermelhos). Deve-se orientar o diabético a não andar descalço, 
mesmo dentro de casa, e a usar calçado fechado, macio e sem costura 
interna. As unhas não devem ser cortadas muito curtas e as cutículas 
não devem ser retiradas. Quando ocorre amputação as próteses são 
indicadas, podendo ser funcionais ou estéticas. O tipo de prótese vai 
depender do nível da amputação. Para auxiliar na locomoção podem 
ser indicados, também, os meios auxiliares de locomoção (bengalas, 
muletas e andadores) (PINTO, 2001).
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Acidente vascular cerebral

O acidente vascular cerebral (AVC) é uma interrupção do fluxo 
sanguíneo para o cérebro. É considerada a principal causa de morte no 
Brasil (LUNDY-EKMAN, 2000; PEREIRA, 2009; UMPHRED, 2008). 
Apesar de não existirem dados sobre sua prevalência no país o AVC é 
uma patologia muito frequente em adultos, principalmente em pessoas 
do sexo masculino.  No mundo estima-se que 0,5% a 0,7% da população 
seja acometida por esta doença. Ela tem elevada mortalidade, e grande 
parte dos sobreviventes apresenta sequelas que podem gerar dificuldade 
na realização das atividades funcionais (PEREIRA, 2009).

A principal causa do acidente vascular cerebral é uma interrupção 
do suprimento sanguíneo para o cérebro que pode ser provocada por 
oclusão (acidente vascular isquêmico) ou pelo rompimento (acidente 
vascular hemorrágico) de uma artéria.

A oclusão pode ser provocada por um trombo ou por um embolo. 
Se a ausência de irrigação no cérebro for de menos de 24 horas a 
disfunção é considerada reversível (acidente vascular transitório). 
Quando a isquemia for persistente por mais de 24 horas pode ocasionar 
lesões definitivas (LUNDY-EKMAN, 2000; UMPHRED, 2008).

Quando é ocasionado pelo rompimento de uma artéria, geralmente 
da artéria cerebral média, o sangue extravasado pode ir para o interior 
do cérebro provocando uma hemorragia cerebral, ou cair no espaço 
entre o cérebro e a meninge aracnóide, ocasionando a hemorragia 
subaracnóidea. Nas duas circunstâncias o sangue faz pressão sobre 
o tecido circundante e os vasos seguintes não recebem suprimento 
sanguíneo, causando lesão cerebral.

Os principais fatores de risco do acidente vascular cerebral são: a 
hipertensão arterial, a arteriosclerose, o colesterol elevado, a diabetes 
mellitus, a obesidade, o sedentarismo, o uso de anticoncepcionais orais 
e a idade (LUNDY-EKMAN, 2000; UMPHRED, 2008).

O acidente vascular cerebral pode causar, entre outras coisas, 
a alteração da sensibilidade e da motricidade no lado do corpo 
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contralateral (hemiplegia ou hemiparesia) à lesão e déficit na fala 
quando a lesão comprometer o lado esquerdo do cérebro. As pessoas 
acometidas por esta doença podem apresentar hipertonia com padrão 
de flexão dos membros superiores, tais como rotação interna de ombro, 
flexão de cotovelo e flexão de punho e dedos; e extensão dos membros 
inferiores, com adução de quadril e flexão plantar (UMPHRED, 2008). 
O padrão de marcha do indivíduo fica alterado, em alguns casos ele 
utiliza a extensão do tronco inferior e elevação da pelve para iniciar a 
fase de balanço, o joelho fica estendido e o tornozelo em flexão plantar. 
Ao colocar o pé no chão o antepé bate primeiro no solo, o médio 
pé colapsa no chão e o joelho continua em extensão (recurvatum) 
(UMPHRED, 2008). 

No intuito de melhorar o equilíbrio na posição de pé, no padrão 
da marcha, evitar deformidades e auxiliar na realização de atividades da 
vida diária, esta pessoa pode utilizar uma órtese tipo AFO (tornozelo-
pé) rígida ou articulada para posicionar o tornozelo, reduzindo a flexão 
plantar e a hiperextensão do joelho na fase de apoio do pé na marcha 
(UMPHRED, 2008).

Assim como na paralisia cerebral, pode-se indicar para estas pessoas 
órteses de posicionamento para os membros superiores, tipo punho-
mão, visando melhorar a funcionalidade e reduzir o aparecimento de 
contraturas e deformidades (UMPHRED, 2008).

Artrite reumatoide

A artrite reumatoide é uma artropatia inflamatória crônica de 
causa autoimune que envolve principalmente as articulações periféricas 
(mãos, pés, joelhos, tornozelos, quadris, ombros e cotovelos). Atinge 
entre 0,5 e 2% da população, sendo de 2 a 4 vezes mais prevalente em 
mulheres. A origem da doença (etiologia), ainda é indefinida e envolve 
muitos fatores: genéticos, hormonais e ambientais. Esse fator etiológico 
indefinido age como um gatilho e desencadeia um processo inflamatório 
em pessoas geneticamente predispostas. Deve-se também levar em 
consideração que esta pessoa deve estar em condições ambientais 
favoráveis ao desenvolvimento da doença. 
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A doença resulta de uma inflamação crônica da membrana sinovial 
(sinovite) produzida por células do sistema imunológico (neutrófilos, 
linfócitos B, linfócitos T, macrófagos). Caso não seja controlada, esta 
sinovite pode comprometer todo o complexo da articulação (cartilagem, 
osso subcondral, ligamentos e tendões).

As principais manifestações clínicas da doença são: edema, 
dor, limitação de movimento e deformidades articulares. Nas mãos 
as articulações mais acometidas pela artrite são entre as falanges, as 
interfalangianas proximais (IFP) e as metacarpofalangianas (MCF). As 
deformidades mais frequentes são a hiperextensão das IFP e flexão das 
MCF, denominada deformidade em pescoço de cisne. A hiperextensão 
das articulações interfalangianas distais (IFD) e flexão das IFP são 
denominadas deformidade em botoeira. As articulações MCF e do 
punho podem apresentar desvio do osso ulnar. Os músculos das mãos 
podem ficar atrofiados, sendo frequentes as sinovites nos tendões 
(tenossinovites). O cotovelo pode apresentar limitação ao ser estendido 
e os ombros podem apresentar acometimento na articulação e ruptura 
do músculo chamado manguito rotador. Os pés e tornozelos são 
acometidos desde as fases iniciais da doença, sendo frequentes lesões 
nas articulações metatarsofalangianas com erosão e subluxação, dedos 
em garra, hálux valgo, pés planos e desvio em valgo de tornozelo.  
Os joelhos podem estar acometidos com edema, derrame articular, 
destruição cartilaginosa, atrofia do músculo quadríceps e deformidade 
da articulação com limitação de movimento. Os quadris, a coluna cervical 
e a articulação da têmpora com a mandíbula (temporomandibular) são 
menos acometidos. Como resultado é comum a dificuldade de marcha 
e o comprometimento para atividades como vestir-se, alimentar-se e 
higiene pessoal, bem como no desenvolvimento das funções sociais e de 
trabalho (CARVALHO, 2008).

As órteses e os meios auxiliares de locomoção são muito utilizados 
nas pessoas com doenças reumatoides. As muletas, as bengalas e 
os andadores auxiliam na redução da carga em membros inferiores, 
melhoram o equilíbrio e reduzem o gasto energético durante a marcha. 
A presença de deformidades em mãos e punhos pode ser um fator 
limitante no uso desses meios auxiliares de locomoção, muitas vezes 
necessitando adaptações. As órteses de posicionamento de punho 
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em neutro, assim como as órteses de contenção de desvio ulnar das 
articulações metacarpofalangianas são boas indicações. As órteses 
podem ser estáticas, indicadas para uso noturno ou em períodos de dor, 
ou dinâmicas que auxiliam no desempenho de atividades de vida diária. 
Para tornozelos e joelhos são utilizados os tensores em tecidos elásticos 
ou neoprene (joelheiras e tornozeleiras) e as órteses estabilizadoras ou 
imobilizadoras. As palmilhas são de uso comum, especialmente aquelas 
com botão ou barra para apoio das diáfises metatarsianas (em caso 
de metatarsalgia); para apoio de arco medial (para os pés planos) e 
as cunhas mediais (para auxiliar nos desvios em valgo de tornozelo). 
Para pés muito deformados são indicadas palmilhas sob molde de 
gesso. Os calçados devem ter forma larga e profunda para adequar-se 
as deformidades dos pés. 

Osteoartrite ou artrose

A osteoartrite (OA), antigamente chamada artrose, é uma patologia 
articular que resulta da perda progressiva da cartilagem, combinada 
com espessamento do osso subcondral, neoformação óssea nas margens 
articulares (osteófitos) e uma sinovite crônica e discreta. Pode ser de dois 
tipos: primária, sem causa associada, ou secundária, quando decorrente 
de outras patologias com comprometimento na articulação. 

A OA sintomática atinge 3,5% da população e mais de 10% da 
população acima de 60 anos, e atinge igualmente homens e mulheres. 
Considerando-se apenas achados radiográficos, a OA acomete 85% 
dos indivíduos na faixa dos 50 aos 65 anos de idade e 100% dos 
pacientes com mais de 85 anos. A etiologia da OA primária é ainda 
desconhecida, provavelmente acomete as pessoas devido a múltiplos 
fatores como envelhecimento, hereditariedade, obesidade e alterações 
biomecânicas. A osteoartrite pode também surgir após outras doenças 
com comprometimento articular associado, como a artrite reumatoide, 
a hemofilia (doença hereditária que impede a coagulação do sangue), 
acromegalia (crescimento anormal das extremidades do corpo como 
pés, mãos e cabeça), gota, condrocalcinose (presença de sais de cálcio 
nas estruturas das cartilagens em uma ou mais articulação) ou após 
lesões traumáticas. 
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A OA resulta da incapacidade de manter o metabolismo 
adequado da cartilagem. Observa-se uma falha dos condrócitos (células 
responsáveis pela formação da cartilagem) em manter o equilíbrio entre 
a degradação e a formação da matriz extracelular cartilaginosa processo 
onde estão envolvidos citocinas e metaloproteinases. Nos estágios 
iniciais, observa-se edema da cartilagem seguindo-se afilamento e perda 
da elasticidade com redução do espaço entre as articulações. A erosão 
cartilaginosa progride com exposição do osso subcondral que se torna 
espessado, com formação de cistos e nova formação óssea (osteófitos). 
Ocorre comprometimento também de ligamentos, tendões e músculos 
associados à articulação acometida.

Os sintomas predominantes são: dor, limitação de amplitude de 
movimentos articulares, edema. Frequentemente acomete as articulações 
IFP e IFD, quadril, joelho, coluna cervical e lombar. A dor piora com 
os movimentos e pode estar presente também após o repouso (SEDA, 
2008). 

Ao atender pessoas com OA, o técnico em órteses e próteses, 
em geral, vai lidar com indicações de meios auxiliares para membros 
inferiores como os auxiliares de marcha (bengalas, muletas e andadores) 
que reduzem a carga nessas articulações. São úteis também na melhora 
do equilíbrio e no desempenho de marcha. Para OA de joelhos e 
tornozelos são benéficos os tensores elásticos ou em neoprene e as 
órteses estabilizadoras e imobilizadoras destas articulações. As palmilhas 
com cunha lateral podem ser indicadas nos casos de OA de joelho com 
desvio em valgo. Para os pés com OA de primeira metatarsofalangiana 
podem ser de auxilio palmilha com apoio de arco medial ou uma cunha 
medial. Para OA de pés, são indicadas as palmilhas sob medida para 
adequação das deformidades e os calçados de forma larga e profunda. 
Para OA de primeira metatarsofalangiana são indicados os tensores 
(elásticos ou em neoprene) ou as órteses para imobilização de primeiro 
metatarsofalangiana. Os coletes de espuma podem ser de auxílio nos 
quadros de dor após acometimento por OA na coluna cervical, bem 
como os coletes de coluna lombar para os pacientes com OA lombar.
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Escoliose e cifose

Denominam-se escolioses as deformidades da coluna vertebral, de 
causa desconhecida, caracterizada por um desvio no plano frontal de 
mais de 10 graus. As cifoses são deformidades de coluna com aumento 
da cifose torácica. Denominam-se cifoescolioses quando há escoliose 
com acentuação da cifose. 

A incidência destas deformidades é variável podendo atingir 
0,5% a 3% da população sendo mais prevalente no sexo feminino. 
Grande parte das escolioses e cifoses aparece já na adolescência sendo 
a causa desconhecida, participando fatores genéticos, musculares e 
alterações do desenvolvimento do esqueleto axial. Podem, também, 
ser secundárias a distúrbios neuromusculares, biomecânicos, infecções, 
doenças reumáticas, tumores, iatrogênicas, dentre outras doenças. 

Em geral, nas pessoas acometidas, observa-se a deformidade 
através de assimetria de ombros, da cintura ou da caixa torácica e 
pela presença de dor, principalmente quando for secundária a outras 
doenças.

Para reduzir a dor e impedir a progressão destas alterações podem 
ser prescritos vários tipos de órteses. Os coletes podem ser indicados para 
crianças em fase de crescimento. O colete de Milwaukee é utilizado para 
escolioses e cifoescolioses torácicas e lombares.  Nas curvas escolióticas 
pode-se utilizar o colete de Boston, o TLSO e o colete infra-axilar de 
Wilmington. Outra opção é o colete de Charleston, para uso noturno. 
Para cifose pode estar indicado o uso de coletes como o de Milwaukee 
ou Jewett. Para cadeirantes pode ser necessária a adaptação de cadeira 
de rodas para acomodar as deformidades e auxiliar na prevenção de sua 
progressão (WASSERSTEIN, 2010). 

Doenças neuromusculares

As doenças neuromusculares (DNM) compõem um grupo de 
distúrbios, hereditários ou adquiridos, que afetam especialmente o 
corpo do neurônio motor na medula espinhal, o nervo periférico, a placa 
motora e o tecido muscular. Doenças que afetam o trato corticospinal 
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(trato piramidal), o cerebelo e as vias espinocerebelares também são 
incluídas neste grupo. 

As principais DNMs que afetam o trato piramidal são a esclerose 
lateral amiotrófica (ELA) e a paraparesia espástica familiar (doença de 
Strumpell). O cerebelo e as vias cerebelares são acometidos nas ataxias 
hereditárias como a ataxia de Friedreich e a doença de Machado-
Joseph. Algumas DNMs caracterizam-se pelo comprometimento do 
corpo do neurônio motor inferior como ocorre na amiotrofia espinal 
progressiva e esclerose lateral amiotrófica. Outras DNMs produzem 
alterações ao longo do nervo periférico como na doença de Charcot-
Marie-Tooth e nas polineuropatias adquiridas (como as secundárias ao 
diabetes e etilismo). Dentre as causas genéticas destacam-se as distrofias 
musculares como as de Duchenne e Becker. 

As manifestações clínicas são variáveis conforme a doença 
abordada. Entretanto, as DNM evoluem com atrofia muscular, 
redução da capacidade do sistema muscular a resistir aos exercícios 
físicos, inatividade, desequilíbrio muscular e alterações posturais, 
especialmente postura em flexão das articulações de quadril e joelhos 
nas pessoas dependentes de cadeira de rodas. As deformidades de 
membros superiores também são comuns com comprometimento para 
atividades de vida diária, alimentação e higiene. 

Os principais objetivos no uso de órteses na pessoa com DNM 
são: manter a postura ereta (ortostatismo), a melhora do padrão da 
marcha, prevenção de deformidades e melhora na postura corporal. São 
indicadas as órteses suropodálicas para prevenção da deformidade em 
equino de pé e tornozelo e para impedir a queda do pé durante a marcha. 
As goteiras de lona para joelho auxiliam a prevenir a deformidade em 
flexão desta articulação. Órteses longas (cruropodálicas) em associação 
com órteses curtas (suropodálicas) são indicadas em pacientes com o 
objetivo de prolongar o período de marcha. Também pode ser necessário 
usar meios auxiliares de locomoção (muletas canadenses) e em casos 
avançados o uso de cadeira de rodas, muitas vezes com necessidade de 
adequações para acomodar e prevenir deformidades. O uso de colete 
para coluna vertebral pode ser benéfico em alguns casos. Muitas pessoas 
com DNM beneficiam-se com aparelhos para favorecer a postura ereta 
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com o parapodium. Podem estar indicadas também as palmilhas para 
acomodar os pés e suas deformidades. Para membros superiores podem 
estar indicadas órteses com estabilização de punho em posicionamento 
de mãos (ZANOTELI; CUNHA; BETTTA, 2007).

Tendinites

A tendinite é o processo patológico do tendão (porção do músculo 
resistente que se liga aos ossos) que pode apresentar componente 
inflamatório ou degenerativo. Em geral resultam de excesso de esforço, 
postura inadequada no desempenho de determinada atividade, fraqueza 
ou desequilíbrio muscular. Pode ainda ser secundária a doenças 
inflamatórias autoimunes, infecções, traumas mecânicos, doenças 
endócrinas e patologias neurológicas. Os principais sintomas são dor e 
edema com graus variados de dificuldade de movimento e diminuição 
de força muscular.

As tendinites ocorrem principalmente nos membros superiores 
como a epicondilite lateral ou “cotovelo de tenista”, que acomete os 
músculos extensores em antebraço com dor na face lateral do cotovelo; 
a epicondilite medial ou “cotovelo de golfista”, que acomete os músculos 
flexores em antebraço, com dor na face medial do cotovelo; a estiloidite 
radial, ou “tendinite de Quervain” com dor na superfície dorsal do 
polegar e processo estiloide do rádio; a tenossinovite estenosante dos 
dedos, ou “dedo em gatilho”, que acomete os tendões flexores dos 
dedos. 

Nos membros inferiores é comum a tendinite de pata de ganso, 
com dor na face interna do joelho, a canelite, com dor na perna e as 
tendinites dos músculos tibiais e fibulares do tornozelo.

As órteses podem ser utilizadas como tratamento adjuvante das 
tendinites com o objetivo de conter, limitar ou auxiliar na estabilização 
do movimento articular relacionado aos músculos e tendões acometidos. 
São muito utilizadas as órteses de posicionamento de punhos (como 
nos quadros agudos de epicondilite) e de imobilização de polegar 
(em casos de estiloidite radial). Os tensores elásticos ou em neoprene, 
como cotoveleiras, tornozeleiras, joelheiras e tensores para epicondilite 
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podem reduzir a tensão e sobrecarga dos tendões e são frequentemente 
utilizadas. As órteses para imobilização de tornozelo como o robo-foot 
e o aircast são muito utilizadas.

TRANSTORNOS CONGÊNITOS E PERINATAIS

Pé torto congênito

É uma patologia congênita em que o pé fica em flexão-plantar 
com inversão e adução do calcâneo, conhecida como pé equino-
varo. Em alguns casos ela pode ser fixa e resultar em imobilidade do 
pé (SHEPERD, 1995; TECKLIN, 2002). A deformidade ocorre em 
cerca de 1 para cada 1.000 nascidos vivos e é bilateral em 50% dos 
casos (PINTO, 2008). Esta patologia pode ser em um ou nos dois pés 
e pode ser encontrada em recém-nascidos que não apresentam outras 
anomalias, assim como poder vir combinada com outras malformações 
como a luxação de quadril e espinha bífida. A etiologia é desconhecida, 
mas se considera como possíveis causas o uso de medicamentos pela 
gestante, a redução do espaço uterino, o posicionamento do bebê no 
útero e fatores genéticos. Uma outra causa possível poderia ser a parada 
no desenvolvimento visto que o pé equino-varo é comum no embrião 
até cinco semanas (SHEPERD, 1995; TECKLIN, 2002).

Em alguns casos a criança não apresenta anomalias ósseas e 
articulares, porém há situações nas quais o pé acometido é menor do 
que o outro; o calcanhar costuma ser pequeno e subdesenvolvido; a 
panturrilha é fina e os músculos desta região são pouco desenvolvidos 
(SHEPERD, 1995; TECKLIN, 2002).

O tratamento do pé-torto, quando não há presença de alterações 
ósseas e musculares, pode ser conservador. Neste caso pode ser 
corrigido com mecanismos de mobilização, aplicação de ataduras ou 
engessamento. A atadura é aplicada puxando o pé em flexão dorsal e 
exercendo tração no sentido da eversão. Quanto mais precoce se iniciar 
o tratamento menor a probabilidade de se instalar deformidades ao 
longo do desenvolvimento da criança. 
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Quando mais grave, com alterações ósseas e musculares, em geral 
é feita correção cirúrgica, antes dos seis meses de vida, para evitar 
deformidades secundárias (SHEPERD, 1995; TECKLIN, 2002).

As órteses são importantes no tratamento desta patologia. Em 
alguns casos é prescrita a bota de Dennis Brown, que consiste em um 
par de botinhas presas sobre a placa de metal e que repousam sobre 
uma barra transversa. As pernas são mantidas em rotação externa, e 
os pés em eversão e flexão dorsal. A posição do pé deve favorecer a 
eversão e a flexão dorsal (SHEPERD, 1995; TECKLIN, 2002).

Paralisia cerebral

Paralisia cerebral é um termo que designa um grupo de desordens 
no desenvolvimento, causadas por uma lesão cerebral que ocorreu antes 
do terceiro ano de vida e que promove alterações motoras, sensoriais 
(referente aos sentidos) e cognitivas (referente à capacidade de adquirir 
conhecimentos). Estas alterações não evoluem com o tempo e a 
gravidade dos distúrbios depende da extensão da lesão. Ela se manifesta 
como um distúrbio no tônus (dos tecidos do corpo, como músculos), na 
postura e no movimento (LIMA; FONSECA, 2004; TECKLIN, 2002).

Alguns estudos epidemiológicos sugerem que a incidência desta 
patologia, em países em desenvolvimento, é da ordem de 2 a 2,5 por 
1.000 nascidos vivos. Já nos países subdesenvolvidos a incidência é 
maior, com um índice de 7 por 1000 nascidos vivos. No Brasil, os dados 
são poucos, mas estima-se cerca de 30000 a 40000 novos casos por ano 
(ZANINI; CEMIN, 2009).

As causas da paralisia cerebral são diversas e podem acontecer 
durante o desenvolvimento do feto (no chamado período pré-natal), 
no momento do parto (período peri-natal) ou após o nascimento 
(período pós-natal). O desenvolvimento anormal do cérebro durante a 
gestação, a falta de oxigênio (hipóxia), a hemorragia dentro do crâneo 
(intracraniana), a icterícia (cor amarela da pele ou olhos) pós-natal 
elevada, o traumatismo craniano e as infecções, como a meningite, 
podem provocar lesões graves no cérebro e como consequência a 
paralisia cerebral. A prematuridade extrema é considerada uma das 
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principais causas da paralisia cerebral (FONSECA; LIMA, 2004; 
TECKLIN, 2002).

Os principais sinais da patologia são atraso no desenvolvimento 
motor da criança e presença de reflexos anormais. É comum encontrar 
alterações cognitivas (deficiência mental), visuais, de fala e de 
sensibilidade. 

A paralisia cerebral é classificada segundo a região do corpo 
afetada, em: 

• Hemiplegia ou Hemiparesia: Comprometimento do lado 
oposto à lesão. O termo paresia geralmente se refere a uma 
paralisia menos acentuada. É a manifestação mais frequente, 
com maior comprometimento do membro superior; 
acompanha hipertonia (aumento da resistência do músculo ao 
movimento) e hiperreflexia (aumento dos reflexos). A pessoa 
assume a postura de flexão do membro superior; adução do 
membro inferior, e pé em flexão plantar. O pé pode estar em 
equino varo ou calcâneo valgo. 

• Diplegia: Comprometimento maior dos membros inferiores; é 
a forma mais encontrada em crianças prematuras. Observa-se 
uma acentuada hipertonia dos músculos adutores do quadril 
nas duas pernas, o que promove uma postura com cruzamento 
dos membros inferiores e marcha “em tesoura”. 

• Quadriplegia: Comprometimento dos dois lados de todos os 
membros, sendo maior nos membros superiores. Hipertonia 
flexora dos membros superiores e dos adutores e extensores 
dos membros inferiores. Hipotonia (fraqueza acentuada do 
músculo) do tronco e dos flexores de cabeça. A criança pode 
apresentar hiperreflexia, contração muscular involuntária e 
rítmica (clônus) e persistência de reflexos primitivos. Também 
pode ter crises epilépticas.

As órteses são geralmente indicadas para proporcionar melhora 
funcional da postura ortostática e a marcha na paralisia cerebral, 
evitando contraturas e deformidades ósseas provocadas pelas desordens 
musculares. Elas também auxiliam outras atividades como correr, 
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abaixar, subir e descer escadas e nas transferências de posturas (CURY; 
MANCINI, 2006; ROQUE, 2012).

Para os membros superiores pode ser indicada órtese punho-
mão de posicionamento que mantém esta articulação em uma posição 
mais funcional evitando deformidades e contraturas. No tronco pode 
ser indicado o uso de coletes, órtese toracolombosacra, que pode ter 
abertura bilateral ou posterior e é usado para controlar a escoliose e 
cifose durante a fase de crescimento. Algumas pessoas podem apresentar 
desconforto e intolerância com o uso desta órteses, além da possibilidade 
de desenvolver úlceras de pressão (TECKLIN, 2002).

Espinha Bífida

A Espinha Bífida é uma patologia provocada por um defeito no 
fechamento do tubo neural durante o desenvolvimento embriológico 
do feto (SHEPERD, 1995; TECKLIN, 2002; UMPHRED, 2008). No 
Brasil, os dados da incidência dos defeitos de tubo neural são escas-
sos. Os dados estatísticos atuais mostram que a prevalência varia de 
0,83/1000 a 1,87/1000 nascimentos, ocupando o segundo lugar como 
causa de deficiência crônica do aparelho locomotor em criança, estan-
do atrás apenas da paralisia cerebral (GAIVA et al., 2011). 

As células neurais são formadas até o 18º dia de gestação. Elas se 
diferenciam e formam: a crista neural, que se transformará no sistema 
nervoso periférico; e, o tubo neural, que formará o sistema nervoso 
central. Quando o tubo neural não se fecha adequadamente, o sistema 
nervoso central não se forma de maneira correta. Com isso, o canal ver-
tebral não se fecha e o tecido nervoso fica exposto podendo gerar duas 
condições: espinha bífida oculta e espinha bífida cística (SHEPERD, 
1995; TECKLIN, 2002; UMPHRED, 2008).

Na espinha bífida oculta não se observa herniação nem 
deslocamento do tecido nervoso. Ela é geralmente assintomática e 
mais frequente na região lombosacra envolvendo as vertebras L5 e S1. 
Em alguns casos pode haver torção da medula espinhal ou das raízes 
nervosas, resultado em perda de sensibilidade nos membros inferiores, 
paresias, distúrbio na marcha ou disfunção dos esfíncteres (SHEPERD, 
1995; TECKLIN, 2002; UMPHRED, 2008).
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Na espinha bífida cística há herniação das meninges formando 
um saco que pode conter apenas líquido cefalorraquidiano e meninges 
(meningocele ou mielocele) ou ainda elementos da medula espinhal e 
raízes nervosas (mielomeningocele). No primeiro caso, a condução dos 
impulsos nervosos ocorre de maneira normal e a pessoa não apresenta 
alterações neurológicas; já no segundo caso há alterações neurológicas 
que dependem do grau da lesão (SHEPERD, 1995; TECKLIN, 2002; 
UMPHRED, 2008).

Muitos são os fatores que podem provocar o aparecimento desta 
patologia, incluindo predisposição genética e baixo nível de acido fólico 
materno. No intuito de tentar reduzir a incidência da lesão, os médicos 
indicam que a mulher tome ácido fólico 3 meses antes da concepção, 
além de incluir na alimentação folhas verde escuras e outros alimentos 
ricos em ferro (SHEPERD, 1995; TECKLIN, 2002; UMPHRED, 2008).

As alterações neurológicas observadas na pessoa dependem do 
nível da lesão e incluem: perda de sensibilidade e paralisia flácida 
abaixo do nível da lesão, fraqueza muscular, disfunção dos esfíncteres 
da bexiga e do reto e perda dos reflexos dos tendões (tendíneos). 

As órteses para crianças com espinha bífida devem ser prescritas o 
quanto antes para estimular a posição de pé. O tipo de órtese indicada 
depende do grau da lesão (TECKLIN, 2002; UMPHRED, 2008).

Quando a lesão for ao nível torácico, a criança apresentará 
paralisia flácida total e ausência de sensibilidade nos membros inferiores 
e em alguns casos déficit de equilíbrio de tronco. Serão dependentes 
de cadeira de rodas e para realizar suas atividades de vida diária 
dependerão da força em seus membros superiores. Para conseguir ficar 
em pé será necessário o auxílio de órteses tais como (TECKLIN, 2002; 
UMPHRED, 2008; LUCARELI, 2007): 

• Parapódio. É uma órtese usada para favorecer a postura de 
pé e a caminhada (deambulação). Tem como objetivo realizar 
descarga de peso e propriocepção, evitando deformidade de 
membros inferiores, melhora de controle de cabeça e tronco, 
além de evitar a osteopenia (diminuição da proteína do tecido 
dos ossos). A este equipamento pode-se acoplar uma bandeja 
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para que a criança realize atividades como comer, pintar e 
brincar.

• Órtese de quadril, joelho, tornozelo e pé (HKAFO). Órtese 
que envolve todo o membro inferior e a região pélvica. Tem 
como função promover a estabilidade articular do quadril, 
joelho, tornozelo e pé. É usada com cinto pélvico para auxiliar 
na estabilidade do tronco.

• Órtese de reciprocação (RGO). Possui um mecanismo 
de reciprocação nas articulações dos quadris; à medida 
que a pessoa estende um quadril, o quadril contralateral 
automaticamente entra em flexão, através do mecanismo de 
reciprocação auxiliando a realização da marcha.

• Parawalker. São órteses longas que possibilitam marcha de 
quatro apoios (recíproca) com baixo gasto energético, sendo 
necessário o uso de bengala canadense ou andador para a 
realização da marcha. Estão indicados para pacientes com 
lesão entre T4 e L1 que não possuam nenhuma ativação 
da musculatura dos membros inferiores ou contraturas 
musculares, pois isso inibiria seu sistema que é acionado pela 
descarga de peso. Porém, esses pacientes devem ter um bom 
controle de tronco e extremidade superior forte e com boa 
mobilidade, pois o tutor não faz a sustentação de tronco e é 
necessária a utilização de muletas canadenses ou andadores 
para realizar a marcha.

• Órteses joelho, tornozelo, pé (KAFO). São órteses que mantém 
a estabilidade do joelho, do tornozelo e do pé. Podem ser 
indicadas para crianças com quadríceps fraco e com dificuldade 
em manter a extensão do joelho ao ficar em pé.

• Órteses tornozelo-pé (AFO). Estabilizam o tornozelo e o pé. 
Podem ser indicadas quando a criança consegue controlar 
os joelhos na posição de pé. Cabos rotacionais podem ser 
adicionados para corrigir as rotações interna (mais comum) 
ou externa da perna.
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• Órteses de reação ao solo. São indicadas para crianças com 
dificuldade em realizar a extensão completa do joelho. Ela tem 
uma armação anterior que facilita a extensão do joelho quando 
o calcanhar toca o chão.

Quando a lesão atinge apenas o nível sacral a criança mantém 
a funcionalidade de toda a musculatura. Em alguns casos, o glúteo 
máximo (extensor de quadril) e o músculo tríceps sural (flexor plantar) 
são inativos. Elas podem apresentar um desvio leve da marcha e 
caminhar com o uso de uma AFO ou sem nenhum aparelho ortopédico 
(TECKLIN, 2002; UMPHRED, 2008). Como estas crianças tem 
alteração de sensibilidade é sempre importante verificar a pele dos 
membros inferiores em contato com a órtese para evitar lesões tipo 
úlceras de pressão que podem ser provocadas pelo uso prolongado do 
equipamento (TECKLIN, 2002; UMPHRED, 2008).

DOENÇAS POR TRAUMAS E LESÕES

Lesão medular

A lesão medular é uma lesão na medula cuja causa pode ser 
traumática ou não traumática (LUNDY-EKMAN, 2000; UMPHRED, 
2008). A incidência desta patologia é desconhecida no Brasil, porém 
estima-se que a cada ano ocorram mais de 10000 novos casos de lesão 
medular, sendo o trauma a causa predominante (CAMPOS, 2008).

A principal causa de lesão medular é o trauma, podendo ser 
provocado por acidentes automobilísticos, arma de fogo e quedas. 
Geralmente envolve flexão forçada ou extensão combinada com 
cisalhamento, rotação, compressão ou separação das vértebras 
(CAMPOS, 2008; LUNDY-EKMAN, 2000; UMPHRED, 2008).

Lesões não traumáticas também podem provocar lesão medular 
por insuficiência de irrigação sanguínea provocada por uma embolia, 
trombose ou hemorragia; compressão medular ocasionada pelo 
deslocamento do disco intervertebral para dentro da medula, pela 
presença de tumores ou por uma subluxação vertebral; doenças que 
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causam a destruição da mielina, substância que envolve o neurônio 
(doenças desmielinizantes) tais como: esclerose múltipla e esclerose 
lateral amiotrófica; processos inflamatórios e má-formação congênita 
como a espinha bífida já discutida anteriormente neste capítulo 
(LUNDY-EKMAN, 2000; UMPHRED, 2008).

As sequelas provocadas pela lesão medular dependem do nível 
da lesão e se foram lesões completas ou incompletas. As lesões acima 
da vértebra T1 causam tetraplegia, comprometimento dos membros 
superiores e inferiores; já as lesões abaixo da vértebra T1 promovem 
paraplegia, e paralisia de membros inferiores. Nas lesões medulares 
completas não existe função motora ou sensorial abaixo do nível da 
lesão e a pessoa apresenta ausência de reflexos (arreflexia). Em lesões 
incompletas a pessoa poderá apresentar funções motoras e/ou sensoriais 
preservadas abaixo do nível da lesão. 

Quando as lesões são no nível das vértebras S2 a S4 a pessoa 
apresenta paralisia da bexiga, e neste caso ela se enche em demasia e 
quando cheia começa a gotejar. Quando a lesão for acima deste nível, 
a bexiga se torna hipertônica e com hiperreflexia com redução da 
capacidade de armazenamento de urina. Neste caso, o esvaziamento 
da urina acontece de forma automática sempre que ela for distendida. 
A pessoa também perde o controle sobre o esfíncter retal e há 
comprometimento da função dos órgãos sexuais (LUNDY-EKMAN, 
2000; UMPHRED, 2008).

As lesões motoras podem produzir contraturas e deformidades, 
sendo assim o uso de órteses é importante para estes indivíduos. As órte-
ses a serem descritas não diferem muito das que foram discutidas quan-
do falamos de espinha bífida. Elas irão depender do nível da lesão e do 
grau de função que o paciente apresenta. Em indivíduos com lesões das 
vértebras T1 a T10 pode-se utilizar uma órtese longa (quadril-joelho-
-tornozelo-pé) com cinto pélvico, parawalker ou de reciprocação, para 
estimular o ortostatismo (a posição de pé); no entanto a pessoa com tal 
tipo de lesão medular será cadeirante. Lesões nas vértebras T10 a T12 
têm indicação de órteses longas com cinto pélvico e auxilio de muletas 
ou andador, parawalker ou RGO, porém a marcha será pouco funcional 
(por exemplo, a pessoa poderá ter dificuldade para andar em terreno 
irregular). Ao nível das vértebras L1-L2 pode-se utilizar órtese longa 
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com muletas ou andador, parawalker ou RGO para caminhar em curtas 
e médias distâncias. Se a lesão for nas vértebras L3-L4 indica-se órtese 
curta bilateral (AFO) e muletas e a pessoa poderá ter marcha funcional. 
Com lesões nas vértebras L5-S2 a pessoa poderá caminhar sem órtese, 
mas com auxilio de muleta ou bengala para evitar as compensações na 
coluna (UMPHRED, 2008).

Traumatismo craniano

O traumatismo craniano é uma lesão cerebral provocada por trauma. 
Grande parte dessas lesões é provocada por acidentes automobilísticos e 
quedas. Não por acaso a prevalência do traumatismo craniano é maior 
em pessoas do sexo masculino com idade entre 15 a 25 anos. Em crianças, 
as principais causas de trauma são as quedas e sacudidas violentas que 
repercutem em impacto repetitivo do encéfalo na caixa craniana.  Alguns 
casos de paralisia cerebral podem ser considerados uma forma de trauma 
craniano. No Brasil, o traumatismo craniano é a principal causa de morte 
em crianças acima de cinco anos de idade e por mais de 50% dos óbitos na 
adolescência (LUNDY-EKMAN, 2000; RUY; ROSA, 2011; UMPHRED, 
2008). As principais áreas acometidas são: o córtex frontal, temporal e 
límbico. Os sintomas se relacionam com o local e extensão da lesão e 
incluem comprometimento das habilidades cognitivas, comportamental, 
emocional e física, além de alteração do estado de consciência (LUNDY-
EKMAN, 2000; UMPHRED, 2008). A lesão pode ser considerada 
primária (focal), incluindo fraturas de crânio, contusões na substância 
cinzenta e lesões difusas na substância branca ou secundária (difusa) com 
edema cerebral, hematoma intracraniano, hipóxia cerebral e isquemia 
(LUNDY-EKMAN, 2000; UMPHRED, 2008).

As principais alterações autonômicas incluem mudanças na 
frequência respiratória e do pulso, na pressão sanguínea, além de 
sudorese, salivação, lacrimejamento e secreção sebosa excessiva 
(LUNDY-EKMAN, 2000; UMPHRED, 2008).

As alterações motoras irão depender do local e extensão da 
lesão. Inicialmente a pessoa apresenta uma flacidez que dará lugar a 
um aumento de tônus e aparecimento de espasticidade (a espasticidade 
pode ser definida como o aumento do tônus muscular a depender 
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da velocidade com a qual o membro é movimentado) que podem ser 
bilaterais ou unilaterais. Ela também poderá apresentar alterações no 
equilíbrio, nos reflexos e na sensibilidade (LUNDY-EKMAN, 2000; 
UMPHRED, 2008).

Podem ocorrer distúrbios na fala, e crises epilépticas. Diminuição 
na capacidade de atenção, na habilidade de solucionar problemas, falta 
de iniciativa, comprometimento da memória, perda de raciocínio e 
do pensamento abstrato são sinais comumente observados (LUNDY-
EKMAN, 2000; UMPHRED, 2008).

Como nas outras patologias o uso de órteses será indicado para 
evitar as deformidades e melhorar a independência nas atividades da 
vida diária. O tipo de equipamento será definido tendo como base 
a avaliação da pessoa com a lesão. Pessoa com comprometimento 
unilateral (hemiplegia ou hemiparesia) poderá utilizar uma órteses 
tornozelo-pé (AFO) para melhorar o posicionamento do tornozelo, 
reduzir a flexão plantar e o tônus do músculo extensor no membro 
inferior. O uso de órtese para melhorar o posicionamento do punho, 
evitando a flexão anormal, também poderá ser indicado. Caso a pessoa 
apresente alterações de sensibilidade é importante avaliar o local onde 
ficará a órtese para assegurar que não existem pontos de pressão que 
poderão causar lesões (UMPHRED, 2008).

Lesões traumáticas musculares e tendíneas

As lesões musculares (entorses) são frequentes nos tornozelos e 
joelhos e as lesões tendíneas mais frequentes são aquelas que acometem 
as mãos. 

As causas mais comuns para as lesões tendíneas são contusões 
e ferimentos por vidro e arma branca. Em membros inferiores são 
frequentes as entorses relacionadas às práticas esportivas.

As órteses são indicadas no tratamento das lesões traumátic as 
dos tendões para repouso e posicionamento articular, imobilizando e 
impedindo o movimento relacionado ao músculo acometido. Podem 
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ser indicadas no período imediato ao evento causador da lesão ou após 
procedimento cirúrgico.

DOENÇAS POR MÚLTIPLAS CAUSAS

Neuropatias periféricas

As neuropatias periféricas são lesões que acometem o sistema 
nervoso periférico. Incluem as radiculopatias (como aquelas causadas 
por hérnia discal, avulsão traumática), as plexopatias (paralisia braquial 
obstétrica, neurite braquial e lombossacra), mononeuropatia (lesão 
de nervo no osso ulnar, mediano, lesão de nervo no osso fibular) e as 
polineuropatias.

As principais causas são as lesões por trauma com objetos cortantes, 
armas de fogo, acidentes automobilísticos, agentes tóxicos, desordens 
genéticas, doenças inflamatórias, infecções, alterações endócrinas e 
deficiências vitamínicas que provocam alterações degenerativas dos 
neurônios.

As manifestações clínicas variam conforme o nervo ou 
território nervoso acometido. As características clínicas podem ser 
predominantemente: 

• Sensitivas: dor, parestesia (sensação anormal e desagradável 
na pele como coceira, dormência e queimação), hipoestesia 
(sensibilidade a estímulos tácteis abaixo do normal); 

• Motoras: fraqueza e desequilíbrio muscular; 

• Autonômicas: que ocorrem sem um estímulo prévio.

As órteses são indicadas para posicionamento articular auxiliando 
na função e na prevenção de deformidades. No acometimento 
de membros superiores as tipoias para ombros e as órteses de 
posicionamento para mãos e punhos podem ser indicadas. 
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Para as lesões de membros inferiores podem ser indicadas as órteses 
suropodálicas propiciando marcha e posicionamento. Os meios auxilia-
res de locomoção (bengala, muletas e andador) são recomendados nas 
neuropatias com comprometimento da marcha (FERREIRA, 2007).

Cabe destacar que algumas das doenças e lesões aqui descritas 
podem ter como consequência a amputação. A amputação é a ausência 
de todo ou de uma parte de um membro. Entre as causas mais comuns 
de amputações estão as alterações vasculares decorrentes da diabetes 
mellitus, seguido de traumas provocados por acidentes e, em menor 
intensidade, dos tumores e das infecções (PINTO, 2001).

Nas crianças, a malformação é a maior causa de amputação. Em 
adultos jovens a causa mais comum são os acidentes de trabalho, de 
trânsito e por ferimento de arma de fogo. Nos Estados Unidos, existe 
incidência de 86 amputados para cada 100000 habitantes. Estima-se 
que no Brasil esse número seja maior (PINTO, 2001).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As múltiplas patologias e lesões que podem causar deficiências estão 
sumarizadas neste capítulo.  Para o TOP é importante conhecer e 

considerar o perfil de saúde da região, estado e cidade do país onde 
trabalha de forma a ampliar e qualificar sua atuação na atenção à PCD. 
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O tema abordado neste capítulo é um dos conhecimentos que 
fundamentam o trabalho do técnico em órteses e próteses (TOP) 

na atenção à saúde da pessoa com deficiência (PCD).

Articulado aos aportes da anatomia, biomecânica da marcha, 
patologia e lesões prevalentes, dentre outros, o conhecimento sobre 
materiais permite ao TOP, como um dos membros da equipe de saúde 
da oficina ortopédica, produzir órteses, próteses e executar adaptações 
em meios auxiliares de locomoção. Nesta perspectiva a abordagem das 
tecnologias de materiais, neste caderno de textos, assume a dimensão 
e a relevância desses dispositivos como tecnologias assistivas, logo 
essenciais à melhoria da qualidade de vida da PCD e ao desenvolvimento 
de sociedades inclusivas. 

Neste contexto, além de conceitos básicos referentes ao assunto, 
também está abordado o processo de fabricação, o que torna necessário 
retomar, mesmo que de forma geral e genérica, princípios e fundamentos 
da física, da química, da matemática e da engenharia de forma a situar 
a importância do saber sobre materiais na qualidade e desempenho da 
produção desses dispositivos.  

A descrição de materiais, propriedades, características físicas e 
mecânicas e, também, as limitações e requisitos que os elegem como 
meios a serem utilizados na produção e o de órteses e próteses e na 
adaptação de meios auxiliares de locomoção, são foco deste capítulo.

PRINCÍPIOS E DEFINIÇÕES GERAIS

O estudo dos materiais _ ora denominado ciência dos materiais, ora 
tecnologia dos materiais ou engenharia dos materiais _ objetiva 

basicamente, apresentar os tipos de materiais, origens, transformações, 
potencialidades e limitações quando utilizados na fabricação de bens e 
produtos. Esta definição reforça que o conhecimento das características 
físicas e químicas de materiais se reveste da maior relevância, sobretudo 
quando o produto final é um dispositivo do qual se exige, o mais alto e 
apropriado desempenho.
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Qualquer substância líquida, sólida ou gasosa que ocupa lugar 
no espaço é denominada genericamente, matéria. Toda matéria é 
constituída de pequenas partes chamadas átomos que se constituem 
por núcleo carregado de eletricidade positiva em volta do qual giram 
partículas carregadas de carga negativa (os elétrons). Considerando 
que a carga positiva concentrada no núcleo do átomo é igual à carga 
negativa dos elétrons o átomo é eletricamente neutro. O agrupamento 
de átomos forma moléculas sendo a estrutura geral do átomo o 
que diferencia os materiais.   O conhecimento dos materiais _ suas 
características e propriedades é uma das exigências para a produção de 
vários dispositivos e equipamentos demandados pela sociedade. 

Conforme suas propriedades os materiais se dividem em dois 
agrupamentos (Quadro 1):

• Metálicos – ferrosos e não ferrosos. Podem ser deformados 
sem se quebrarem (plasticidade) e são bons condutores de 
calor e de eletricidade.

• Não metálicos - naturais e sintéticos, em geral, são maus 
condutores de calor e de eletricidade.

Quadro 1. Agrupamentos dos materiais.

Metálicos Não Metálicos
Ferrosos Não ferrosos Naturais Sintéticos

Aço Alumínio Borracha Cerâmica
Ferro fundido Cobre Madeira Plástico

Zinco Couro            Vidro
Magnésio Asbesto

Titânio 
Estanho
Chumbo

Fonte: Universidade Santa Cecilia. http://cursos.unisanta.br/mecanica/ciclo1/0176apostila.html. 

Os materiais têm propriedades de natureza física e química.

As propriedades físicas mostram a reação do material durante o 
processo de fabricação e, posteriormente, na utilização do produto. São 
elas: 
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• Mecânicas: a capacidade que determinado material tem para 
transmitir ou resistir aos esforços que lhe são aplicados. 
São consideradas a resistência, elasticidade, plasticidade 
(maleabilidade e ductibilidade), dureza, densidade, fragilidade 
e tenacidade;

• Térmicas: é a reação dos materiais quando submetidos a 
variações de temperatura. É esta propriedade que permite 
conhecer: o ponto de fusão (temperatura que o material passa 
do estado sólido para o estado líquido); o ponto de ebulição 
(temperatura em que o material passa do estado líquido para o 
estado gasoso); a dilatação térmica (capacidade dos materiais 
aumentarem de tamanho quando a temperatura sobe); 
condutividade térmica (capacidade de determinado material 
conduzir calor).

• Elétricas: a capacidade que determinados materiais têm de 
conduzir corrente elétrica (condutividade elétrica) e a resis-
tência que o material oferece à passagem da corrente elétrica 
(resistividade).

As propriedades químicas são detectáveis quando o material está 
em contato com outros materiais ou com o ambiente: presença ou 
ausência de resistência à corrosão, aos ácidos e às soluções salinas.

As propriedades dos materiais, o produto a ser produzido e uso 
do produto final são indicadores para selecionar, indicar e especificar 
qualquer material. Após avaliação e indicação do material com base 
nestes indicadores, outros aspectos podem ser considerados.  O leque 
de quesitos para avaliar materiais é amplo. Inclui desde aspectos 
estéticos (é bonito?) passando pelo custo (caro? barato?) e, obviamente,  
questões técnicas como peso, resistência, dureza. 

A especificação do uso de um determinado material só pode 
ser feita quando se conhece e avalia o que vai acontecer quanto o 
material for submetido a fatores tais como: aquecimento, resfriamento, 
dobramento, tração, torção, lixamento, corte. O que significa, também, 
prever a possibilidade da alteração das propriedades originais de um 
material quando necessária visando facilitar o trabalho com o material. 
Todos esses procedimentos são próprios do processo de fabricação.
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O termo fabricação, também denominado manufatura, é utilizado 
para descrever a atividade de construção de objetos. A manufatura é 
derivada do latim manus (mãos) e factus (fazer). Segundo Groover 
(2014, p. 2 e 3) a manufatura no contexto moderno, como área de 
estudo, pode ser definida:

(...) com conotações tecnológica e econômica. No âmbito 
tecnológico, manufatura é a aplicação de processos físicos 
e químicos para modificar a geometria, as propriedades 
e/ou a aparência de um material a fim de produzir peças 
ou produtos. Manufatura também inclui a montagem de 
múltiplos objetos para formar um produto final único. 
Os processos de fabricação envolvem a combinação de 
máquinas, ferramentas, energia e mão de obra. Assim, a 
fabricação é quase sempre referenciada como uma sequencia 
de operações. Cada operação [...} conduz o material a um 
estado mais próximo do objetivo final.  [...} Em termos 
econômicos, a manufatura é definida pela transformação de 
matérias primas em itens de maior valor agregado por meio 
de uma ou mais etapas de processamento e/ou montagem. O 
conceito chave é que a fabricação agrega valor  ao material 
a partir da mudança da sua forma ou de suas propriedades, 
ou pela sua combinação com outros materiais que também 
tenham sido alterados.

Deste modo, temos que a manufatura em termos econômicos, 
faz com que o objeto incorpore mais valor devido aos processos de 
fabricação que o produziu. Em termos tecnológicos, é uma combinação 
de recursos que aplicados a um objeto ou material gera um produto.

MATERIAIS E A FABRICAÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES

A confecção de órteses e próteses, assim como a adaptação de meios 
auxiliares de locomoção agrega diversos procedimentos e ações e 

exige conhecimentos de anatomia, fisiologia, patologias, cinesiologia, 
engenharia, assim como informações e avaliação das condições de saúde 
da pessoa para quem o dispositivo está prescrito. 

Os diversos processos de fabricação, por sua vez, demandam 
conhecer os matériais e suas propriedades assim como as resultantes dos 
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processos de transformação físicos, térmicos, químicos e termoquímicos 
a que são submetidos os materiais. O conjunto desses conhecimentos 
se reveste de enorme relevância para a confiabilidade, desempenho e 
funcionalidade do dispositivo produzido, logo, para a qualidade de 
vida da PCD.

Os principais materiais empregados em processos de fabricação 
(confecção) de órteses e próteses e na adaptação de meios auxiliares de 
locomoção, são: 

• Metais ferrosos e suas ligas.

• Metais não ferrosos e suas ligas. 

• Cerâmicas.

• Gesso.

• Polímeros.

• Compósitos. 

Metais ferrosos e suas ligas

De acordo com Groover (2014, p. 17), “Os metais são os mais 
importantes materiais de engenharia. Esta categoria é geralmente 
caracterizada pelas propriedades de ductilidade, maleabilidade, brilho 
e boa condutibilidade elétrica e térmica.” Em uma oficina ortopédica, 
diversos são os dispositivos produzidos tendo como elemento o metal. 
As propriedades mecânicas deste elemento conferem confiabilidade e 
precisão necessária na fabricação desses dispositivos.

Mesmo existindo vários metais puros com grande importância, 
como ouro, prata e cobre, a maioria das aplicações exigem certa 
“melhoria” das propriedades, que se obtém adicionando-se elementos 
de liga, ou seja, um metal composto de, pelo menos, dois elementos, 
sendo um ou mais metálico.

Outra forma de se obter alterações de propriedades mecânicas 
em metais é através de tratamento térmico. Este tratamento refere-se a 
diversos tipos de ciclos de aquecimento e resfriamento, onde se altera 
a microestrutura do material. Uma forma bem comum de tratamento 
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térmico é a têmpera que consiste no aquecimento do metal (para cada 
material têm-se a temperatura ideal de aquecimento) e um resfriamento 
rápido, que pode ser em algumas soluções líquidas como água, óleo e 
salmoura (esta geralmente com agitação) e ainda resfriamento a ar. Este 
processo objetiva o aumento de dureza e, consequentemente, o aumento 
da resistência mecânica. Quanto mais rápido o resfriamento, maior a 
probabilidade de ocorrerem tensões internas, distorção e trincas. 

Um tratamento térmico muito comum é o recozimento, que 
consiste no aquecimento do metal em temperatura adequada, 
manutenção desta temperatura por tempo determinado e, em seguida, 
seu resfriamento lento.  Este processo, ao contrário da têmpera, visa 
reduzir a dureza do metal, proporcionando melhor conformabilidade e 
usinabilidade. Outros tratamentos térmicos são: normalização (similar 
ao recoziemento, mas com resfriamento mais rápido); revenido 
(geralmente aplicado após outro tratamento térmico, objetiva diminuir 
a fragilidade e aumentar ductilidade deixando os materiais temperados 
menos quebradiços).

As propriedades mecânicas dos metais, melhoradas por tratamentos 
térmicos, conferem a estes as características necessárias para a produção 
de diversas ferramentas utilizadas na técnica ortopédica, além de 
componentes de órteses e próteses.

1. Aço

O aço é um material de uso frequente na produção da oficina 
ortopédica. Dadas suas propriedades mecânicas e a facilidade de sua 
comercialização a aplicação do aço é comum nos ferramentais, nos 
componentes modulares de próteses, nas articulações de órteses e em 
vários outros produtos. Os tipos mais comumente usados são:

• Aço-carbono comum - contém como elemento principal de liga 
o carbono. Em pequenas quantidades são encontrados outros 
elementos: cerca de 0,4% de manganês e silício e, em menor 
quantidade, fósforo e enxofre.   O teor de carbono aumenta 
a resistência dos aços-carbonos comuns e atua na liga como 
“barreira” à deformação. Em função do teor de carbono, o 
aço-carbono comum classifica-se em:
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 Aço com baixo teor de carbono - contem menos de 0,2% 
de carbono e pela sua maior capacidade de conformação é o 
mais usado como chapa metálica na indústria, em geral. 
 Aço com médio teor de carbono - contem entre 0,2% 

e 0,5 % e é usado em peças que exigem maior resistência 
mecânica.
 Aço com alto teor de carbono – contém carbono acima 

de 0,5%.  É usado em peça que requer alta dureza: molas, 
ferramentas de corte, lâminas diversas, por exemplo.

• Aço de baixa liga - tem na sua composição elementos de liga 
com teor inferior a 5%. Com propriedades melhores que o aço-
carbono comum tem maior limite de resistência, de dureza e 
de desgaste e melhor combinação de propriedades (tenacidade, 
ductilidade, dureza). O cromo, manganês, molibdênio, níquel 
e vanádio são os principais elementos de ligas utilizados neste 
aço.

• Aço inoxidável - grupo de aço de alta liga e alta resistência 
à corrosão (oxidação). O cromo é presente nos aços 
inoxidáveis em um percentual acima de 15%. A presença 
do cromo forma uma fina camada de óxido impermeável 
em atmosferas oxidantes, promovendo proteção contra a 
corrosão. Tal proteção pode ser aumentada com a utilização 
de níquel. A quantidade de carbono neste material deve ser 
equilibrada, pois, ao mesmo tempo em que aumenta dureza, 
forma carbeto de cromo, diminuindo a concentração do 
cromo e consequentemente reduzindo a proteção contra a 
oxidação. Com alta resistência mecânica e à corrosão, o aço 
inoxidável tem uso frequente nos componentes modulares de 
próteses e em hastes e articulações de órteses. Sua vantagem é 
conferir alta resistência aos dispositivos ortopédicos, contudo 
tem a desvantagem de ser muito pesado. Pela sua dureza, 
exige cuidado especial nas etapas de furação e conformação 
mecânica. Existem três tipos de aços inoxidáveis:

 Austenítico - composto por 18% de cromo e 8% de níquel, 
sendo o mais resistente e com alta resistência à corrosão.
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 Ferrítico – composto por 15% a 20% de cromo, tem 
baixo teor de carbono e não apresenta níquel. É menos dúctil 
e menos resistente à corrosão.
 Martensítico –  composto com maior teor de carbono 

que o ferrítico, tem 18% ou mais de cromo e não tem níquel, 
o que permite seu endurecimento por tratamento térmico. É 
duro e apresenta resistência à fadiga, é o menos resistentes à 
corrosão, dentre os três tipos. 

• Aço-ferramenta - de alto teor de liga são tratados termicamente 
para obtenção de alta resistência mecânica, dureza (temperatura 
ambiente e a quente), resistência ao desgaste e tenacidade.  De 
acordo com a aplicação e a composição o aço-ferramenta é 
classificado em:

 Aço rápido – usado em ferramentas de corte nos processos 
de usinagem, com alta resistência ao desgaste e dureza a 
quente. A partir de seu desenvolvimento, por volta de 1900, 
aumentou a velocidade de corte em processos de usinagem, 
o que justifica sua nomenclatura.
 Aço-ferramenta para trabalho a quente - usado em 

matrizes para forjas em extrusoras e fundição.
 Aço-ferramenta para trabalho a frio - forjado e destinado 

aos processos de trabalho a frio, como a estampagem.
 Aço-ferramenta endurecíveis em água - com alto teor 

de carbono e baixo (ou nenhum) teor de ligas é endurecido 
somente com resfriamento em água no processo de têmpera. 
É de baixo custo (se comparado aos demais), mas é limitado 
para o trabalho a frio.
 Aço-ferramenta resistente ao choque - empregado em 

demandas de alta tenacidade (operações que promovem 
choques da ferramenta de corte, dobra ou conformação).
 Aço para moldes - usado na produção de moldes para a 

manufatura de produto plástico ou em borracha.
 Aço-ferramenta de baixa liga – manipulado para atender 

demandas que exigem diferentes propriedades.



Curso Técnico em Órteses e Próteses - Livro-texto

154

2. Ferro fundido

O ferro fundido é uma liga ferrosa que contém entre 2,1% e 
4% de carbono e entre 1% e 3% de silício. Adequados à fundição, 
são classificados em: fero fundido cinzento, que apresenta bom 
amortecimento a vibrações; ferro fundido nodular, que é o mesmo 
ferro fundido cinzento que por tratamento químico torna-se mais dúctil 
e resistente; ferro fundido branco, formado por resfriamento rápido 
tem menos carbono e menos silício, mais duro e frágil tem excelente 
resistência ao desgaste; ferro fundido maleável, resultante do tratamento 
térmico aplicado ao ferro fundido branco.

Metais não ferrosos e suas ligas

Os metais não ferrosos pertencem à classe de metais que não têm o 
ferro como elemento principal e incluem os elementos metálicos e suas 
ligas. O alumínio, magnésio, cobre, níquel, titânio e zinco e suas ligas 
são os principais metais não ferrosos usados nos processos de fabricação. 
Os metais não ferrosos não têm as mesmas propriedades mecânicas 
de resistência que os aços, mas agregam outras características que os 
tornam vantajosos em diversas aplicações: resistência à corrosão aliada 
à razão de resistência/peso. Excelentes condutores térmicos, excelente 
conformabilidade, leveza (quando comparado ao aço) e resistentes à 
corrosão têm aplicação em diversas áreas. 

1. Alumínio e suas ligas 

Considerado disponível em abundância na Terra, tendo como 
principal minério a bauxita, o alumínio é leve e apresenta alta 
condutibilidade térmica e elétrica. Sua resistência à corrosão é excelente 
devido à formação de um filme de óxido, duro e fino, na superfície. Por ser 
muito dúctil, apresenta ótima conformabilidade. Tratado quimicamente, 
na forma de liga, compete com alguns aços, principalmente pela leveza 
e resistência à corrosão. De acordo com Smith (2003), “o alumínio 
aparece em segundo lugar, atrás apenas do ferro e aço, no mercado dos 
metais.” O alumínio pode ser puro (99% ou mais) ou compor liga com 
cobre, manganês, silício, magnésio, zinco, estanho e outros. O alumínio 
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e suas ligas podem ser tratados para se obter maior dureza, porém ao 
adquirir maior dureza, reduz-se sua conformabilidade o que aumentam 
o risco de fraturas durante os trabalhos de conformação, na medida 
em que diminui seu potencial de deformação. É muito comum o uso 
do alumínio na confecção de componentes protéticos: componentes 
modulares de próteses, adaptadores, tubos, joelhos, cotovelos, punhos 
(Figura 1). Em órteses, o alumínio é usado em hastes de órteses de 
membros inferiores e superiores, articulações, cintos pélvicos e outros.

Figura 1. Componentes protéticos em alumínio.
Fonte: Arquivo pessoal de Alysson Alvim Campos, 2014.

A limitação mecânica do alumínio é uma das restrições deste metal 
na confecção de órteses e próteses, o que faz com que seja substituído por 
componentes de aço ou titânio, principalmente quando o dispositivo é 
para uso da PCD com sobrepeso. 

2. Magnésio e suas ligas

Dentre os metais estruturais, é o menos denso. Disponível tanto 
na forma forjada quanto fundida é fácil de usinar. Como metal puro 
é macio, com resistência mecânica insuficiente para a maioria das 



Curso Técnico em Órteses e Próteses - Livro-texto

156

aplicações. Com adição de elementos de liga e tratamentos térmicos 
atinge resistência mecânica compatível ao do alumínio. Sua vantagem 
sobre o alumínio fica por conta do seu menor peso. A classificação das 
ligas de magnésio usa um código alfanumérico de três a cinco caracteres, 
indicando os principais elementos e seu teor na composição da liga.

3. Cobre e suas ligas

A característica mais relevante deste material é sua baixa 
resistividade elétrica. Em abundância na natureza na sua forma pura, o 
cobre é excelente condutor térmico e largamente utilizado na construção 
de fios e condutores elétricos. Com boa conformabilidade e mais 
resistente que o alumínio e por conferir boa resistência e não oxidar 
é aplicado como buchas de articulações de órteses e nos rebites. Os 
rebites metálicos maciços, aplicado na produção de órteses e próteses, 
são em geral, cobre, alumínio ou aço. O alumínio apresenta limitação 
quando se exige maior solicitação mecânica na junta rebitada. Para 
estes casos, por exemplo, nas hastes de órteses cruropodálicas, onde 
a aplicação de rebites de alumínio não confere a devida resistência e 
os rebites de ferro são sujeitos à oxidação, a opção é o usar o cobre.  
Assim como o ouro e prata, o cobre é considerado metal nobre e 
apresenta resistência à corrosão. Sua desvantagem é ser mais pesado 
que o alumínio e o magnésio e, quando comparado ao aço, sua baixa 
resistência mecânica e dureza.  A adição de elemento de liga ao cobre 
melhora suas propriedades e há redução da sua condutibilidade elétrica. 

4. Níquel e suas ligas

Similar ao ferro em vários aspectos, o níquel, é magnético e tem 
rigidez semelhante ao ferro e aço. Tem ótima resistência à corrosão 
e suas ligas, quando submetidas a trabalhos em altas temperaturas, 
apresentam propriedades superiores. Devido tais características, o 
níquel é muito utilizado como elemento de liga em aços, como é o caso 
do aço inoxidável. Existem diversas peças de órteses niqueladas, como 
rebites, passadores, fivelas e outros.
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5.Titânio e suas ligas

A exploração deste metal tem aumentado nos últimos tempos por 
agregar leveza e conservar excelente relação resistência-peso. Mais rígido 
e resistente que o alumínio tem boa resistência a temperaturas elevadas 
por sua expansão térmica ser considerada baixa entre os metais e tem 
ótima resistência à corrosão pela camada de óxido da sua superfície. As 
características deste material o tornam um dos mais nobres elementos 
na composição de próteses modulares e componentes metálicos de 
órteses.  O titânio promove a resistência que se teria apenas com o 
aço que é pesado e apresenta a baixa densidade que é característica do 
alumínio que é pouco resistente. 

6. Zinco e suas ligas

Por ter baixo ponto de fusão, o zinco é o metal de escolha para 
o processo de fundição. Sua presença nas superfícies do aço e do ferro 
é o que os protege da corrosão. A galvanização é um exemplo deste 
processo. Além do aço galvanizado, são exemplos de aplicações de 
zinco como elemento de liga para a formação do latão e fundição de 
matrizes na indústria.

No agrupamento dos metais e suas ligas é importante destacar as 
superligas que englobam ligas ferrosas e não ferrosas. Contêm três ou 
mais metais em quantidades elevadas (não um metal-base com adição de 
ligas) e são projetadas para atender a requisitos rigorosos de resistência 
mecânica e degradação com corrosão e oxidação. A grande resistência 
em elevadas temperaturas é o maior diferencial destas ligas.  

Os três grupos de superligas são à base de ferro, à base de níquel e 
à base de cobalto. Em todas as superligas o endurecimento é aumentado 
com tratamento térmico.

Os tratamentos térmicos e químicos e a adição de elementos, 
formando ligas conferem características adicionais aos metais. Um 
exemplo é o duralumínio aplicado na confecção de várias órteses. 
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O duralumínio é uma liga de alumínio, cobre e magnésio, com 
presença de manganês e silício cuja estrutura confere maior resistência 
mecânica ao material, mas altera sua capacidade de conformação, 
ou seja, o duralumínio não promove a mesma curva que é possível 
realizar no alumínio comum. Exemplos: na montagem de um colete 
Milwaukee, Knight ou Jewet, que usa barras de alumínio comum, é 
possível executar uma conformação mais aguda nas curvas; em hastes 
da órtese cruropodálica em duralumínio, esta curva deve ter um raio 
igual ou maior a quatro vezes a espessura da haste, para não provocar 
fraturas no material (Figura 2a e 2b).

Outras alterações nos duralumínios são devidas a redução de 
capacidade de soldar, resistir à oxidação e alguns tratamentos, como 
anodização.

Figura 2a e 2b. Órteses cruropodálicas: 
a. com hastes em aço; 
b.com hastes em alumínio. 

Fonte: Arquivo pessoal de Alysson Alvim 
Campos, 2014.

Cerâmicas

A cerâmica tem composição inorgânica, constituída de um 
metal ou semimetal e de um ou mais não metais. Estes materiais são 
abundantes na natureza e dispõem de propriedades mecânicas e físicas 
bem diferentes dos metais. A sílica, principal constituinte dos vidros, é 

a                             b
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um dos importantes materiais cerâmicos. Outros exemplos de materiais 
cerâmicos utilizados industrialmente são o óxido de alumínio (utilizado 
em abrasivos e ossos artificiais) e a caulinita (componente dos produtos 
de argila, como tijolos e produtos cerâmicos da construção civil). 
Altos pontos de fusão, isolamento elétrico e térmico e alta dureza são 
as principais características que justificam as diversas aplicações de 
materiais cerâmicos que são classificados nos seguintes tipos:

• Cerâmicas tradicionais - baseadas em silicatos, tem como 
aplicação principal produtos à base de argila, como vasos e 
utensílios domésticos, tijolos e telhas, refratários e abrasivos;

• Cerâmicas avançadas - com melhorias tecnológicas no 
processamento com maior controle sobre as estruturas e 
propriedades, esta cerâmica tem composição diferente dos 
silicatos de alumínio. 

Comumente não se aplica materiais cerâmicos na fabricação de 
órteses e próteses, devido a quase inexistência de ductilidade, contudo 
é possível o uso destes materiais em partes internas de estufas e fornos, 
por sua resistência ao calor. Certos embuchamentos de articulações 
(como joelhos de alta tecnologia) podem, também, conter materiais 
cerâmicos.  

Gesso

Apesar de aproximar de alguns materiais cerâmicos, o gesso não 
configura como tal. Muito utilizado na técnica de confecção de órteses 
e próteses, apesar de não estar presente no produto final, é um dos 
principais insumos na produção destes equipamentos (a maioria é 
proveniente de moldes gessados). O gesso é um aglomerado que advém 
do aquecimento (processo de calcinação) de um mineral: a gipsita, 
Quimicamente, o gesso é um sulfato de cálcio hidratado, de tonalidade 
branca. O endurecimento do gesso, chamado de presa (também chamado 
de pega), tem influencia direta do volume de água: quanto mais água 
mais demorado será a solidificação do gesso. Para a produção de moldes 
gessados, recomenda-se a proporção de 1/3 a 1/2 de água em relação 
à massa do gesso preparado. A homogeneização da mistura é muito 
importante para a uniformidade do molde. A cristalização do gesso de 
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forma não homogênea pode criar fragilizações e imperfeições no molde, 
contudo é importante saber que a manipulação (espaulação) do gesso, 
acelera esse processo.  O gesso, durante a presa aumenta o volume 
(expansão) que se deve essencialmente ao volume de água adicionado á 
mistura. Por conta desta expansão, é que o molde positivo em gesso não 
reproduz com absoluta precisão o molde de origem (negativo). Sendo 
assim, é imprescindível que o TOP proceda à tomada de medidas da 
pessoa e as mantenha como referência durante a confecção do molde 
positivo, realizando os preenchimentos e desbastes necessários no 
molde (Figura 3).

Figura 3. Moldes produzidos em gesso. 

Fonte: Arquivo pessoal de Alysson Alvim Campos, 2014.
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Polímeros

Os polímeros são considerados materiais orgânicos.   Com exceção 
da borracha natural, a maioria dos materiais poliméricos usados em 
processos de fabricação é sintética. 

São produzidos por reações químicas e obtidos, em quase sua 
totalidade, por processos de solidificação. De origem grega, a palavra 
polímero advém de poli, que significa muitos e meros que significa parte. 
Os polímeros, ou plásticos, tem uma aplicação efetiva na confecção de 
órteses e próteses. Encaixes protéticos, calhas, órteses para membros 
inferiores, superiores e coluna vertebral são exemplos desta aplicação. 
Os polímeros se subdividem em: plásticos e borrachas. 

1. Plásticos

Neste grupo estão os polímeros termoplásticos e os polímeros 
termofixos.

• Termoplásticos: São materiais sólidos à temperatura ambiente 
e que se tornam líquidos viscosos quando aquecidos a 
temperaturas de algumas centenas de graus. A principal 
característica deste material é a capacidade de ser submetido 
repetidas vezes ao processo de aquecimento, passar do 
estado sólido para líquido viscoso, resfriar e voltar ao estado 
sólido. De acordo com Groover (2014, p. 37) “70% do 
total dos polímeros sintéticos produzidos são termoplásticos 
e são os mais importantes em termos econômicos”. O 
termoplástico mais usado na confecção de órteses e próteses 
é o polipropileno (PP), também usado em filmes para 
embalagens, artigos domésticos, indústria automobilística. É 
o principal polímero para moldagem por injeção. Tem baixa 
densidade e elevada razão resistência-peso. Sua temperatura 
de fusão mais elevada que o polietileno, o torna elegível para 
aplicações que envolvem maior calor, como a esterilização. 
Várias aplicações por processos de moldagem a quente são 
possíveis com este material, como exemplo: órteses em 
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polipropileno. Apesar de poder aplicar diversos termoplásticos 
na produção de órteses e próteses, o polipropileno é o mais 
utilizado por suas características mecânicas (resistência, 
ductilidade e conformabilidade) favorecerem sua aplicação. 
A termoformagem é o principal processo de transformação 
deste material em dispositivo ortopédico. Sua resistência à 
deformação plástica em temperatura ambiente e a capacidade 
de deformação elástica conferem versatilidade permitindo 
produzir uma órtese com estruturas mais rígidas ou mais 
flexíveis pela variação da espessura, adicionando camadas de 
reforços com o próprio PP e por meio de recortes anatômicos. 
Se comparados à cerâmica e aos metais, os termoplásticos são 
menos rígidos, menos resistentes, menos duros e mais dúcteis 
(Figura 4).

Figura 4. Órtese em polipropileno.

Fonte: Arquivo pessoal de Alysson 
Alvim Campos, 2014.

• Termofixos: Diferentes dos termoplásticos, os termofixos, 
também chamados termorrígidos, apresentam estrutura com 
muitas ligações cruzadas. Quanto a suas propriedades são 
rígidos, quebradiços, pouco solúveis em solventes comuns, 
suportam altas temperaturas e não são refundíveis (se 
submetidos ao calor para fundição, queima e se degrada). 
As ligações cruzadas, que conferem as características dos 
termorrígidos, são obtidas através de reações químicas, que neste 
caso é denominada de cura. A cura ocorre de três formas: por 
aquecimento, por meio de sistemas ativados por temperatura; 
por sistemas ativados por catalisador adicionado em pequena 
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quantidade ao polímero líquido; por sistemas ativados por 
misturas (ao misturar dois reagentes a reação química forma o 
polímero de ligações cruzadas). A aplicação dos termorrígidos 
é menor que termoplásticos devido à complexidade envolvida 
no seu processamento. Os termorrígidos mais comuns são as 
resinas fenólicas. Dentre os termorrígidos mais importantes, 
destacamos: resinas amínicas (fórmica); resinas epóxi 
conhecidas por sua resistência mecânica, adesão, resistência 
térmica e química; fenólicos; poliésteres; poliuretanos. Na 
confecção de órteses e próteses estão os termorrígidos, resinas 
e colas. Estes produtos são, também, base de compósitos 
poliméricos que são aditivados com reforço para a confecção 
de encaixes protéticos laminados.  O poliuretano é bastante 
usado em espumas, solados de calçados e forrações de órteses. 
As espumas, utilizadas nas almofadas de cadeiras de rodas, 
têm densidade variada, definida pelo volume de preparo do 
poliuretano e o controle de sua expansão. Aplica-se também o 
poliuretano como agente de preenchimento e prolongamento 
de encaixes protéticos e ainda na confecção de próteses 
exoesqueléticas. Neste caso, o poliuretano atinge, com um 
processo de catalização, estrutura mecânica resistente, mesmo 
com a expansão livre (sem matriz). Em geral, é fornecida pelo 
fabricante com uma preparação, e com específica indicação 
de aditivo catalizador, em quantidade pré-determinada, para 
atingir a resistência necessária. Vale ressaltar que esta estrutura 
é um “preenchimento” que deverá ser concluído com uma 
laminação em resina com reforços de fibras.   

2. Borracha ou elastômeros

São polímeros com capacidade de grandes deformações 
elásticas quando submetidos a tensões. Alguns elastômeros podem 
alcançar alongamento superior a 500% e retornar à forma original. 
Conhecidos mais popularmente como borrachas são divididos 
em duas categorias: borrachas naturais derivadas de plantas e 
borrachas sintéticas, produzidas artificialmente por polimerização. 
Borrachas naturais - classificadas como polímero natural, obtidas a partir 
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da extração da seiva da seringueira, teve extração extrativista e hoje é 
cultivada comercialmente.  O látex é bastante utilizado nos calçados 
ortopédicos para os solados. Por terem boa resistência ao desgaste e 
propriedade de aderência (antiderrapante) é bem aplicável como solados 
de calçados e em órteses no caso em que são direcionadas a terapias como 
marcha terapêutica e ortostatismo, evitando que a pessoa escorregue.
Borrachas sintéticas - como na maioria dos polímeros a matéria-prima 
predominante das borrachas sintéticas é o petróleo. A borracha sintética 
mais usada em adaptações posturais em cadeira de roda, forração de 
almofadas é policloropreno que confere conformabilidade as espumas 
anatomicamente modeladas,  o que pode ajudar na prevenção e 
tratamento de úlceras de pressão em cadeirantes. Também é usada nas 
órteses elásticas para articulações de tornozelo, joelho, ombro e cotovelo. 
É obtida por meio da polimerização do vinil acetileno clorado e tem 
aplicação, também, em peças com exposição constante a intempéries. 
Possui elevada rigidez dielétrica e resistência ao ozônio. Apresenta 
moderada resistência a óleos e combustíveis. 

Outros tipos de borrachas sintéticas são:

 Borracha nitrílica – tem baixa variação de volume, 
rasgamento e resistência a tração quando exposta a óleos 
e combustíveis. Vedações de dispositivos hidráulicos, como 
joelhos de próteses com controles hidráulicos;

 Dímero Eteno Propeno (EPDM) – tem elevada resistência 
a água e ozônio.

 Borracha fluorada (FKM) - contém fluoreto de vinilideno 
e alta resistência à temperatura e a produtos químicos;

 Borracha de isopreno;

 Borracha butadieno;

 Borracha de estireno-butadieno; 

 Borracha butílica.

Também são polímeros os silicones e o etil-vinil-acetato(EVA): 
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• Silicones - são um tipo de polímeros mistos, com compostos 
orgânicos e inorgânicos. Estes polímeros não tem cheiro, 
não tem sabor e são inertes (não reagem). São resistentes 
ao calor, a água ou agentes oxidantes, além de serem bons 
isolantes elétricos. São também utilizados como lubrificantes 
e impermeabilizantes e são empregados em alguns tipos 
de próteses, devido sua biocompatibilidade. O silicone 
pode apresentar forma líquida, gel ou sólidos elásticos. 
As aplicações do silicone em dispositivos ortopédicos são 
diversas. Em palmilhas ortopédicas, promovem alívios de 
impactos, podendo estar aliada a elevações de arco plantar, 
barras e botões metatarsianos, por possuir uma boa estrutura, 
capaz de fornecer a sustentação necessária. É usado em 
interfaces de encaixes de próteses (liners), que favorecem a 
suspensão da prótese e proteção ao coto. É usado ainda como 
almofadas de proteção para regiões distais de cotos e em 
meias siliconadas para promoção de conforto e proteção do 
coto. Em algumas etapas, o silicone líquido pode ser usado 
como lubrificante e desmoldante. Dispositivos cosméticos e 
funcionais protéticos, também tem no silicone importante 
matéria prima, como luvas para recobrimento de próteses, 
revestimentos cosméticos de próteses para membros inferiores 
e superiores. Pés protéticos em silicone promovem além de 
uma boa opção de protetização para amputações parciais 
de pés, acabamento estético importante pela pigmentação 
adequada.

• EVA - é um copolímero produzido a partir dos monômeros, 
pode assumir diferentes densidades e características.  A 
aplicação clássica do EVA é em forma de espuma, obtida 
com agentes de expansão e de reticulação, além de cargas 
e catalisadores. As espumas de EVA podem ser fabricadas 
por, basicamente, duas formas: radiação ionizante e método 
químico de reticulação.  A aplicação comum da espuma de 
EVA é na indústria de calçados, em substituição a borrachas 
que eram utilizadas em solados e entressolas. A aplicação na 
confecção de dispositivos ortopédicos, como palmilhas, órteses 
e próteses também é muito comum. Assim como na indústria 
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calçadista, o EVA é muito útil na produção de calçados 
ortopédicos, especificamente nas palmilhas e entressolas de 
calçados. Para tal é necessário considerar alguns parâmetros 
gerais na escolha do EVA: para uso na entressola, recomenda-
se material mais duro, com maior resistência à deformação, 
sobretudo nos calçados com elevações para compensações; 
para uso nas palmilhas material um pouco mais macio que 
vai favorecer o conforto da pessoa.  A borracha de EVA é 
facilmente moldada com calor, por isso sua aplicação como 
palmilhas moldadas a quente com moldes gessados, é muito 
frequente. Como forração interna de órteses, o EVA promove 
a interface do conforto e da proteção, pois sua atoxidade 
permite contato seguro com a pele.  Similar ao EVA, outro 
material de grande aplicação como forros de órteses e próteses 
é o plastazote, nome dado à espuma de polietileno expandida. 
Este material tem maior resistência ao calor, sendo modelado 
entre 160ºC a 180ºC.

Compósitos

Outra categoria de materiais são os compósitos. Um material 
compósito é composto por dois ou mais materiais homogênios, 
fisicamente distintos, chamados fases, cuja combinação resulta em 
propriedades diferentes das originais do componente. Estes materiais 
podem ser projetados para serem leves, resistentes e rígidos. 

As fases configuram uma matriz (fase contínua) e um reforço ou 
modificador (fase dispersa).

A matriz tem as seguintes funções: distribuir e transferir as tensões 
para a carga; ligar a carga uma com as outras; e, proteger a superfície da 
carga. A carga pode ser de reforço ou enchimento. Quanto à matriz, os 
compósitos se dividem em: compósito de matriz metálica (com inclusão 
de misturas de cerâmicas e metais); compósitos de matriz cerâmica e 
compósitos de matriz polimérica (as resinas termorrígidas são as mais 
usadas neste tipo de compósito). 
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• Compósitos de Matriz Metálica - os materiais de reforços mais 
comuns são partículas cerâmicas (cermetos), fibras cerâmicas 
de carbono e de boro. Um cermeto é um material compósito 
no qual a cerâmica está incorporada em uma matriz metálica. 
Os metais duros são compostos de um ou mais carbetos unidos 
por uma matriz metálica. Ferramentas de corte, brocas para 
perfuração de rochas e outros equipamentos para mineração 
são algumas das aplicações importantes de metais duros. 

• Compósitos de Matriz Cerâmica - a alta rigidez, dureza, 
resistência ao calor, resistência à compressão, são propriedades 
que validam a cerâmica como vantajosa. Baixa tenacidade e 
resistência à tração são limitações das cerâmicas. O objetivo 
do compósito de base cerâmica é aproveitar as propriedades 
positivas e compensar as negativas.  O uso da fibra de carbono 
para o reforço é uma das opções para suprimir tais limitações.

• Compósitos de Matriz Polimérica - Sendo o mais importante 
dentre os compósitos, por sua maior aplicação, consiste em 
uma matriz polimérica na qual é incorporada uma fase dispersa 
na forma de fibras, pós ou flocos. Fibras de alta resistência 
são incorporadas a polímeros termorrígidos (em alguns 
casos também em termoplásticos) para obter alta resistência 
com baixo peso. As aplicações são diversas, como em casco 
de barcos, artigos esportivos, varas de pescaria, indústria 
aeronáutica e automobilística. 

A aplicação destes compósitos confere resistência e leveza a órteses 
e próteses. 

O quadro 2 apresenta exemplos de matrizes polimérica e metálica 
e reforços em materiais compósitos.
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Quadro 2. Matrizes polimérica e metálica e reforços em materiais compósitos.

Matriz  Reforço

Orgânica 
(polimérica)

Polímeros 
Termoplásticos

Polímeros 
Termoendurecíveis.

Mineral
Fibra de vidro

Fibra de carbono

Orgânico 
Aramida 

Poliamida

Metálico
Boro

Alumínio

Metálica
Ligas leves de Alumínio, 

Magnésio, Titânio.

Mineral
Carbono

Carboneto de silício

Metálico Boro

Misto
Boro revestido de 

carboneto de silício

O processo de laminação com resina, para a construção de encaixes 
e estrutura exoesquelética de próteses é um exemplo de construção de 
compósito de base polimérica, com reforços de fibras orgânicas e de 
vidro e/ou carbono. Isso confere ao dispositivo ótima relação entre 
peso (que é baixo) e resistência (que é alta), além de baixo volume, o 
que permite excelente laminação com pequena espessura (Figura 5).

Figura 5. Fibras para reforço: 
a.Fibra de vidro ; 
b. Fibra de carbono.

Fonte: Arquivo pessoal de Alysson Alvim 
Campos, 2014.a                           b
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PROCESSOS DE FABRICAÇÃO

Nas cessões anteriores, foram abortados conceitos, agrupamentos, 
propriedades e aplicação dos materiais. Para que os materiais 

se tornem produtos (produtos final, peças componentes de outros 
produtos ou produtos a ser matéria-prima para confecção de algum 
outro) passam por diferentes processos de fabricação.  De uma forma 
geral, os processos de fabricação objetivam a manufatura dos metais e 
suas ligas, o processamento dos materiais cerâmicos, a conformação 
dos polímeros, elastômeros e compósitos de matriz polimérica. 

Processos de transformação dos metais

Os principais processos de fabricação/transformação dos metais 
são laminação, forjamento, trefilação, extrusão, estampagem, usinagem, 
fundição, soldagem.

Dentre o grupo de processos mecânicos, os processos de 
conformação plástica que deformam permanentemente o material são 
os mais utilizados na confecção de produtos metálicos. 

Na produção de órteses e próteses, dentre os diferentes processos 
de transformação mecânica destacam-se a usinagem e a soldagem.  

1. Usinagem

Abrange muitos dos processos mecânicos mais comuns como 
abrir furos, roscas e aplainamento, além de operações com máquinas 
que fazem parte do cotidiano em uma oficina ortopédica. A maioria 
dos produtos fabricados com materiais metálicos necessita ser usinado 
antes de estar pronto. A usinagem é o processo de transformação 
mecânica com a remoção de material e é empregada, geralmente, para 
produzir formas com bom acabamento superficial e, muitas vezes, com 
geometria complexa. A usinagem é uma operação secundária uma vez 
que o material usinado já foi produzido por processo primário, anterior, 
tal como o forjamento, a laminação ou a fundição. Alguns exemplos 
de produtos da usinagem são: parafusos, engrenagens, pinos, eixos, 
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polias, componentes estruturais para máquinas, ferramentas diversas, 
dentre outras. Além de metais, alguns processos de usinagem se aplicam 
em outros materiais, como polímeros. São operações de usinagem: o 
torneamento, aplainamento, furação, fresamento, mandrilamento, 
serramento, roscamento, brochamento e retificação.

• Torneamento – é utilizado para obtenção de superfícies 
de revolução, onde uma ferramenta retira material da 
superfície de uma peça que gira em torno do eixo principal 
de rotação de uma máquina. Esta máquina é o torno, e sua 
versão mais elementar e mais usado para o torneamento 
é o torno mecânico que é um equipamento versátil 
operado manualmente para produção pequena e média. 
Os principais tipos de torneamento são cônico e cilíndrico. 
A rotação no torneamento está relacionada com a velocidade 
de corte desejada na superfície da peça cilíndrica.  A Figura 
6 apresenta um torno mecânico horizontal onde no cabeçote 
fixo fica a unidade de acionamento que faz girar a placa (eixo 
árvore), na qual está presa a peça a ser torneada. O cabeçote 
móvel apoia a outra extremidade da peça. No porta ferramentas 
é fixada a ferramenta, que é o utensílio que faz o “desbaste” na 
peça. O carro principal faz o avanço sobre o barramento em 
direção à placa, através de um fuso (espécie de parafuso) com a 
transmissão feita em uma relação calculada em função da rotação. 
Esta operação é chamada de torneamento cilíndrico.  O 
carro transversal faz o “aprofundamento” da ferramenta, em 
direção ao centro da peça, operação chamada de faceamento. 
A oficina ortopédica aparelhada com torno ganha versatilidade 
na produção de ajuste e manutenção nas órteses e próteses 
e também em meios auxiliares de locomoção, como cadeiras 
de rodas, muletas e andadores. Este trabalho, somado às 
demandas da adequação postural em cadeira de rodas requer, 
muitas vezes, peças personalizadas. 
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Figura 6. Torno mecânico.

Fonte: Adaptação de Alysson Alvim Campos, 2014 .

• Aplainamento – processo empregado para se obter superfícies 
planas através da remoção das irregularidades da superfície. O 
instrumento para este processo é a plaina e esta pode realizar 
o movimento sobre a peça ou a peça sobre a plaina.

• Furação – é a operação de usinagem para abrir furos em 
peças, ou mesmo alargar ou acabar estes furos. Os furos 
podem variar de pequenas medidas (poucos milímetros) a até 
medida de alguns centímetros. Nesta operação a ferramenta 
de usinagem mais comum é a broca. Em tornos, a broca fica 
fixa e a peça, em rotação, avança em direção à broca, mas 
nas furações mais comuns, a furadeira é a ferramenta mais 
utilizada, onde a broca gira e avança em direção à peça. A 
furação pode ser: passante, furação de centros, escareamento, 
trepanação e furação escalonada. As furadeiras mais utilizadas 
são de coluna, portáteis e radiais (Figura 7). 
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Figura 7. Furação de hastes de 
coletes. 

Fonte: Arquivo pessoal de Alysson 
Alvim Campos, 2014.

Existe infinidade de brocas para os mais diversos tipos de 
furos e materiais. Os tipos mais comuns são canhão, helicoidal, 
alargadoras e escariadoras (Figura 8). 

Figura 8. Tipos de brocas.

Fonte: Arquivo pessoal de Alysson 
Alvim Campos, 2014.

Além do uso de brocas, furos também podem ser feitos por 
estampagem (punção), remoção química, eletro-erosão e feixes 
de energia.

A rotação promove o movimento de corte e o avanço é o outro 
movimento da operação, onde a broca avança em direção da peça ou 
esta avança em direção à broca (Figura 9).



CAPÍTULO 6. TECNOLOGIA DE MATERIAIS NA PRODUÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES E  NA ADAPTAÇÃO DE MEIOS 
AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO

173

Figura 9. Operação de corte. 

Fonte: Arquivo pessoal de Alysson Alvim Campos, 
2014.

A velocidade de corte é a velocidade tangencial com que o diâmetro 
externo da broca gira e é ajustada de acordo com a rotação da broca 
(para furadeira) ou peça (para torno). Esta velocidade diminui à medida 
que se aproxima do centro de rotação. O avanço é em função da rotação, 
especificado em milímetros por volta. O avanço deve ser dimensionado 
de forma proporcional ao diâmetro da broca.  A profundidade do 
corte é um fator complicador. Quanto maior este for, mais atrito existe 
entre a broca e material furado e a dificuldade de remoção do cavaco 
aumenta. Quando a profundidade ultrapassa cinco vezes o diâmetro 
da broca, este processo de furação é denominado furação profunda, e 
requisita alguns processos de suporte, como a refrigeração da broca. 
O movimento de “entra e sai” com a broca, promove a remoção dos 
cavacos, impedindo que estes danifiquem a furação.

Algumas operações mecânicas estão relacionadas com a furação. 
Dentre estas, destaca-se o rosqueamento, também chamado de 
roscamento que pode ser feito no torno com ferramenta específica, 
sendo possível a realização de rosca interna e externa. Contudo, as 
roscas feitas em torno, são em geral roscas especiais (fora do padrão) 
ou na produção de grandes volumes de peças ou peças específicas. 
Nos métodos mais comuns de execução do roscamento utilizam-
se ferramentas denominadas machos e cossinetes. Para rosca interna 
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usa-se o conjunto de ferramentas macho e para roscas externas usa-se 
conjunto de cossinetes, também chamadas de tarraxas. 

Alguns fatores devem ser observados nesta operação: o padrão de 
rosca, que comumente é medida em milímetros (métrica) ou polegadas 
e o tipo de rosca, que pode ser fina ou grossa.  O erro no rosqueamento 
pode travar um parafuso ou impedir o seu devido ajuste. Em geral, as 
ferramentas denominadas machos são configuradas em jogos com três 
unidades, numerados de 1 a 3 e cada uma com um perfil de rosca. 

Usa-se um desandador, também chamado de vira-macho, como 
suporte e alavanca para promover o momento de força necessário ao 
processo. Primeiramente, passa-se a ferramenta número 1 (ferramenta 
macho de pré-corte) no furo previamente aberto (o furo deve ter um 
diâmetro ligeiramente menor que a rosca usada). Esta ferramenta retira 
cerca de 55% do material para, em seguida, a ferramenta 2 (macho 
de semiacabamento)  retirar outros 30% e, por último, a ferramenta-
macho de número 3 (de acabamento) retirar o 15% restante do material.  
Neste processo o roscamento com as ferramentas-macho deve ser feito 
e desfeito, para que seja possível retirar o cavaco resultante. A cadência 
desta etapa pode variar de acordo com o tipo de material. Cerca de 
1/4 de volta para materiais duros a 1,5 de volta para materiais macios. 
Agentes lubrificantes e refrigeradores podem ser utilizados nesta etapa. 
Para as roscas externas, usa-se cossinetes (tarraxas), com processo 
similar ao do roscamento interno com ferramentas-macho (Figuras 
10a, 10b, 10c e 10d).

Figuras 10a e 10b. Conjuntos de ferramentas-macho e cossinetes. 
Fonte: Arquivo pessoal de Alysson Alvim Campos, 2014.

a                                                        b
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Figuras 10c e 10d  Operação de rosqueamento. 
Fonte: Arquivo pessoal de Alysson Alvim Campos, 2014.

• Fresamento – com grande versatilidade, o fresamento pode 
produzir superfícies diversas. Um exemplo clássico desta 
operação é a construção de engrenagens. As ferramentas são 
multicortantes e normalmente a ferramenta gira e a peça 
realiza o movimento de avanço por intermédio da fresadora. 
Os dois tipos básicos de fresamento são cilíndrico tangencial e 
cilíndrico frontal.

• Serramento – operação de secção de peças com auxílio de 
ferramentas (serras) multicortantes de pequena espessura. 
Em geral, usada para separar peças em partes ou remover 
parte desnecessária. Os tipos de serras mais comuns, sobretudo 
utilizadas em uma oficina ortopédica, são a serras de fita, 
circulares, de disco e alternativas. Para cada tipo de material, 
deve-se observar o tipo ideal de serra, considerando o tipo de 
aço de sua composição, quantidade de dentes por polegada e 
tipo de dentes (Figura 11).

Figura 11. Tipos de serra.

Fonte: Arquivo pessoal de Alysson 
Alvim Campos, 2014.

c                                                     d
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• Retificação - processo que remove material superficialmente, 
por partículas abrasivas, contidas em um rebolo que 
gira em alta rotação. Os rebolos são balanceados para 
trabalharem em alta rotação e têm, em geral, forma de disco. 
A retificação é aplicada, dentre outros, para desbastes e 
acabamentos superficiais. As lixas, muito utilizadas nas 
lixadeiras em oficina ortopédica, são similares ao rebolo 
e promovem também a retificação, pois são abrasivas. 
As lixas são compostas por grãos abrasivos, e podem 
executar desde desbastes até polimento. A granulação da 
lixa, determinada pela quantidade de grãos por centímetro 
quadrado, identifica sua capacidade abrasiva. Uma lixa de baixa 
granulação (16 a 60) removerá mais material e promoverá um 
acabamento superficial ruim. Uma lixa de grão fino (maior que 
300) promoverá pequena remoção de material e um melhor 
acabamento. Comercialmente, encontramos lixas de grãos 
entre 16 e 1600. Contudo, os mais extremos (menores que 36 
e maiores que 1200) são menos comercializados (Figuras 12a 
e 12b).  

Figura 12a. Diferentes grãos de lixas;  Figura 12b. Desbaste e acabamento de órtese. 
Fonte: Arquivo pessoal de Alysson Alvim Campos, 2014.

Outros processos de usinagem similares à retificação são: 
brunimento, lapidação, espelhamento, polimento e afiação. As 
operações de dobramento são definidas pela deformação do metal em 
torno de um eixo reto. Durante a operação de dobramento, o metal na 
parte interna está comprimido enquanto o metal da parte externa está 
tracionado (Groover, 2014). Um raio de curvatura muito pequeno em 

a                                                        b
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relação à espessura provoca estiramento no material, por isso existe 
uma tolerância de curvatura, que deve ser observada e obedecida. Outro 
fator a ser observado neste processo é o retorno elástico, pois, após a 
tensão de dobramento, o material fica com energia elástica armazenada 
que tende a provocar o retorno do material à condição inicial.  A força 
necessária para o dobramento depende da geometria da punção e 
matriz e da resistência e espessura do material. Esta força é diretamente 
proporcional ao limite de resistência à tração do material. 

O dobramento de barras metálicas é um procedimento de rotina 
na confecção de órteses. Qualquer estiramento causado durante este 
procedimento fragiliza o dispositivo (Figura 13a e 13b). 

Figura 13a. Dobramento, Figura 13b. Órtese produzida com dobramento.
Fonte: Arquivo pessoal de Alysson Alvim, 2014.

2. Soldagem

Soldagem é o principal meio de junção metálica fixa e é o mais 
frequente e demandado na oficina ortopédica, nos serviços de adequação 
postural em cadeiras de rodas. A união entre duas partes, segundo 
processos mecânicos, podem ser com juntas fixas e desmontáveis. As 
uniões com juntas desmontáveis compõem um processo mecânico que 
pode ser denominado de montagem. Groover (2014 p. 528) define 
soldagem como “processo de união de materiais no qual duas ou mais 
peças são coalescidas em suas superfícies de contato pela aplicação 

a                                                            b
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adequada de calor e/ou pressão”. O produto da soldagem é a solda e o 
nome dado ao material que se deseja soldar é metal base. A soldagem 
é amplamente aplicada como processo de união em componentes de 
estruturas metálicas e de equipamentos para várias aplicações. 

A grande maioria dos materiais metálicos podem ser soldados. 
A soldagem é um processo de grande eficiência para a união de partes 
metálicas, além de ser um processo simples e econômico, uma vez que 
as juntas soldadas demandam pequenas quantidades de material. O 
processo de soldagem se divide em dois grupos: por fusão e por pressão 
(soldagem na fase sólida). 

• Soldagem por pressão: Menos comum que os processos de 
fusão, baseia-se na união resultante apenas da aplicação de 
pressão ou da combinação de calor e pressão, sem nenhuma 
adição de metal e com temperaturas abaixo da temperatura 
de fusão dos metais envolvidos (GROOVER, 2014). Este tipo 
de soldagem é realizado nos seguintes processos: soldagem 
por forjamento, soldagem por pressão a quente, soldagem por 
explosão, soldagem por pressão a frio, soldagem por ultrassom, 
soldagem por difusão, soldagem por fricção e soldagem por 
resistência elétrica.

• Soldagem por fusão: Usa calor para fundir os metais a serem 
soldados e pode usar um metal de adição no processo. São 
processos de soldagem por fusão: soldagem por eletroescória, 
soldagem termoquímica, soldagem por energia radiante e 
soldagem por arco elétrico. A soldagem por fusão é a mais 
comumente utilizada. Dentre estas destacamos:

• Soldagem a gás oxicombustível - Usa gás oxicombustível para 
produzir uma chama com calor suficiente para fundir o metal 
base e o de adição. O mais conhecido é o oxi-acetileno (solda 
com maçarico).

• Soldagem a Arco Plasma – similar ao processo TIG, produz 
soldas de excelentes características (apresenta elevada 
relação profundidade/largura). No arco ocorre maior 
constricção, devido ao eletrodo permanecer recuado no bocal 
e concentricamente flui gás, geralmente inerte, formando o 
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plasma. Em torno desse plasma existe uma cortina adicional de 
gás, o qual é denominado de proteção. Este processo produz 
uma temperatura muito elevada, na ordem de 3000K.

• Soldagem a arco voltaico por eletrodo revestido - É um 
processo manual que emprega um eletrodo constituído de 
um arame (alma) com revestimento de fluxo (formados 
com diversos minérios e compostos químicos). As principais 
funções deste fluxo são a ionização do arco e proteção do metal 
fundido da atmosfera contaminante, além de fornecimento 
de componentes para melhorar as propriedades mecânicas 
e metalúrgicas do metal soldado. Pode ser executado em 
corrente contínua e corrente alternada e em todas as posições 
e praticamente em todas as ligas. É versátil, mas apresenta 
baixa produtividade.

• Soldagem a arco voltaico por arco submerso - devido 
à alimentação contínua tem alto rendimento. Pode ser 
automatizado ou ser semiautomático. Usa arame nu ou fita 
e é aplicado para ligas ferrosas e não ferrosas e é limitada à 
posição plana.

• Soldagem MIG/MAG - Usa arame nu, com proteção de gás 
CO2 e outras misturas, como argônio. Tem alta produtividade 
e geralmente usa corrente contínua. Solda quase todas as 
ligas metálicas. Tem menos versatilidade e o processo é 
semiautomático ou automático. Considerando o contexto 
do trabalho em oficina ortopédica, podemos dizer que este 
processo é o mais utilizado e recomendado. Isto se deve à 
facilidade operacional, custo relativamente baixo e a qualidade 
da solda o que permite bom acabamento. A regulagem de 
corrente e avanço (que é automático) do metal de adição, 
além da correta calibragem do gás, que protege a solda e cria a 
atmosfera adequada ao processo, são fatores importantes para 
uma boa soldagem.

• Soldagem TIG - Este processo utiliza um eletrodo não 
consumível composto por tungstênio puro ou ainda com 
adições de tório, lantânio ou cério. Empregado na soldagem 
de chapas finas, principalmente alumínio em, não ocorre 
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transferência de metal através do arco. O processo pode ser 
realizado com ou sem adição de material (metal de adição). 

As juntas soldadas, devido ao calor do processo, afeta o material 
soldado. Chamada de zona termicamente afetada, as proximidades da 
solda podem ficar fragilizadas após esta.

Processos de conformação de plásticos

Como dito, os dois tipos de plásticos (polímeros) são termoplásticos 
e termorrígidos. As ligações cruzadas decorrentes do processo químico 
que acontece durante o aquecimento e conformação (processo de cura) 
dos termorrígidos é um processo permanente, não permitindo a estrutura 
molecular se fundir novamente pelo aquecimento. Diferentemente, 
os termoplásticos não curam e sua estrutura química permanece 
praticamente inalterada quando é reaquecido. Por tal questão, este 
é largamente utilizado industrialmente, com diversos processos de 
conformação com calor (GROOVER, 2014).

Para conformar um polímero termoplástico, deve-se aquecer até 
o mesmo adquirir a consistência de um líquido viscoso, chamado de 
fluido polimérico.

Os processos de conformação de plásticos mais comuns são: 
extrusão, moldagem por injeção, moldagem por compressão, moldagem 
por sopro, moldagem por rotação (rotomoldagem) e termoformação 
(termoformagem). 

Destes, a termoformagem é o processo de transformação do 
polímero que é largamente aplicado na produção de órteses e próteses 
em uma oficina ortopédica. 

• Termoformagem - é o termo geralmente utilizado para o 
processo em que uma chapa plástica é aquecida e moldada em 
uma forma desejada. Neste processo utiliza-se o aquecimento e 
pressão para a conformação da peça. O processo, basicamente, 
se resume na deformação de chapas plásticas aquecidas. Com 
o aquecimento, a placa de termoplástico se torna maleável, de 
fácil deformação plástica e, depositada em uma matriz ou molde, 
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com a presença de uma pressão que a mantenha conformada 
até o resfriamento, esta toma a forma pretendida. Existem duas 
técnicas principais de termoformagem: a vácuo e por pressão. 
A principal diferença entre elas é que na termoformagem 
a vácuo, a chapa aquecida é forçada pelo vácuo contra o 
molde ou contra a caixa de moldagem. Na termoformagem 
por pressão, a chapa termoplástica é aquecida, pressionada 
por uma pressão ou “sopro” contra o molde ou cavidade 
para moldagem. Para as duas técnicas o mesmo princípio, ou 
seja: a lâmina é aquecida antes ou em contato com o molde 
e o vácuo (ou pressão) é aplicado em sentido contrário 
(uma suga o material em direção ao molde enquanto a outra 
empurra). Como vantagens deste processo destacam-se: o 
menor investimento em equipamentos e moldes e a produção 
de peças de diferentes espessuras com o mesmo molde. 
As desvantagens são o custo das lâminas (mais alto que o de 
resinas) além da alta perda de material devido ao recorte posterior 
e a dificuldade em controlar a uniformidade de espessura das 
paredes.  A produção de dispositivos ortopédicos sob medida 
com moldes gessados tem no processo de termoformagem a 
vácuo o principal meio de produção (Figura 14). 

Figura 14. Termoformagem.
Fonte: Adaptação de Alysson Alvim Campos, 2014.
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PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES 

A confecção de órteses e próteses perpassa diversos processos 
produtivos, desde a termoformagem de termoplásticos à construção 

de compósitos com resinas termorrígidas reforçada por fibras. Por 
sua finalidade principal ser atender à PCD e suas mais diferentes 
necessidades originadas por sequelas de patologias, lesões as órteses 
e próteses, em sua maioria, são confeccionadas sob medida. Daí que a 
oficina ortopédica, obrigatoriamente, agrega além de equipes técnicas 
multiprofissionais uma infinidade de produtos e diferentes meios de 
forma a executar diversos procedimentos e diferentes técnicas próprios 
aos distintos processos de confecção desses dispositivos. 

Há dispositivos produzidos a partir de moldes gessados, que 
ganham estrutura física a partir de moldagens, outros conformados 
mecanicamente por ferramentas, outros confeccionados com corte e 
costura de tecidos, lonas, coros e afins e, ainda, múltiplas possibilidades 
para que sempre se obtenha o produto final como prescrito e necessário 
a cada PCD atendida na Rede de Serviços de Saúde. Como estes moldes 
são cópia de um membro do corpo ou de parte de um membro (caso 
das próteses) são anatomicamente complexos o que impossibilita a 
mecanização do processo (salvo algumas técnicas de prototipagem e 
usinagem) os moldes são desbastados como a grosa para gesso que 
plaina a sua superfície para sua redução volumétrica ou para definir 
a pressão específica. Esta operação é realizada artesanalmente, utiliza 
diferentes grosas cujos formatos favorecem trabalhar em diversas 
posições e executar diferentes desbastes. 

As grosas são produzidas em aço temperado com grande tenacidade.  
Entre os cuidados com esta ferramenta estão: sua limpeza com materiais 
que não promovam desgastes no seu corte, evitar impactos uma vez 
que sua dureza facilita quebras. É importante para sua preservação a 
secagem após o uso e limpeza porque está sujeita à oxidação por sua 
manipulação exigir o uso de água (Figura 15).
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Figura 15. Grosas para gesso: meia-cana, plana e redonda. 
Fonte: Arquivo pessoal de Alysson Alvim Campos, 2014.

Outro processo, comum na produção de órteses e próteses, é a 
termoformagem, também chamado de termomoldagem dos moldes em 
gesso, usando polímeros termoplásticos. 

O polipropileno (PP), por suas características mecânicas e físicas 
são os mais utilizados neste processo. A temperatura de fusão do PP 
(quando passa do estado sólido para o estado de líquido viscoso) é de 
170 ºC. 

O molde de gesso é revestido por um tecido em malha, para 
proporcionar a distribuição da pressão negativa em sua superfície, 
que posicionado em um tubo é ligado a um equipamento (bomba 
de vácuo) que promove uma “sucção”, resultando no polipropileno 
completamente transformado quando pela ação térmica sua aparência 
fica mais transparente. Nessa condição o PP é depositado sob o molde, 
seguindo o selamento de todas as bordas para fechamento hermético e 
finalizando esse selamento sob a borda do tubo ligado à sucção (ligado 
o equipamento de vácuo gera pressão negativa na superfície do molde o 
que retira o ar que se encontra entre o molde e o termoplástico fundido). 
Desta maneira, o plástico adere uniformemente sob a superfície do 
molde. Mantendo essa pressão após o resfriamento, o polímero se 
resfria, retornando à condição sólida inicial (Figura 16).
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Durante este processo é imprescindível considerar os seguintes 
aspectos:

• A vazão da sucção deve ser da ordem de 40 m³/h, pois o material 
por estar fundido, escoa afi nando a espessura e, consequentemente, 
interferindo na resistência mecânica preconizada para a órtese ou 
prótese.  

• A pressão deve ser mantida em torno de 20mbar ou superior para 
garantir a “força” necessária na manutenção do termoplástico em 
compressão contra o molde até que se resfrie.

Na remoção do produto moldado deve-se aguardar o completo 
resfriamento do termoplástico antes da sua remoção do molde. A 
retirada do material ainda quente pode deformá-lo gerando diferenças 
das medidas referencias na produção do molde.  É importante nos 
processos de termoformagem saber a temperatura recomendada para 
trabalhar cada material. O aquecimento em temperaturas inferiores 
ou superiores levará a resultados de inutilização do produto, devido 
deformações e fragilizações.

Figura 16. Termoformagem de uma órtese.
Fonte: Arquivo pessoal de Alysson Alvim Campos, 2014.
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Outro processo é a laminação. Este é o processo de criação de 
compósito de estrutura mecânica que pode ser rígida ou flexível. Com 
o elemento base sendo resina acrílica ou poliester, este processo visa 
à construção de uma estrutura que pode ser o encaixe de prótese ou 
constituir uma prótese exoesquelética ou mesmo uma órtese.

Para este processo é necessário isolar o molde de gesso da resina 
que será depositada. Para isso, é utilizado uma laca isolante para gesso 
ou, mais comumente, fazer esse isolamento com um cartucho de material 
plástico-filme: PVC para casos de reação em baixa temperatura ou PVA 
para reações em alta temperatura. Similar ao processo de termoformagem 
usa-se, nesta etapa, equipamento de vácuo. Em seguida é depositada uma 
sequencia de malhas tubulares de algodão, intercalando-se com reforços 
de fibras, em geral de vidro e carbono. A fibra de carbono é mais eficiente, 
pois produz uma estrutura mais rígida, é menos volumosa e mais leve. 
Por fim é depositado um segundo cartucho PVC ou PVA, que será selado 
no tubo base, abaixo do canal de sucção. Neste segundo cartucho, a 
parte superior fica aberta para o envase da resina. Sela-se, então, a parte 
superior e liga a bomba de sucção, distribuindo a resina uniformemente 
na superfície do molde. Após a reação química, o compósito se solidifica 
adquirindo propriedades mecânicas de resistência e com baixo peso 
(Figura 17).

Figura 17. Laminação de encaixe protético. 
Fonte: Arquivo pessoal de Alysson Alvim Campos, 2014.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O TOP é o trabalhador da equipe de saúde da RAS do SUS que 
confecciona órteses e próteses e executa adaptações e ajustes 

nestes dispositivos e em meios auxiliares de locomoção. Para qualificar 
sua atuação e o trabalho que executa na oficina ortopédica o estudo 
dos materiais e das suas propriedades físicas e químicas assim como sua 
aplicação e os diferentes processos de fabricação são conhecimentos que 
fundamentam esse trabalho e potencializam a qualidade do atendimento 
à PCD.
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Segundo Colditz (1996) órteses são dispositivos externos, 
confeccionados com diferentes materiais e aplicados para tratar 

problemas do tronco, dos membros superiores (MMSS) e dos membros 
inferiores (MMII) decorrentes de lesões, doenças, defeitos congênitos 
ou do processo do envelhecimento.

Este capítulo aborda conceitos e tipos de órteses destacando 
as principais órteses para a coluna cervical, órteses torácicas, órteses 
lombo-sacra e órteses para MMII e para MMII, exemplificando o 
processo de confecção com princípios gerais e passo a passo. 

CONCEITOS E TIPOS DE ÓRTESES

Segundo Greve (2007) órteses são dispositivos externos destinados a 
corrigir e melhorar a função do corpo e, em geral, estão indicadas 

para:

• Imobilizar uma articulação ou um segmento do corpo;

• Limitar movimentos indesejáveis;

• Controlar a motricidade;

• Auxiliar o movimento;

• Reduzir a força de sustentação de peso;

• Prevenir a instalação de deformidades;

• Reduzir a dor pela imobilização.  

A órtese deve ser simples, confortável e a mais discreta possível. Na 
escolha dos materiais para produção de órteses devem ser consideradas 
as forças a que estarão submetidas, a durabilidade, a flexibilidade e 
peso.  
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Na sua confecção podem ser usados:

• Metais (ferro, aço cromado, aço inox, alumínio e titânio);

• Termoplásticos (polivinil carbonato/PVC, polietileno, 
polipropileno, resinas);

• Fibras (vidro e carbono);

• Couro, espumas, borracha, cortiça e silicone;

• Tecidos sintéticos, lona e velcro.

Os materiais utilizados na confecção desses dispositivos 
ficaram restritos, por muito tempo, ao gesso, metal, arame, ferro e 
couro. O desenvolvimento de estudos científicos e das tecnologias 
voltados para a reabilitação da pessoa com deficiência (PCD) e para 
a engenharia de materiais impulsionou o processo de fabricação de 
órteses (ASSUMPÇÃO, 2005).

Dentre as classificações disponíveis para descrever as 
características da órteses se destacam as que agrupam os equipamentos 
por tipo, finalidade e modelo. No entanto, a configuração externa, as 
características mecânicas, as fontes de energia, os materiais e as partes 
anatômicas envolvidas também podem ser utilizadas para categorizar os 
equipamentos (COLDITZ, 1996; DE CARLO; LUZO, 2004).

As órteses funcionam segundo as leis básicas da física e incorporam, 
em seu funcionamento, forças, resistências, eixos de rotação e braços de 
momento. 

Qualquer modelo de órtese vai se aproximar às regras mecânicas 
que governam o funcionamento de dois tipos específicos de sistemas: 
alavancas interfixas e circuitos de coaptação (FESS et al., 2005):

• Sistemas de alavanca interfixa: possui dois braços de momento 
ou de força, sendo um deles localizado no segmento anatômico 
distal e o segundo no segmento anatômico proximal. O ponto 
central está geralmente localizado no eixo articular (Figura 1)
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Figura 1. Desenho esquemático ilustrando uma alavanca interfi xa.
Fonte: Arquivo pessoal de Dagoberto Miranda Barbosa, 2014.

• Sistemas de coaptação: são sistemas constituídos de dois pontos 
de contato, duas forças posicionadas em um mesmo plano, 
mas atuando em direções diferentes. São circunferenciais e 
não necessitam de uma força central oposta e recíproca.

ÓRTESES PARA COLUNA CERVICAL

As órteses cervicais, também conhecidas como colares, auxiliam 
na imobilização da coluna cervical. Algumas podem ser feitas sob 

medida, mas, em sua maioria, são produzidas pela indústria e adquiridos 
pela pessoa conforme prescrição (EDELSTEIN, 2006).

Colares flexíveis, semirrígidos e rígidos.

Os colares flexíveis para a coluna cervical são feitos de espuma de 
borracha, de espuma plástica ou feltro envolvido em algodão e preso 
com velcro. São enrolados no pescoço e promovem limitação parcial da 
coluna (EDELSTEIN, 2006). 

Algumas órteses cervicais possuem laminados de polietileno 
para dar maior estabilidade, nestes casos são conhecidos como colares 
semirrígidos (EDELSTEIN, 2006). 
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Os colares rígidos (Figura 2) são feitos em polipropileno e forrados 
nos bordos superior e inferior com uma espuma de média densidade. 
Podem ter ou não o apoio mentoniano. São conhecidos também como 
colar de Thomas (EDELSTEIN, 2006).

Figura 2. Colar rígido.
Fonte: Arquivo pessoal de Michel Davitt, 2014.

Estes colares do tipo flexível, semirrígido e rígido são indicados 
em casos de hipermobilidade, pós-traumatismo, cervicalgias, 
torcicolos, pós-operatório de cirurgias cervicais e artrose e atrite leves. 
A imobilidade necessária à situação é o critério para indicar um ou o 
outro tipo (EDELSTEIN, 2006).

Colar Philadelphia

O colar Philadelphia (Figura 3), desenvolvido em 1971, é 
confeccionado em espuma de polietileno com reforço vertical anterior. 
O colar se estende desde o queixo até o manúbrio, na frente, e das 
tuberosidades occipitais até a região acima dos ângulos superiores 
das escapulas, nas costas. Alguns modelos têm um orifício na frente 
para favorecer os indivíduos com traqueostomia. Ele tem a mesma 
indicação do colar macio, rígido ou semirrígido, porém devem ser 
usados em situações que exigem maior imobilidade da coluna cervical. 
Também pode ser utilizado para controlar cicatrização em pessoas com 
queimaduras (EDELSTEIN, 2006).
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Figura 3. Colar Philadelphia.
Fonte: Arquivo pessoal de Michel Davitt, 2014.

Órteses SOMI (imobilizador esterno-occipito-mandibular)

As órteses SOMI são  indicadas na imobilização da coluna cervical, 
para o quê são muito eficientes. Sua porção superior está em contato 
com o queixo anteriormente e com o occipital posteriormente, e sua 
parte inferior repousa sobre o tórax, ao nível do esterno, e sobre a parte 
superior da coluna torácica na região posterior. A esta órtese podem ser 
acopladas hastes verticais, que podem ser ajustáveis, que se estendem da 
parte superior para a inferior (EDELSTEIN, 2006).

Podemos encontrar órteses SOMI com 2, 3 ou 4 hastes. A órtese 
com 2 hastes limita a flexão e extensão do pescoço, uma vez que as hastes 
se encontram na linha média anterior e posterior, porém, não são muito 
eficazes para controlar a rotação e flexão lateral (EDELSTEIN, 2006).

A órtese com 3 hastes é conhecida como imobilizador esterno-
occipito-mandibular (IEOM). Ela apresenta uma haste vertical na linha 
média anterior que termina em uma placa mandibular e duas hastes 
verticais curvas que vão deste o tórax anterior até o occipital. Ela é 
indicada para pessoas que permanecem em supino e necessitam de 
limitação dos movimentos da cervical (EDELSTEIN, 2006). A órtese com 
4 hastes verticais apresenta duas hastes anteriores e duas posteriores que 
estão fixadas nas placas mandibular e occipital. Ela é eficaz em situações 
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que requerem limitação dos movimentos de flexão, extensão, rotação e 
flexão lateral da coluna cervical (EDELSTEIN, 2006).

Órtese Minerva

A órtese Minerva é utilizada quando a pessoa necessita de grande 
imobilização dos movimentos do pescoço, em situações com fratura da 
coluna cervical com ou sem lesão medular.

Ela é composta por 2 placas semirrígidas. Anteriormente, ela se 
estende do tórax até o queixo; posteriormente ela segue do dorso até a 
região parietal. Na parte posterior existe uma faixa que circunda a testa. 
Esta faixa nomeia a órtese, pois faz referência à deusa grega Minerva, 
filha de Zeus, que lança raios de sua testa.

Órtese Halo

Esta órtese é a mais eficaz na imobilização máxima da coluna 
cervical, sendo capaz de limitar os movimentos ao nível de C3 e occipito. 
Ela é formada por uma anel rígido colocado na cabeça e que se liga a 
placas torácicas anterior e posterior por meio de 4 hastes. O anel é fixado 
na lâmina óssea externa do crânio por 4 parafusos. 

O procedimento é realizado pelo ortopedista sendo comum 
a participação do técnico em órtese e prótese (TOP) para proceder 
ao ajustamento das hastes para obter a altura indicada do pescoço  
(EDELSTEIN, 2006).

ÓRTESES PARA COLUNA TORÁCICA, LOMBAR E SACRA

As órteses para o tronco são indicadas para melhorar a postura 
diminuindo as patologias da coluna vertebral (escoliose, cifose 

e hiperlordose) ou para dar suporte nos casos em que a pessoa não 
tem controle do tronco, auxiliando na postura ortostática (de pé) 
(EDELSTEIN, 2006).  A utilização destas órteses ainda é controversa, 
pois não existem muitos estudos comprovando sua eficácia. 
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No entanto, algumas pessoas relatam melhora da postura após seu 
uso, além de permitir que a pessoa retome suas atividades por promover 
melhora da dor. 

Importante ressaltar que o uso prolongado da órtese pode resultar 
em atrofia e fraqueza muscular por desuso (EDELSTEIN, 2006). 

Órtese Milwaukee

Indicada para criança ou adolescente com escoliose não estruturada 
e que esteja em fase de crescimento, a órtese Milwaukee (Figura 4) foi 
inventada na década de 1940, em Milwaukee, nos Estados Unidos. 

Deve ser utilizada entre 16 e até 23 horas por dia em casos cujas 
curvaturas laterais estejam entre 20 a 45 graus. O ápice da curvatura 
não pode estar acima da sexta vértebra torácica (EDELSTEIN, 2006).  

Feita sob medida, a órtese Milwaukee consiste em um colar cervical 
e uma cinta pélvica unidos na frente por uma haste única vertical e nas 
costas por um par de hastes. A esta estrutura são colocadas almofadas 
que vão controlar passivamente a curvatura da coluna vertebral. 

As almofadas devem ser colocadas sobre a costela ao nível da 
vértebra que determina o ápice da curva. 

O posicionamento desta almofada é determinado a partir de um 
exame de Raio X e pela prescrição médica. 

As almofadas laterais restringem as curvas laterais, e as póstero-
laterais limitam a deformidade em rotação lateral. Estas almofadas 
podem ser retiradas ao longo do dia (EDELSTEIN, 2006).
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Figura 4. Órtese Milwaukee.
Fonte: Arquivo pessoal de Michel Davitt, 2014.

Parte lombo-sacra

A parte anterior deve ser posicionada de modo que fique a 1 cm 
da sínfise púbica até 1 cm do apêndice xifóide. As partes laterais devem 
contornar a pelve ao nível das cristas ilíacas. Posteriormente, apoia no 
terço inferior dos glúteos (EDELSTEIN, 2006).

Parte Cervical

Superiormente o colete apresenta um colar cervical, que se liga 
a porção lombo-sacra por meio de hastes. As hastes não devem tocar 
a pessoa. O colar tem apoio posterior nos occipitais e anterior na 
mandíbula (EDELSTEIN, 2006).

Para a fabricação do colete, tira-se a medida da distância entre a 
parte superior do osso púbico e o apêndice xifoide; entre o apêndice 
xifóide e a mandíbula; faz-se marcação das espinhas ilíacas, dos processos 
espinhosos e do ângulo inferior da escápula e tira-se um molde de gesso 
da coluna vertebral da pessoa. Uma placa de polipropileno, depois de ir 
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ao forno para ficar mais maleável, é colocada sobre o molde de gesso. 
Depois de seco o molde de polipropileno é cortado de acordo com 
as medidas da pessoa com deficiência, as hastes e o colar cervical são 
adicionados ao colete. As almofadas serão adicionadas de acordo com 
o local da curvatura.

É importante orientar a pessoa que verifique sempre sua pele 
em busca de pontos vermelhos que podem ser pontos de pressão do 
colete. Estes pontos de pressão, quando não aliviados, podem causar 
ferimentos na pele.

Órtese de Boston

A órtese de Boston (Figura 5) é uma órtese tóraco-lombro-sacra 
indicada para controle da escoliose, porém não possui o colar cervical, 
o que a torna mais estética que a anterior.Também pode ser utilizada 
para pessoas com espondilólise e espondilolistese. Estas órteses são 
fabricadas pela indústria em diversos tamanhos podendo ser compradas 
pela pessoa ou fabricadas sob medida (EDELSTEIN, 2006).

Ela é composta por 2 peças de plástico que se unem por meio de 
faixas ajustáveis. Almofadas de pressão são fixadas no seu interior com 
o objetivo de aplicar forças para redução da deformidade. A órtese deve 
ser posicionada abaixo da escápula. (EDELSTEIN, 2006).  

Figura 5. Órtese de Boston.
Fonte: Arquivo pessoal de Michel Davitt, 2014.
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Para sua confecção são retiradas medidas da coluna da pessoa 
e um molde de gesso é produzido. O colete é fabricado com a placa 
de termoplástico que será colocada sobre o molde. A pessoa deve ser 
orientada a comunicar o aparecimento de qualquer ponto vermelho na 
pele e protuberâncias ósseas, para que possam ser feitas as correções 
pertinentes.

Órtese Tóracolombosacra (OTLS)

As órteses tóracolombosacras envolvem as colunas torácica, 
lombar e sacral. Podem ser confeccionadas em tecido ou material rígido 
(polipropileno), podendo ser compradas ou fabricadas conforme a 
necessidade da pessoa com deficiência (EDELSTEIN, 2006).

Esta órtese pode ser indicada para controlar a flexão e extensão 
do tronco; a flexão lateral; e para restringir os movimentos de flexão, 
extensão e rotação do tronco. Assim como os coletes Milwaukee e Boston, 
as OTLS podem ser feitas sob medida, em polipropileno, fabricadas sobre 
o molde de gesso do tronco dapessoa (EDELSTEIN, 2006).  

Alguns exemplos de OTLS são: colete infra-axilar de Wilmington, 
utilizado no tratamento de escoliose e feito em peça única de 
polipropileno; colete de Jewett indicado para a pessoa com cifose 
torácica; colete de Charleston, colete de uso noturno com o qual a 
pessoa fica inclinada para o lado da convexidade da curva, indicado 
para pessoas com escoliose; e colete de Knight que imobiliza a coluna 
tóraco-lombar podendo ser utilizado junto com uma órtese longa na 
pessoa com controle de tronco insuficiente, auxiliando na aquisição da 
postura ortostática (de pé) (EDELSTEIN, 2006).

Órteses Lombosacras

As órteses lombosacras envolvem o tronco anteriormente desde 
o processo xifoide até a sínfise púbica e posteriormente desde o 
ângulo inferior da escapula até a parte superior ou base das nádegas 
(EDELSTEIN, 2006). Um exemplo de órtese lombosacra é o colete 
de Wiliams, indicado para pessoas com hiperlordose não estruturada. 
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Este colete permite a flexão, porém bloqueia a hiperextensão da coluna 
lombar (EDELSTEIN, 2006). Os coletes tipo Putti (Figura 6) reduzem 
a sobrecarga nos músculos paravertebrais promovendo alívio da região 
lombar. Podem ser utilizadas em casos de lombalgias, no tratamento de 
fraturas lombares e no pós-operatório de cirurgias da coluna lombar 
(EDELSTEIN, 2006).

Figura 6. Colete Putti.
Fonte: Arquivo pessoal de Michel Davitt, 2014.

Órteses Sacroilíacas

As órteses sacroilíacas são denominadas cintas e indicadas para 
diminuir a diástase sacroilíaca (que é a separação do osso sacro com o 
osso ilíaco). Também pode ser usada na separação da sínfise pubiana 
ou a pressão sobre a musculatura extensora da região lombosacra em 
indivíduos que carregam muito peso. A borda superior dessa órtese se 
localiza abaixo do nível das cristas ilíacas e inferiormente ela se situa ao 
nível dos ligamentos inguinais (EDELSTEIN, 2006).
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ÓRTESES DE MEMBRO SUPERIOR

Relatos científicos do uso de órteses de membros superiores já são 
conhecidos desde 1920.  Inicialmente, estes equipamentos eram 

elaborados por ferreiros ou protéticos sem qualificação específica. Foi 
Bunnel, na obra Surgery of the Hand, de 1944, que publicou a primeira 
revisão sistematizada sobre órteses para a 
mão de pessoas operadas (ASSUMPÇÃO, 
2005). A American Society of Hand 
Therapists adotou como referência o 
Sistema de Classificação de Órteses (SCO), 
que subdivide as órteses de maneira 
organizada, lógica e prática.   Esse sistema 
considera quatro fatores de descrição: foco 
anatômico, direção cinemática, finalidade 
principal e inclusão de articulações 
secundárias (COLDITZ, 1996).

   Habitualmente as órteses de membros superiores (MMSS) podem 
ser divididas em estáticas, dinâmicas, estáticas seriadas e funcionais. 
As órteses estáticas (Figura 7) não possuem, em sua estrutura, trações 
elásticas, tensores, esticadores ou molas que são os componentes das 
órteses dinâmicas (Figura 8), cuja finalidade é a aplicação de forças nos 
segmentos articulares. 

Figura 7. Extensor de cotovelo 
fabricado com lona 
(órtese estática).

Fonte: Arquivo pessoal de 
Dagoberto Miranda Barbosa, 2014.

Várias órteses recebem 
“nomes próprios” herda-
dos de seus criadores. Em 
determinadas situações, 
chegam a ser denominadas 
por “nomes compostos” 
refletindo as contribuições 
e/ou modificações realiza-
das por diferentes autores 
em momentos distintos.
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Figura 8. Órtese dinâmica com 
tração promovida por mola.

Fonte: Arquivo pessoal de 
Dagoberto Miranda Barbosa, 2014.

A órtese estática seriada (Figura 9), pode ser remodelada ou 
substituída, conforme a progressão do tratamento indicado. A angulação 
da órtese vai sendo modificada de acordo com o ganho da amplitude de 
movimento do cotovelo da pessoa.

Figura 9. Órtese estática seriada. 

Fonte: Arquivo pessoal de Dagoberto Miranda 
Barbosa, 2014.

As órteses funcionais são assim definidas, porque auxiliam a 
pessoa na execução de alguma tarefa. Estas podem ser tanto estáticas 
como dinâmicas.

Os materiais geralmente utilizados na confecção das órteses de 
membros superiores são os termomoldáveis de baixa e alta temperatura, 
além do gesso, gesso sintético, neoprene, lona, couro e diferentes tipos 
de metais. Cada situação disfuncional requer uma análise aprofundada e 
individualizada, visando garantir a escolha do material mais apropriado 
a cada caso (BELKIN; YASUDA, 2005).
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Princípios anatômicos da mão

Para que uma órtese atenda ao propósito que se destina é obrigatório 
que o técnico em órteses e próteses, que a confecciona, conheça os 
fundamentos da anatomia da mão e do punho e as correlações dos 
mesmos com a função (FESS, 2002).

A mão pode ser considerada um dos segmentos com estrutura 
anatômica mais complexa do corpo humano. Coexiste, em um espaço 
restrito, uma série de elementos que funcionam de forma coordenada, 
permitindo à mão realizar movimentos que combinam precisão, 
resistência e força. 

A estrutura óssea da mão com suas articulações, como descrita 
no capítulo 3 desse caderno de textos, apresenta um arranjo único 
que permite a sua enorme adaptabilidade funcional (FESS, 2002): oito 
ossos do carpo, que se subdividem nas fileiras proximal e distal, cinco 
metacarpos, numerados do primeiro ao quinto a partir do polegar, as 
falanges proximal e distal do polegar e as falanges proximais, médias e 
distais do segundo ao quinto dedo.

As articulações da mão (Figura 10) são denominadas, tomando 
como referência os ossos que se articulam e sua descrição inclui o 
número do dedo correspondente, por exemplo: articulação metacarpo-
falangeana do polegar ou do primeiro dedo.

Figura 10. Principais articulações do punho e da mão.
Fonte: Adaptado de Malick (1979).
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   As características anatômicas 
e a disposição dos ossos devem 
ser consideradas no processo 
de moldagem das órteses. O 
tecido subcutâneo adjacente às 
proeminências ósseas é mínimo nestas 
regiões e o contato constante das 
mesmas com os velcros, plásticos ou 
outros materiais do próprio aparelho 
podem provocar lesões decorrentes de 
isquemia seguida de necrose (FESS 
et al., 2005). As áreas de pele mais 
susceptíveis a lesões são apresentadas 
nas Figuras 11a, 11b, 11c.

Figura 11a. Áreas susceptíveis a lesões de pele por contato com elementos da órtese: 
aspecto lateral
Fonte: Adaptado de Malick (1982).

Figura 11b. Áreas susceptíveis 
a lesões de pele por contato com 
elementos da órtese: aspecto ventral.

Fonte: Adaptado de Malick (1982).

Devido ao número de falan-
ges o polegar possui apenas uma 
articulação entre as falanges deno-
minada interfalangiana do polegar 
ou do primeiro dedo. Os outros 
dedos têm duas: as interfalangia-
nas proximais e distais. Para saber 
mais sobre a anatomia da mão 
recomenda-se que se consulte um 
Atlas de Anatomia na internet ou 
na biblioteca.
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Figura 11c. Áreas susceptíveis a lesões de 
pele por contato com elementos da órtese: 
aspecto dorsal.

Fonte: Adaptado de Malick (1982).

Os ligamentos são estruturas anatômicas que, na mão, respondem 
pelo alinhamento e estabilidade das articulações durante a realização 
dos movimentos. A órtese deve alinhar-se à estrutura da mão e qualquer 
inadequação no seu posicionamento pode provocar força de estresse desigual 
às estruturas dos ligamentos, situação potencialmente geradora de desvios 
articulares, processos infl amatórios e em casos extremos, até ruptura do 
tecido ligamentar (FESS et al., 2005). 

 
Uma característica dos ligamentos que sustentam as articulações da mão, e 
que influenciam no desenho da órtese, é a relação dos ligamentos colate-
rais (mediais e laterais das metarcarpofalangianas e interfalangianas) com a 
posição das articulações. Comumente, uma órtese de repouso deve ser con-
feccionada de acordo com os ângulos de flexão das metacarpofalangianas e 
o ângulo neutro ou extensão das interfalangianas. Isto ocorre porque, nestas 
posições, os ligamentos colaterais encontram-se alongados, o que ajuda a 
evitar contraturas em extensão da metacarpofalangiana e flexão das inter-
falangianas, situação altamente disfuncional e de difícil reversão caso a mão 
enrijeça nesta posição. A figura 12 mostra a relação dos ligamentos colate-
rais com os ângulos articulares das metacarpofalangianas. Em extensão os 
ligamentos encontram-se relaxados e em flexão, alongados. Situação inversa 
acontece nas articulações interfalangianas.
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Figura 12. Relação do cumpri-
mento dos ligamentos colaterais 
laterais e mediais das metacarpo-
falangianas e interfalangianas e a 
posição articular.

Fonte: Weinzweig; Weinzweig (2004).

Os arcos palmares conferem à mão a habilidade de se adaptar aos 
diferentes formatos de objeto, achatando ou abaulando de acordo com 
a demanda de preensão e pinça. 

A mão possui três arcos: 

• Transverso proximal, formado pela fileira distal do carpo e o 
2º e 3º metacarpianos; 

• Transverso distal, composto pelas cabeças dos metacarpianos;  

• Arco longitudinal, do qual fazem parte os quatro raios digitais 
(espaços entre dois dedos adjacentes) e os ossos do carpo 
(Figura 13a e 13b) (FESS, 2002; FESS et al., 2005).

Figura 13a. Linhas na pele ilustrando os 
arcos da mão (vista dorsal).

Figura 13b. Linhas na pele ilustrando os 
arcos da mão (vista lateral).

Fonte: Arquivo pessoal de Dagoberto Miranda Barbosa, 2014.
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Durante a moldagem da órtese de membro superior é fundamental 
que o técnico em órteses e próteses se atente para o respeito à 
conformação dos arcos palmares. Uma órtese plana, que desrespeite 
ou até inverta a estrutura dos arcos, pode ocasionar problemas que 
vão desde pressão, dor e desconforto até o encurtamento dos músculos 
intrínsecos da mão em posições disfuncionais e lesões por contato.

A pele da mão é altamente especializada e conta com estruturas que 
participam intimamente da função do membro superior. A pele dorsal 
é fina e móvel, o que confere ao dorso da mão grande extensibilidade. 
Já a pele palmar possui numerosas conexões fibrosas que conferem 
estabilidade, favorecendo os movimentos de preensão e pinças. 

Ao se confeccionar uma órtese para o membro superior é 
obrigatório que o técnico em órteses e próteses conheça e respeite as 
pregas palmares (volares e dorsais). 

As pregas correspondem às articulações subjacentes e devem ser 
consideradas como o limite das órteses (FESS et al., 2005), (Figura 
14). Como exemplo, caso uma órtese tenha como objetivo permitir o 
movimento do polegar é necessário que, na moldagem, os limites de 
movimento deste segmento estejam livres e a prega de referência nesta 
situação é a prega tenar (Figura 15). 

Figura 14. Principais pregas 
palmares ventrais.

Fonte: Arquivo pessoal de Dagoberto 
Miranda Barbosa, 2014.
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Figura 15. Movimento 
de oponência do polegar 
evidenciando a prega tenar, 
limite da área a ser liberada 
quando da confecção 
de órtese que permita 
movimentos do primeiro 
dedo.

Fonte: Arquivo pessoal de 
Dagoberto Miranda Barbosa, 
2014.

Dentre os riscos potenciais que devem ser considerados no 
processo de modelagem da órtese, ressalta-se a redução da pressão 
imposta a qualquer região da mão e a eliminação das forças de fricção 
(FESS et al., 2005). Para tanto, as áreas da órtese que se apoiam sobre 
a pele precisam ser grandes o suficiente para distribuir a pressão de 
maneira uniforme. O tamanho da secção transversal do seguimento 
aonde a órtese irá se apoiar auxilia na dissipação de possíveis forças 
lesionantes, conforme ilustrado na Figura 16.

A estabilidade da órtese é garantida pelo máximo contato da 
mesma com a pele e pela disposição dos velcros. Esta estabilidade 
precisa ser assegurada para evitar deslocamentos e fricção. Especial 
atenção deve ser dada à pele dorsal da mão. Nesta região é escassa a 
presença de coxins gordurosos ou musculares de proteção o que torna 
a área ainda mais susceptível a pontos de pressão. 

Figura 16. Desenho esquemático ilustrando a relação da órtese com a secção transver-
sal do segmento de apoio. Em “A” o tamanho da órtese está adequado ao segmento. Em 
“B” a órtese está “rasa”, situação que promove aumento da pressão e instabilidade. Em 
“C” a órtese está profunda, difi cultando o processo de aplicação e retirada.
Fonte: Arquivo pessoal de Dagoberto Miranda Barbosa, 2014.
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Princípios gerais para confecção de órteses de MMSS

O processo de confecção das órteses de membros superiores 
depende de conhecimentos de física, anatomia, cinesiologia, 
biomecânica, patologia, processos cicatriciais, propriedades dos materiais 
e, principalmente, o entendimento sobre os protocolos de reabilitação 
dos membros superiores. Por esta razão, nos serviços que prestam 
assistência às pessoas com deficiência, esta ação comumente é realizada 
por terapeutas ocupacionais. No entanto, dependendo da organização e 
disponibilidade de recursos humanos, alguns modelos (principalmente 
de órteses estáticas) podem ser confeccionados por técnicos em órteses 
e próteses, com destaque para a órtese de posicionamento, indicada 
para manter as articulações da mão em posição funcional.

A concepção, modelagem e molde da órtese devem atender 
e estar de acordo com as necessidades da pessoa, de forma a apoiar, 
proteger, imobilizar, reestabelecer ou facilitar padrões coordenados de 
movimentos, preservando o estado fisiológico dos tecidos e prevenindo 
deformidades.

A órtese deve (MALICK, 1999):

• Manter a anatomia dos arcos palmares;

• Garantir os eixos de movimentos;

• Permitir a função equilibrada dos músculos não afetados;

• Promover, quando possível, os padrões funcionais de 
preensões;

• Permitir a mobilidade com estabilidade;

• Não limitar pregas palmares quando permitir movimentos;

• Deixar livre a maior superfície possível palmar da mão e dos 
dedos, de forma a garantir percepção sensorial;

• Respeitar os contornos e acidentes anatômicos do membro 
superior;

• Utilizar o máximo da área de apoio da órtese de forma a 
distribuir a pressão no segmento de sustentação.
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Geralmente, na confecção de órteses com termomoldáveis de 
baixa temperatura, são utilizadas placas de composição e espessura 
distintas, tesouras diversas, sopradores térmicos e panelas elétricas com 
controle de temperatura (Figuras 17, 18 e 19).

Figura 17. Diversos tipos de tesouras 
utilizadas no processo de confecção 
de órteses: papel/pano para moldes, 
velcro, placa de termomoldável fria, 
placa de termomoldável quente.

Fonte: Arquivo pessoal de Dagoberto 
Miranda Barbosa, 2014.

Figura 18. Soprador térmico utilizado 
para aquecer a placa antes de cortar 
o molde, para ajustes e acabamento 
da órtese.

Fonte: Arquivo pessoal de Dagoberto 
Miranda Barbosa, 2014.
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Figura 19. Panela elétrica com con-
trole de temperatura utilizada para 
aquecer a placa de termomoldável até 
a temperatura ideal para moldagem 
sobre a pele.

Fonte: Arquivo pessoal de Dagoberto Mi-
randa Barbosa, 2014.

A confecção de órteses de MMSS pelo técnico de órteses e 
próteses constitui um processo complexo que se inicia com a prescrição 
do equipamento.

A necessidade de customização do aparelho e as infinitas 
combinações de materiais, modelos, técnicas e alternativas impossibilitam 
a construção de um único texto que descreva o processo de confecção 
de todos os equipamentos disponíveis. A seguir será apresentado o 
processo de moldagem e modelagem de uma órtese estática de membro 
superior – a órtese de posicionamento. Os princípios já descritos 
neste capítulo, bem como os que serão discutidos no passo a passo da 
confecção deste aparelho, servem como referência para a construção de 
outros modelos de órtese.

Órteses estáticas: processo de modelagem e moldagem

Entendendo o processo de moldagem 
como a conformação de um determinado 
material a um modelo pré-estabelecido, a 
primeira etapa para a confecção de uma 
órtese é a retirada do molde (modelagem), 
geralmente em papel ou pano, que será 
posteriormente transferido para a placa 
termomoldável. Neste momento, o técnico 
em órteses e próteses precisa ter em mente o 

Quando não for possí-
vel a modelagem sobre o 
membro que receberá a 
órtese pode ser utilizado 
o membro contra lateral 
(íntegro) da pessoa, viran-
do-se o molde desde que 
sejam realizados os ajustes 
necessários à perfeita usa-
bilidade do aparelho.
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modelo da órtese a ser fabricada, os acidentes anatômicos de referência, 
a técnica de moldagem e os fundamentos para garantir estabilidade, 
adequada distribuição de forças, alinhamento biomecânico e função. A 
técnica mais usual de modelagem é a de contornar o segmento onde a 
órtese será aplicada e em seguida desenhar o molde sobre este modelo.

Órtese de posicionamento: modelagem e moldagem

A órtese de posicionamento mantém as articulações de punho, 
metacarpos, polegar e dedos em ângulos que garantam a posição 
funcional da mão. É indicada para situações onde não são permitidos 
movimentos destes segmentos, na necessidade de repouso de estruturas 
ou ainda para evitar a instalação de deformidades por lesões do sistema 
nervoso.

Passo 1: Colocar o papel em uma superfície onde será apoiada 
a mão da pessoa para proceder à modelagem. Contornar o segmento 
da  mão, marcando os pontos de referência necessários ao desenho do 
molde da órtese.

Figura 20. Passo 1: modelagem da órtese.

Fonte: Arquivo pessoal de Dagoberto Miranda Barbosa, 2014.
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Passo 2: Desenhar o modelo da órtese sobre o contorno da mão 
da pessoa, seguindo as referências marcadas.

Figura 21. Passo 2:  
modelagem da órtese.

Fonte: Arquivo pessoal de 
Dagoberto Miranda Barbosa, 
2014.

 
Para a órtese de posicionamento as referencias principais são a base da prega 
tenar e a primeira comissura. Depois de marcadas, deve-se ligar estes dois 
pontos com uma curva que representa a prega tenar (Figura 21). Esta linha 
será fundamental para o desenho do apoio do polegar, posteriormente.

Passo 3: Recortar o modelo da órtese, seguindo o desenho 
elaborado. 

Figura 22. Passo 3: modelo da órtese.

Fonte: Arquivo pessoal de Dagoberto 
Miranda Barbosa, 2014.
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Para modelar o polegar, deve-se recortar o molde, seguindo a linha de refe-
rência da prega tenar até o seu terço médio. Outra alternativa é posicionar 
o polegar apoiado sobre o papel, em discreta abdução, e contornar o mesmo 
durante a tomada do molde. 

Passo 4: Conferir o ajuste do molde à mão da pessoa, observando 
o recorte que acompanhando a linha da prega tenar, para modelar o 
polegar.

Figura 23. Passo 4: ajuste da modelagem.

Fonte: Arquivo pessoal de Dagoberto Miranda Barbosa, 2014.

Passo 5: Transferir o modelo da órtese para o termomoldável, 
evitando ao máximo o desperdício de material.

Figura 24. Passo 5: modelagem da 
órtese.

Fonte: Arquivo pessoal de Dagoberto Mi-
randa Barbosa, 2014.
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 O aproveitamento máximo da placa é uma obrigação do técnico em órteses e 
próteses dado o custo deste insumo. É usual que os serviços recortem a placa 
de termomoldável em pedaços menores que servem para confecção de órte-
ses de tamanhos diversos. Caso esta não seja a pratica do serviço o soprador 
térmico pode ser utilizado para amolecer a placa durante o recorte do molde.

Passo 6: Recortar o termomoldável no formato que será utilizado 
posteriormente para a moldagem da órtese sobre a pele da pessoa. 
Utilizar o soprador térmico para amolecer a placa e facilitar o processo.

Figura 25. Passo 6: modelagem da órtese.

Fonte: Arquivo pessoal de Dagoberto Miranda 
Barbosa, 2014.

Passo 7: Mergulhar o molde na água quente e aguardar o 
amolecimento, mantendo o polegar afastado do corpo da órtese.

Figura 26. Passo 7: 
modelagem da órtese.

Fonte: Arquivo pessoal de Dago-
berto Miranda Barbosa, 2014.
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Passo 8: Posicionar a mão garantindo os ângulos articulares. 
Orientar a pessoa a a manter-se na posição durante a moldagem.

Figura 27. Passo 8: modelagem da órtese.

Fonte: Arquivo pessoal de Dagoberto 
Miranda Barbosa, 2014.

 

Antes de aplicar o termomoldável na pele, deve-se explicar ao paciente a 
postura desejada e sobre os erros comuns que ele pode cometer. Também é 
recomendável que se teste, em uma região sensível do corpo (geralmente o 
rosto), a temperatura da placa. Isto garante ao técnico em órteses e próteses 
a segurança para evitar queimaduras na pessoa e desmistifica, para o mes-
mo, o medo de entrar em contato direto com o material. 

Passo 9: Proceder  à moldagem da órtese garantindo o alinhamento 
da base de sustentação sobre o antebraço, a conformação dos arcos 
palmares, os ângulos do punho, metacarpos e falanges, o apoio ulnar e 
radial à nível dos metacarpos.
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Figura 28. Passo 9: modelagem da órtese.
Fonte: Arquivo pessoal de Dagoberto Miranda Barbosa, 2014.

Passo 10: Aplicar a órtese na mão da pessoa, avaliar a necessidade 
de ajustes, marcar as áreas com excessos com linhas em azul (Figuras 
29a e 29b).

Figura 29a e b. Passo 10: modelagem da órtese.
Fonte: Arquivo pessoal de Dagoberto Miranda Barbosa, 2014.
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Passo 11: Realizar o acabamento da órtese, reaquecendo-a 
e corrigindo as imperfeições e recortando excessos. Aguardar o 
esfriamento total (ou forçá-lo, imergindo a órtese em água fria) e lixar 
as bordas retirando quinas, pontas, sobressaltos. Aplicar os velcros, 
avaliar possíveis pontos de pressão,  garantir a estabilidade da órtese.

Figura 30. Passo 11: 
fi nalização da órtese.

Fonte: Arquivo pessoal de 
Dagoberto Miranda Barbosa, 2014.

Após a finalização da confecção de qualquer órtese é imperativo 
que o técnico encaminhe a pessoa para o médico ou terapeuta responsável 
pela prescrição. Estes profissionais respondem pelo programa de 
reabilitação e devem avaliar todas as características técnicas do aparelho 
confeccionado, identificando a necessidade de correções. Geralmente 
não se deve entregar a órtese diretamente a pessoa sob o risco do mesmo 
fazer mau uso do aparelho devido à falta de informação.
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 As órteses tem indicação consagrada 
na prevenção de complicações de origem 
ortopédicas secundárias a disfunções 
neurológicas ou em situações de 
imobilismo; na prevenção de alterações 
funcionais em casos de doenças reumáticas; 
no ganho de amplitude de movimento de 
articulações limitadas (permitindo inclusive 
a higienização e adequado posicionamento 
do membro superior); na proteção e 
imobilização dos segmentos corporais 
submetidos a cirurgias, fazendo parte dos 
protocolos pós-operatórios da maioria 
das patologias (neurológicas, ortopédicas, 
oncológicas, reumáticas ou traumáticas) 
que acometem os membros superiores. 

Além disso, as órteses de membros superiores podem ser utilizadas 
na facilitação de atividades cotidianas, como no caso dos estabilizadores 
de punho que, dependendo do uso, podem ser classificados como 
órteses funcionais por permitirem a realização das pinças e preensões, 
enquanto sustentam o punho em posição funcional.

ÓRTESES DE MEMBRO INFERIOR

A confecção de órteses para os membros inferiores corresponde a 
uma grande parte do trabalho do técnico de órteses e próteses. 

A indicação e o tipo do dispositivo a ser confeccionado dependem da 
patologia da pessoa e deve estar descrito na prescrição. 

Antes de iniciar a confecção de qualquer dispositivo é importante 
verificar se não há lesões nos membros inferiores ou alterações de 
temperatura e/ou sensibilidade. Estas situações podem favorecer o 
aparecimento de úlceras, causando dor e desconforto.

Estão disponíveis no 
mercado placas de ter-
momoldável perfuradas, 
sólidas, de várias cores 
e espessuras. Os mate-
riais também apresentam 
quantidades diversas de 
plásticos e borrachas em 
sua composição, fato que 
garante níveis distintos de 
conformabilidade, memó-
ria, tempo de absorção e 
perda de calor, entre ou-
tras propriedades.
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Nesta parte do capítulo será abordada a fabricação das órteses mais 
comuns para os membros inferiores: palmilhas, órteses suropodálicas, 
cruropodálicas e pélvicopodálicas.

1. Palmilhas 

As palmilhas são as órteses mais comuns para o pé. Elas são 
colocadas dentro dos calçados e utilizadas para corrigir, prevenir, 
acomodar as deformidades do pé ou alinhar e dar suporte ao pé. Podem 
ser classificadas quanto ao tamanho em:

• calcanheiras, quando apóiam somente o calcanhar;

• 2/3, quando termina antes da cabeça dos metatarsos;

• 3/4, quando termina na altura da cabeça dos metatarsos;

• inteira, quando acomoda todo o pé.

Ainda que a grande maioria das palmilhas seja inteira, a função 
de correção deste dispositivo ocorre até o metatarso e médio pé. O 
restante da palmilha serve para acomodar e dar conforto.

As calcanheiras absorvem o impacto do contato do calcanhar com 
o solo e transferem a carga para o antepé. Elas são muito utilizadas 
em casos de esporão de calcâneo, contratura do tendão de Aquiles e 
desalinhamento da parte posterior do pé e retropé.

As outras órteses são utilizadas em caso de desalinhamento do 
retropé e do médiopé, que pode dar origem ao pé plano valgo, com 
redução do arco longitudinal e aumento da pronação do pé (Figura 31); 
ou do pé plano varo com aumento do arco longitudinal e da supinação 
do pé. Este desalinhamento pode prejudicar a transferência de peso do 
calcanhar para os dedos (artelhos) durante a fase de impulso da marcha 
provocando fadiga ou dor, além de favorecer o aparecimento da fasceíte 
plantar. Neste caso o uso da palmilha irá corrigir essas deformidades, 
consideradas redutíveis, trazendo conforto e melhora da biomecânica. 
Estas palmilhas são conhecidas como palmilhas de correção.
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Figura 31. Pé plano valgo.

Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria 
Correia Cardoso, 2014.

Em pessoas com deformidades irredutíveis, como nos casos de 
pé neuropático, pé reumático e pé hansenico, a palmilha tem a função 
de reequilibrar o apoio do pé no solo, distribuindo adequadamente 
as cargas anômalas das deformidades. Estas palmilhas são conhecidas 
como palmilhas de compensação.

Assim, pode-se dizer que as palmilha têm a função de:

• Melhorar o posicionamento do pé.

• Corrigir deformidades redutíveis, principalmente em crianças.

• Alterar a biomecânica.

• Amortizar o impacto do pé no solo.

• Diminuir o atrito do movimento horizontal do pé durante a 
marcha.

• Acomodar as deformidades irredutíveis dando suporte e 
estabilidade ao pé.

• Distribuir de maneira uniforme as pressões por toda superfície 
da planta do pé.

A distribuição da pressão é uma das funções mais importante da 
palmilha para pés neuropáticos, uma vez que reduz o aparecimento de 
úlceras plantares.

As palmilhas podem ser produzidas em serie ou sob medida e 
devem ser leves, flexíveis e proporcionar conforto. Os materiais mais 
comumente utilizados em sua confecção são etil-vinil-acetato (EVA), 
couro, poron, plastazote, silicone, polipropileno e eventualmente 
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cortiça (Figura 32). Estes materiais têm graus de resistência diferentes 
e sua escolha dependerá do peso da pessoa, da quantidade de atividade 
que realiza e da extensão da deformidade. As palmilhas feitas de material 
mais rígido, como couro, polipropileno, cortiça e EVA de alta densidade 
estabilizam melhor as deformidades flexiveis (redutíveis), são mais 
duráveis e se deformam menos; as que utilizam materiais mais macios 
como poron, palstazote e silicone acomodam melhor as deformidades 
fixas (irredutíveis) comuns nas neuropatias, e são utilizadas também em 
casos de deficiência vascular e na presença de úlceras.

Figura 32. Alguns materiais 
usados para confecção de 
palmilhas.

Fonte: Arquivo pessoal de 
Cristina Maria Correia Cardoso, 
2014.

As palmilhas, quando feitas sob medida, têm maior confiabilidade e 
garantia de êxito no tratamento uma vez que respeitam as características 
anatômicas particulares da pessoa. Antes de iniciar a confecção da 
palmilha o técnico deve:

• Fazer a correta higienização das mãos.

• Receber a pessoa com deficiência.

• Analisar a prescrição.

• Orientar quanto ao procedimento, esclarecendo possíveis 
dúvidas.

• Colocar luva de procedimento, posicionar a pessoa e avaliar 
o pé.   
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A avaliação do pé da pessoa deve incluir o exame da pele 
para detectar qualquer ferimento; a verificação da existência de 
deformidades; a análise da temperatura (pés muito frios podem 
indicar alteração vascular e pés muito quentes podem indicar presença 
de infecção); existência de calosidades que indicam áreas de pressão 
elevada ou de atrito; e alteração de sensibilidade que podem provocar 
o aparecimento de lesões. Todos os dados, informações e observações 
dever sem registrados na Folha de Medida conforme protocolos do 
serviço. 

A seguir um exemplo do passo a passo do processo de confecção 
de uma palmilha.

Passo 1: Fazer a medida do pé da pessoa, conforme prescrição, 
usando:

• pedígrafo com placa de Harris e podescópio, que permitem 
visualizar as áreas de pressão;

• baropodômetro para quantificar as pressões plantares.

Passo 1: a) Pedígrafo; b) placa de Harris
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.
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Passo 2: Posicionar o pé no pedígrafo e orientar a pessoa para 
descarregar o peso do corpo no pé que está sendo medido. Fazer o 
contorno do pé.

Passo 2
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.

Passo 3: Avaliar as informações da pedigrafia, especialmente 
quanto às de áreas de pressão alteradas, para orientar a confecção da 
palmilha. Em geral, as áreas que aparecem mais escuras indicam onde 
ocorre maior pressão. 

Passo 3
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.
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Passo 4: Fazer o molde do pé usando a caixa de espuma copiadora 
(material macio que irá afundar quando a pessoa pisar), para copiar a 
forma do pé.

Passo 4
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.

Passo 5: Posicionar a pessoa de forma que possa pisar na caixa de 
espuma copiadora com segurança, descarregando o peso no pé que está 
sobre a caixa (se indicado, repetir o mesmo procedimento com o pé do 
lado oposto).

Passo 5
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.
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Passo 6: Os pés fica impresso na caixa de espuma copiadora 
(MOLDE).

Passo 6
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.

Passo 7: Preencher o molde com gesso.

Passo 7: 
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.
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Passo 8: Após a secagem do gesso, retirar o molde da espuma 
copiadora. 

Observação: esta operação deve ser cuidadosa, para que o molde 
não quebre.

Passo 8
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.

Passo 9: Com o gesso limpo, confecciona-se a palmilha. 

Passo 9:
a.Recortar a placa do material indicado na prescrição e coloca-la no forno à temperatura 
e tempo adequados a cada tipo de material.
b.Posicionar o molde para que possa receber material que vem do forno.
c. Retirar o material do forno e posicioná-lo sob o molde.
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.
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Passo 10: Ligar a mesa de sucção para que toda a superfície do 
molde seja copiada pelo material.

Passo 10
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.

Passo 11: Deixar esfriar o material, recortar, e se necessário forrar 
com outro material mais macio para melhor absorção do impacto.  

Passo 11
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.
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Passo 12: Molde de gesso com palmilha pronta.

Passo 12
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.

Ao proceder à entrega da palmilha, esta deverá ser colocada dentro 
do calçado da pessoa. Importante observar que não existe nenhum 
espaço entre a órtese e o calçado, evitando movimentos indesejáveis da 
palmilha dentro do mesmo. O TOP deve perguntar à pessoa como com 
a palmilha ela se sente confortável.

A pessoa deve ser instruída a retirar o calçado após uma hora de 
uso e observar se existem marcas ou vermelhidão em alguma região, 
principalmente no caso de pé neuropático, quando a sensibilidade pode 
estar alterada, prejudicando a percepção do pé. Caso existam marcas ou 
vermelhidão, a pessoa deverá agendar uma revisão na oficina para que 
a órtese possa ser ajustada.

Quanto à higienização da órtese, a pessoa deve ser orientada a 
limpar a palmilha diariamente com uma esponja e sabão neutro, e uma 
vez por semana limpar com álcool gel. 

Finalizadas as orientações, o TOP pode entregar (dispensar) 
a palmilha e informar a pessoa para que retorne ao médico que a 
prescreveu. Caso ele solicite alguma alteração, a pessoa deverá retornar 
para correção.
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2. Órteses Suropodálicas

As órteses suropodálicas são órteses de tornozelo-pé, também 
denominadas de Ankle-foot-orthosis (AFO), goteiras ou calhas de 
panturrilha. Estas órteses evitam a caída do pé em equinismo, ou 
seja, em flexão plantar, e são prescritas para pessoas que apresentam 
limitação na dorsiflexão (GREVE, 2007). 

A função principal desta órtese é de posicionar a articulação tíbio-
társica a 90°, prevenindo a instalação de deformidades em equino, e 
controlar o alinhamento do pé e do tornozelo. Ela é indicada para 
auxiliar o tratamento das seguintes patologias: 

• Paralisia cerebral.

• Lesão medular.

• Trauma crânio encefálico.

• Acidente Vascular Encefálico.

• Doenças degenerativas.

• Qualquer outra patologia que leva a plegia ou a paresia dos 
membros inferiores com espasticidade ou hipotonia.

As órteses tornozelo pé também controlam a hiperextensão do 
joelho em pessoas que compensam a fraqueza do quadríceps com esta 
hiperextensão. 

A confecção destas órteses geralmente é feita em termoplásticos de 
alta temperatura, sendo o polipropileno o material mais utilizado. Elas 
podem ser fixas, não permitindo movimento ao nível da articulação 
do tornozelo, ou articuladas, e neste caso permite o movimento de 
dorsiflexão (Figura 33 e Figura 34).
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Figura 33. Órtese Suropodálica fi xa. Figura 34. Órtese Suropodálica Articulada.
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.

 As órteses suropodálicas articuladas são indicadas para pessoas 
capazes de realizar marcha, porém pode estimular um aumento do 
tônus ou o aparecimento do clônus em alguns casos. A articulação desta 
órtese deve ser alinhada com os maléolos e o plano frontal, evitando 
uma rotação indesejada da perna durante a transferência de peso. 

Para algumas pessoas pode ser indicada a órtese de reação ao solo, 
que possui uma faixa semi-rigida anterior, feita do mesmo material da 
órtese, próxima ao joelho, no lugar do velcro. Esta órtese auxilia na 
estabilização do joelho e no controle da flexão dessa mesma articulação 
durante a marcha. 

Processo de confecção de órteses suropodálicas

Antes de iniciar o procedimento de confecção de órtese 
suropodálica, o TOP deve recepcionar a pessoa, verificar a prescrição 
médica, acomodá-la em uma cadeira ou maca e esclarecer sobre o 
procedimento a ser realizado.  É de extrema importância que o técnico 
faça uma avaliação prévia da amplitude de movimento da articulação do 
tornozelo e subtalar, avaliando se existe alguma limitação de movimento 
nesta articulação. 

Todas as informações devem ser anotadas na folha de medidas. 
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Abaixo um exemplo de passo a passo para a confecção da órtese 
suropodálica.

Passo 1: Medidas de referência para  confecção da órtese. Anotar 
na folha de medidas devidamente identificada com nome, ordem de 
produção, data e outras informações conforme protocolo do serviço:

Passo 1: a) Da planta do pé ao centro do maléolo externo; b) Da planta do pé até 2 cm abaixo 
do bordo inferior da cabeça da fíbula em adulto e 1 cm abaixo desse ponto em criança.
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.

Passo 1: c) Circunferência 1 a 2 cm abaixo do bordo inferior da cabeça da fíbula; 
d) Circunferência acima dos maléolos.
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.

a
                                                            b

c                                                    d
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Passo 1: e) comprimento do pé; f) Medida M-L (medida entre o maleólo medial e o maléolo 
lateral) ao nível dos maléolos.
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.

Passo 2: Após registrar todas as medidas tomadas preparar o 
membro da pessoa para proceder à moldagem da órtese, como se segue:

• vestir com malha de algodão o membro que será moldado (ou 
a outra interface) para que o gesso não tenha contato direto 
com a pele da pessoa;

• marcar, com lápis cópia, todos os pontos necessários 
(protuberâncias ósseas facilmente palpáveis como maléolo, 
cabeça da fíbula) para a tomada de medidas e posterior 
orientação quando da modificação do molde positivo. 

Passo 2
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.

e                                                  f
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Passo 3: Depois, coloca-se na região anterior uma tala de 
polipropileno de 2 ou 3 cm de espessura e de largura com comprimento 
do joelho da pessoa até a ponta dos dedos, com sobra. Esta tala servirá 
para proteger a pessoa durante o corte e retirada do molde negativo.

Passo 3
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.

Passo 4: Separar as ataduras a serem usadas, geralmente para adulto 
duas ataduras de 20 cm são suficientes, para criança duas ataduras de 
15 cm ou duas de 10 cm de acordo com o tamanho do membro que vai 
ser gessado.

Passo 4
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.
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Passo 5: Submergir o rolo de atadura em água (temperatura 
ambiente ou morna, conforme a temperatura local) até que fique 
completamente embebida. Ao retirar a atadura da água fazer uma leve 
pressão para extrair o excesso de água.

Passo 5
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.

Passo 6: Envolver o membro com a atadura, começando no nível 
do bordo inferior da cabeça da fíbula e finalizando cobrindo todas as 
pontas dos dedos. A atadura vai desenrolando junto ao membro sempre 
sobrepondo a área já coberta.

Passo 6
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.
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Passo 7: Durante a secagem posicionar o membro da pessoa na 
posição indicada na prescrição, geralmente 90° de tornozelo (ângulo 
medido entre o pé e a perna).

Passo 7
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.

Passo 8: Com o molde já seco traçar linhas horizontais ao longo 
da tira de corte, essas linhas servem de guia quando do fechamento do 
molde.

Passo 8
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.
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Passo 9: Com uma caneta, fazer a marcação das linhas de corte. 
Com estilete, faca ou tesoura realizar o corte sempre em cima da placa 
de proteção de maneira a abrir toda a parte anterior do molde negativo 
para a remoção.

Passo 9         

Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.

Passo 10: Este molde pronto recebe o nome de molde negativo. 
Depois, cheio com gesso, recebe o nome de molde positivo. Ao retirar 
o molde negativo da pessoa proceder à identificação (nome, número 
da ordem de produção, data ou outros dados segundo protocolos do 
Sistema Único de Saúde e do serviço, quando houver). Limpar com 
papel toalha descartável a sujeira residual da perna da pessoa ou oferecer 
papel toalha para que se limpe.

Passo 10
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria 
Correia Cardoso, 2014.

a                                                    b
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Passo 11: Após a finalização do molde negativo, inicia-se a 
confecção do molde positivo. Para isso, unir os traços horizontais do 
molde negativo e passar uma atadura para fechar. Cuidado: o molde 
deve permanecer alinhado e completamente fechado, apenas com 
abertura superior por onde vai ser colocado o gesso líquido.

Passo 11
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.

Passo 12: Concluído o molde negativo, avaliar o grau de flexão 
dorsal. Caso não tenha atingido o grau de flexão dorsal desejado, antes 
de colocar o gesso faz-se um corte na região da articulação, corrigindo o 
ângulo. Este procedimento só poderá ser feito para pequenas correções 
para não perder a anatomia da pessoa. Após a correção, fechar o corte 
com atadura.

Passo 12
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.



CAPÍTULO 7. ÓRTESES: CONCEITOS, TIPOS E PRODUÇÃO

239

Passo 13: Separar um tubo metálico que será colocado dentro do 
molde depois de cheio e antes da secagem. O tubo deve ficar  preso 
no centro superior do molde, com cerca de 40 cm para fora dele. Esse 
tubo irá servir para sustentar o molde na morsa, durante a modificação 
do molde e posterior modelagem. Encher o molde com gesso líquido 
e esperar endurecer. Com o molde completamente rígido, remover as 
ataduras gessadas, com auxílio de uma faca ou estilete. Transcrever 
todas as anotações feitas na parte externa do molde negativo para o 
topo do molde positivo.

Passo 13: a) Com o molde limpo das ataduras, sua superfície será uniformizada com uma 
lâmina suforme, própria para trabalhar gesso; b) Desbastar o arco longitudinal medial 
e aprofundá-lo ligeiramente caso o segmento tornozelo-pé da pessoa tenha tendência 
a valgo. Esse é um procedimento feito, tendo como referência a orientação anatômica 
tornozelo-pé de cada pessoa atendida.
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.

Passo 14: Realizar os alívios nas proeminências ósseas como 
maléolos e ligeiro alívio do calcâneo; preencher a ponta dos dedos, 
aumentando 5% o comprimento do pé; conferir as medidas de 
circunferência com as colhidas da pessoa e limpar o molde com uma 
tela fina de acabamento.

Passo 14
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria 
Correia Cardoso, 2014.



Curso Técnico em Órteses e Próteses - Livro-texto

240

Passo 15: Conferir se o molde acopla e se mantém alinhado em 
cima de uma superfície lisa.

Passo 15
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.

Passo 16: Verificar se a angulação do tornozelo, solicitada na 
prescrição, está correta. Se tudo está de acordo, o molde está pronto 
para a termomoldagem.

Passo 16
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.
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Termo moldagem é o processo de moldagem do polipropileno a 
temperatura quente. O polipropileno é fundido e fica com maleabilidade 
fácil, o que permite sua aderência a toda a superfície do molde, copiando 
suas formas. Para isso, o técnico em órteses e próteses deve cortar uma 
placa de polipropileno suficiente para moldar toda a superfície do gesso.  
A espessura da placa será de acordo com o tamanho, peso e necessidade 
de uso da pessoa atendida. Geralmente numa órtese infantil, usa-se uma 
placa de 3 mm de espessura; numa órtese de tamanho médio usa-se a 
placa de 4 mm e nos tamanhos maiores de 5 ou até de 6 mm, se a pessoa 
fizer muito uso da órtese.

Passo a passo da termoformagem(termomoldagem):

Passo 1: Conecte o molde a um sistema de sucção, e cubra o molde 
com uma malha fina de algodão ou de helanca. Colocar a placa de 
polipropileno na estufa a uma temperatura de aproximadamente 200ºC. 
O material estará pronto para moldagem quando ficar com aspecto 
translúcido. Retirar da estufa e depositá-lo sobre o molde, selando 
totalmente junto ao bocal de sucção. Ao ligar a máquina de sucção o 
polipropileno deverá aderir a toda à superfície do molde, copiando-o 
perfeitamente. Manter a sucção ligada até que o polipropileno esfrie, 
retomando a sua cor leitosa.

Passo 1
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.
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Passo 2: Como o polipropileno se dilata quando aquece e se 
contrai quando esfria, ele não deve ser removido do molde de gesso 
antes do seu resfriamento completo.

Passo 2
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina 
Maria Correia Cardoso, 2014.

Passo 3: Após o resfriamento, o técnico irá traçar o contorno da 
órtese.

Passo 3
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina 
Maria Correia Cardoso, 2014.

Passo 4: Para proceder a remoção do polipropileno, usa-se uma serra 
vibratória ou uma faca. Após a remoção, retira-se o excesso de material, 
deixando-a com um aspecto semelhante à sua configuração final.

Passo 4
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.
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Passo 5: Após finalizada a órtese, o técnico colocará uma tira de 
velcro na região superior, próximo ao limite superior da órtese e outra 
na região do tornozelo. A tira do tornozelo poderá ter controle variável 
caso a pessoa apresente deformidades redutíveis em valgo ou varo.

Passo 5
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia 
Cardoso, 2014.

Passo 6: O TOP deverá fazer a prova com a pessoa atendida. 
De acordo com a necessidade da pessoa poderá se fazer alterações na 
colocação das tiras de velcro. Durante a prova é importante verificar se 
existem pontos de pressão indesejáveis e como está o contorno da órtese 
em relação aos contornos da perna da pessoa. Caso sejam necessários, 
os ajustes serão realizados (abrir ou fechar a órtese) e, então, a pessoa 
irá fazer nova prova. O técnico deverá perguntar como a pessoa com 
deficiência se sente, se ela se sente confortável com a órtese ou se tem 
queixas.

Passo 6
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria 
Correia Cardoso, 2014.
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O TOP deve orientar a pessoa que limpe a órtese diariamente com 
uma esponja ou toalha úmida e sabão neutro e uma vez por semana 
limpar com álcool gel. A órtese, então, será dispensada (entregue) e 
deve-se informar a pessoa para que retorne ao médico que prescreveu 
o dispositivo. Caso seja necessária alguma alteração a pessoa poderá 
retornar para correção e ajustes.

É importante orientar a pessoa quanto ao aparecimento de 
coceiras, marcas ou vermelhidão em alguma região, indicando pressão 
indesejada da órtese sobre a pele. Caso existam, a pessoa deverá agendar 
uma revisão na oficina para que a órtese possa ser ajustada.

3. Órteses Cruropodálicas e Órteses Pelvicopodálicas

A lesão ao nível da coluna vertebral _ em decorrência de espinha 
bífida, mielomeningocele, paralisia infantil ou de acidente _ provoca 
perda de movimento dos MMII e paraplegia. A pessoa nestas condições 
não conseguem ficar de pé e deambular sem o auxilio do dispositivo 
ortopédico. Para estes casos foram desenvolvidos dois tipos de órteses, 
indicadas para deambulação funcional e ou para proporcionar o 
ortostatismo: as cruropodálicas e as pelvicopodálicas.

O estímulo à postura de pé (ortostatismo) é de extrema 
importância para estas pessoas, pois promove o alongamento da 
musculatura, prevenindo as contraturas; facilita a digestão; auxilia na 
respiração; auxilia no esvaziamento da bexiga; melhora a circulação 
sanguínea, prevenindo úlceras de decúbito; além de estar associada a 
um número menor de fraturas, pois estimula o depósito de cálcio nos 
ossos, prevenindo a osteoporose. 

A postura de pé também favorece o condicionamento 
cardiovascular e a propriocepção.

As órteses cruropodálicas são aquelas de joelho-tornozelo-pé, 
conhecida como Knee-ankle-foot-orthosis (KAFO) e também podem ser 
denominadas de tutores longos. São usualmente utilizadas por pessoas 
com lesões ao nível da coluna lombar.
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As órteses pelvicopodálicas são as órteses de quadril-joelho-
tornozelo-pé, também denominadas de tutores longos com cinto 
pélvico. Utilizadas por pessoas com lesão acima da coluna lombar, ela 
possui uma faixa pélvica e articulação ao nível do quadril que pode estar 
livre ou bloqueada, impedindo a flexão e extensão desta articulação.

Para que a pessoa consiga utilizar estas órteses é necessário que 
ela possua um bom controle do tronco, do pescoço e da cabeça, para 
conseguir ficar de pé. A deambulação exige o uso de muletas, portanto, 
os membros superiores devem estar íntegros. Como a pessoa não tem 
controle voluntário da musculatura dos membros inferiores, ela terá 
que utilizar os músculos da parte superior do tronco e do pescoço em 
associação com os músculos dos membros superiores para deslocar o 
peso da perna. Esta marcha é mais lenta e consome mais energia quando 
comparada com as pessoas que não possuem lesão. Portanto, estes 
indivíduos não conseguem caminhar longas distâncias (GREVE,2007).

Essas órteses podem ser metálicas, moldadas em polipropileno, 
laminadas em resina ou mistas. A escolha dos materiais depende do 
peso, da idade da pessoa e da indicação de uso. As órteses metálicas 
são as mais antigas e ainda as mais fabricadas. No entanto, observações 
sugerem que a órteses em polipropileno resultam em menor pressão 
sobre os membros inferiores da pessoa. Já a resina permite a confecção 
de órteses similar a de polipropileno, com a vantagem de apresentar 
superfícies mais finas e menor peso,  contudo, seu custo é maior.  

As órteses cruropodálicas são formadas por um estribo ao nível do 
tornozelo, preso em um calçado ou em uma órtese suropodálica. Este 
estribo apoia as hastes bilaterais (inferiores) que sustentam a articulação 
ao nível do joelho. Em geral esta articulação tem uma trava que permite 
a flexão da articulação, ao ser deslocada. Da articulação do joelho 
partem duas hastes (superiores) que terminam em um arco na coxa. As 
órteses pelvicopodálicas incluem uma articulação ao nível do quadril, 
bilateralmente, e um cinto pélvico. Quando a pessoa fica de pé, com a 
articulação do joelho e do quadril bloqueadas, ou seja, sem conseguir 
fazer flexão ou extensão, a órtese proporciona estabilidade suficiente, 
impedindo que a pessoa caia. No entanto, é sempre importante contar 
com o suporte de barras paralelas ou outro tipo de apoio como 
andadores ou muletas.
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Portanto, os principais componentes das órteses cruropodálicas e 
pelvicopodálicas são: 

• Estribo e articulação do tornozelo. São importantes por 
proporcionar uma base de suporte estável, permitindo a 
pessoa ficar de pé. O componente do pé pode ser um calçado 
onde fica fixo o estribo, uma sapatilha em couro ou mais 
comumente uma órtese suropodálica (Figura 35). 

Figura 35. Estribo e articulação do tornozelo: a) bota em couro; b) bota em couro; c) sa-
patilha; d) órtese suropodálica.
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.

a                                                    b

c                                                    d
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• Haste inferior bilateral, que sai do tornozelo até o joelho 
(Figura 36).

Figura 36. Haste inferior fi xa em órtese 
suropodálica.

Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia 
Cardoso, 2014.

• Articulação do joelho, que pode ser bloqueada ou livre. 
Quando livre permite a flexo-extensão da articulação por 
meio de uma trava em anel ou uma trava suíça, que se situa no 
nível da interlinha articular do joelho (Figura 37).

Figura 37. Articulação do joelho.

Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia 
Cardoso, 2014.
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• Hastes superiores bilaterais, que saem do joelho até o arco 
superior da coxa (Figura 38).

Figura 38. Haste superior.

Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia 
Cardoso, 2014.

• Arco superior da coxa (Figura 39).

Figura 39. Arco superior da coxa.
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.
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• Nas órteses pelvicopodálicas existe o cinto pélvico e articulação 
do quadril. Estes componentes são adicionados quando a 
pessoa não tem controle de tronco ou apresenta fraqueza da 
musculatura do quadril. O cinto pélvico fica situado entre o 
grande trocânter e a crista ilíaca. A articulação do quadril pode 
ser livre ou bloqueada, como a do joelho, (Figuras 40a e 40b).

Figura 40a. Cinto pélvico Figura 40b. articulação do quadril
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.

Passo a passo do processo de confecção de órteses cruropodálicas e 
pelvicopodálicas

A confecção de órteses cruropodálicas e pelvicopodálicas, como de 
qualquer outra, inicia com a recepção da PCD, o que inclui identificação 
e conferência da prescrição. Após a conferência da prescrição a pessoa 
será encaminhada para a maca onde será prestado esclarecimento sobre 
o procedimento que será realizado. 

Há diferentes técnicas e procedimentos para a confecção de órteses 
cruropodálicas e pelvopodálicas. Independentemente das variações 
existentes essas órteses, ao serem concluídas, devem apresentar 
paralelismo e congruência das articulações de joelho, tornozelo e 
quadril. Um aspecto importante é o seu alinhamento estático, ou seja, 
não se deve observar flexão ou extensão das articulações quadril, joelho 
e tornozelo quando a pessoa, em uso da órtese, esta em pé e parada. 

a                                                    
b
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Nesse passo a passo será descrito como exemplo o processo de 
confecção de órteses feita com material metálico, pela frequência em 
que a mesma é confeccionada. Atualmente é adotada a confecção desse 
tipo de órtese em polipropileno pela facilidade processual. 

Processo de confecção da órtese metálica 

Após deitar a pessoa na maca sobre uma folha de papel que irá 
abranger toda a região que será traçada, o técnico em órteses e próteses 
(TOP) traça na pessoa: o centro do maléolo interno (Figura 41a), a 
interlinha articular do joelho (Figura 41b) e, caso se trate de uma órtese 
pelvicopodálica, traça a articulação do quadril (Figura 41c). 

Figura 41a. Traçado do centro do maléolo 
interno; 41b. Traçado da interlinha articu-
lar do joelho; 41c. Palpando a articulação 
do quadril.

Fontes: Arquivo pessoal de Cristina Maria Cor-
reia Cardoso, 2014.

a                                                    b                                                    

c                                                    
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As marcações feitas na pessoa serão transferidas para o papel 
e, além disso, o TOP  contorna todo o membro inferior da pessoa, 
mantendo a caneta perpendicular ao papel (Figura 42).

Figura 42. Fazendo o contorno do membro 
inferior no papel.

Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Cor-
reia Cardoso, 2014.

Depois de transferir para o papel as marcações e fazer o contorno 
do membro inferior, o TOP tira as seguintes medidas: 
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• Da planta do pé ao centro do maléolo interno (Figura 43);

Figura 43. Medida da planta do pé 
ao centro do maléolo interno.

Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria 
Correia Cardoso, 2014.

 
• Do centro do maléolo interno ao centro do joelho (interlinha 

articular) (Figura 44a); 

• Do centro do joelho até 3 cm abaixo da linha inguinal nos 
adultos e 2 cm em crianças da circunferência da panturrilha 
(Figura 44b); 

Figura 44a. Medida do centro maléolo in-
terno ao centro do joelho.

Figura 44b. Circunferência da panturrilha 
ao nível do arco inferior.

Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.

• Da coxa ao nível do arco superior (Figura 45); 

• Da coxa ao nível de 3 cm abaixo da linha inguinal em adultos 
e 2 cm em crianças em ângulo (Figura 46). 
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Figura 45. Circunferência da coxa. Figura 46. Circunferência da coxa ao nível 
de 3 cm abaixo da linha inguinal.

Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.

Importante salientar que a distância do arco superior na coxa ao 
joelho é igual à distância do joelho ao arco inferior na perna, ou ao 
bordo superior da órtese suropodálica (Figura 47). 

Todas as medidas são transcritas na folha onde previamente foi 
feito o traçado do segmento (Figura 48).

Figura 47. Arcos equidistantes do centro 
do joelho.

Figura 48. Aspecto fi nal do traçado.

Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.
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Concluída essa sequência de procedimentos, tem início o 
planejamento do traçado resultante das medidas. Para isso, é necessário 
colocar o papel onde estão desenhados os traçados sobre uma folha de 
papel carbono e fazer a transcrição para o verso da folha (Figura 49).

Figura 49. Traçado sobre folha de papel carbono.
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.

Inicia, então, o processo de fazer traços horizontais, ao nível da 
articulação de tornozelo, joelho e no local dos arcos, finalizando o 
planejamento do traçado (Figuras 50 e 51).

Figura 50. Traçado do tornozelo e do joelho.
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.
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Figura 51. Traçado do arco superior.

Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia 
Cardoso, 2014.

Sobre estas linhas serão modeladas as hastes superiores e inferiores, 
e o arco superior, copiando o contorno das linhas traçadas no papel. 
Para este trabalho, usa-se uma ferramenta denominada mordilhão 
(Figuras 52, 53 e 54).

Figura 52. Mordilhão. Figura 53. Modo de uso do mordilhão.
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.
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Figura 54. Etapas da modelagem das hastes e arcos sobre o traçado do papel.
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.

Depois de modelar todos os componentes da órtese eles são 
parafusados para formar uma peça única (Figura 55a e 55b). 

Figura 55a. Órtese fi nalizada com EVA. Figura 55b. Órtese fi nalizada com couro.
Fonte: Arquivo pessoal de Cristina Maria Correia Cardoso, 2014.

Concluída a montagem da órtese segue-se o ao procedimento 
da sua avaliação na pessoa (fazer a prova na PCD, para quem está 
prescrita). O procedimento de prova do equipamento deve atender 
aos seguintes cuidados: deitar a pessoa, colocar a órtese com a pessoa 
deitada e, em seguida, com o auxílio de andador (ou de barra paralela) 
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auxiliá-la a colocar-se de pé. Com a pessoa de pé proceder à avaliação 
do equipamento: os contornos das hastes devem estar de acordo com a 
anatomia da pessoa e com afastamento do membro de, aproximadamente, 
1cm e os arcos não devem exercer pressão na panturrilha ou na coxa. 
Solicitar informações da quando a qualquer desconforto, pressão, queixa 
ou dúvida. No caso de ser constatada, observada ou informada alguma 
dessas situações o TOP fará todos os ajustes devidos, procedendo à 
nova prova do equipamento na pessoa. Estando tudo de acordo e a PCD 
informando que está sentindo confortável com a órtese o equipamento 
irá para a etapa de acabamento, que consiste na forração das peças 
metálicas com EVA, velcro e couro. As forrações com couro recebem o 
nome de selaria e são geralmente executadas pelo seleiro.

No ato  da entrega da órtese o TOP deve conferir se a PCD ou 
acompanhante tem alguma dúvida, esclarecê-las  e orientar quanto aos 
seguintes cuidados: limpar a órtese diariamente com uma esponja ou 
toalha úmida e sabão neutro e, semanalmente,  limpar a órtese com 
álcool gel. 

Estando a órtese adequada e  dúvidas esclarecidas o TOP 
dispensará a órtese orientando que a PCD retorne ao médico (ou ao 
Serviço) que prescreveu o equipamento. Importante reforçar que, caso 
sejam necessárias outras correções, a PCD deverá retornar à Oficina, 
para  atendimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As órteses são ferramentas indispensáveis para a assistência em 
reabilitação. No entanto, para serem efetivas, elas dependem da 

correta prescrição, confecção e rotina de uso. O encadeamento destas 
ações constitui um processo complexo e altamente técnico que, caso 
não seja seguido com rigor, pode levar a ineficácia do aparelho, piora do 
quadro da pessoa com deficiência, perda de procedimentos cirúrgicos e 
até provocar lesões graves e irreversíveis.
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Neste capítulo, o foco são os componentes das próteses comumente 
prescritas e utilizadas devido à amputação de membros superiores 

(MMSS) e de membros inferiores (MMII) tendo como perspectiva a 
funcionalidade, autonomia e independência da pessoa com deficiência 
(PCD) para atividades diárias básicas. 

PRÓTESES: CONCEITOS E TIPOS

Prótese é um dispositivo ortopédico que tem como função substituir 
um membro amputado ou com má formação. 

A prescrição de prótese passa por análise da condição clínica da 
pessoa, da capacidade funcional prévia e da sua expectativa em relação 
ao resultado estético do dispositivo. 

As próteses são classificadas quanto ao princípio de construção e 
o nível da amputação.

Prótese segundo o princípio de construção

Blohmke (1994) classifica as próteses, segundo o princípio de 
construção, em convencionais (exoesqueléticas) e modulares (ou 
endoesqueléticas). 

• Prótese convencional (exoesquelética): possui estrutura 
externa rígida que proporciona sustentação adequada e 
tem aspecto estético considerado bom.  Confeccionada 
originalmente em madeira, atualmente toda prótese 
convencional pode ser construída com espuma rígida revestida 
com acabamento plástico e reforçada com fibra de vidro ou 
fibra de carbono. Pode ser utilizada para quase todos os níveis 
de amputação, porém o resultado funcional é melhor em 
amputações transtibiais. As vantagens da prótese convencional 
(exoesquelética) são a resistência, a durabilidade e a pouca 
necessidade de manutenção e as desvantagens são: a pessoa 
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que usa a prótese, fica com aparência fora do padrão aceito 
esteticamente; dificuldade para realinhar a prótese ao corpo 
da pessoa; poucas opções de modelo e impossibilidade de 
intercâmbio rápido dos componentes (CARVALHO, 2003).

• Prótese modular (endoesquelética): possui estrutura de 
sustentação formada por componentes modulares. O 
acabamento estético é feito com espuma modelada para 
aproximar ao máximo do membro contralateral. Os 
componentes modulares são produzidos industrialmente e 
fornecidos em diversas configurações o que possibilita vários 
ajustes e reajustes quanto ao alinhamento. Geralmente são 
construídos em aço, alumínio e titânio.  Os componentes em 
aço têm grande resistência, porém maior peso. O alumínio 
reduz significativamente o peso total da prótese, porém limita 
a capacidade de carga por ter menor resistência mecânica. 
O titânio confere melhores propriedades mecânicas, porque 
é leve e resistente, contudo tem maior custo (BLOHMKE, 
1994). 

As próteses endoesqueléticas podem ser utilizadas para todos os 
níveis de amputação, com exceção das amputações parciais do pé e do 
tornozelo (CARVALHO, 2003) (Figura 1).  

Figura 1. Próteses endoesqueléticas e exoesqueléticas.
Fonte: Arquivo pessoal de Alysson Alvim Campos, 2014.
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AMPUTAÇÃO: CONCEITOS E NÍVEIS

A amputação é a secção de um membro ou parte dele para fins 
terapêuticos e é classificada de acordo com o nível onde é realizada 

(nível de amputação). 

Este procedimento altera profundamente a vida da pessoa tanto 
em relação a aspectos funcionais do dia a dia, participação social e 
imagem corporal, contudo a amputação é um procedimento terapêutico 
que pode salvar a vida da pessoa na situação de doença grave ou trauma 
que pode impactar positivamente na qualidade de vida. 

A tomada de decisão sobre o nível da amputação depende de 
avaliação clínica, onde são considerados vários fatores objetivando 
preservar o máximo da função do membro a ser amputado e o potencial 
de reabilitação. 

1. Aspectos gerais de amputação nos MMII:

• Desarticulação interfalangiana e metatarsofalangiana: são 
causas prevalentes da amputação dos dedos dos pés às doenças 
vasculares e trauma. Em geral não trazem grande impacto 
na marcha, exceto quando o hálux é o dedo amputado e, 
posteriormente, quando ao andar a pessoa busca aumentar a 
velocidade do caminhar.

• Amputação transmetatarsiana: este tipo de amputação pode ser 
total (feita na diáfise de todos os metatarsos) ou preservando 
alguns metartasos (amputação parcial ou amputação de raio). 
Provoca redução no comprimento do pé o que faz com que 
o apoio aconteça mais próximo à fase de Apoio Terminal 
da Marcha (biomecânica da marcha/capítulo 4) obrigando 
a pessoa a um passo mais curto. A alteração no padrão de 
marcha pode ser expressiva somente quando a pessoa tenta 
caminhar rapidamente.

• Amputações do médio pé: a desarticulação de Lis Franc e 
a desarticulação de Chopart são as duas amputações mais 
comuns no médio-pé. O procedimento de Lis Franc consiste na 
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excisão do antepé ao nível das articulações tarsometatársicas 
(Figura 2). As inserções dos músculos fibulares e do músculo 
tibial anterior podem ser reposicionadas para preservar 
alguma força de dorsiflexão. No procedimento de Chopart, a 
desarticulação ocorre ao nível das articulações calcaneocuboide 
e talonavicular. Em ambos os procedimentos, pode-se fazer 
o alongamento cirúrgico do tendão calcâneo para preservar 
a amplitude de movimento de dorsiflexão, uma vez que a 
deformidade do tornozelo em equino (flexão plantar) é a 
complicação mais comum nesse caso.

Figura 2. Desarticulação de Lis Franc.
Fonte: Arquivo pessoal de Darlan Martins Ribeiro, 2014.

• Amputação de Sym: a amputação de Syme consiste em uma 
desarticulação do tornozelo com ressecção dos maléolos para 
criar uma superfície lisa e regular na extremidade distal da 
tíbia. No procedimento, o coxim gorduroso do calcanhar é 
preservado e usado como revestimento da ferida operatória. 
Esta amputação resulta em um coto que tolera bem a descarga 
distal de peso. Nesse nível da amputação, o membro apresenta 
discrepância no comprimento em relação ao lado não 
amputado.

• Amputação transtibial: por ser um segmento longo, a amputação 
ao nível da perna pode ser dividida em: terço transtibial, terço 
distal, transtibial terço médio e transtibial terço proximal. 
Quando não há outros comprometimentos no estado geral de 
saúde da pessoa, o retorno funcional é bom após esse nível 
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de amputação dada a preservação do joelho e da sua função. 
Para evitar pressões na pele do coto e manter um braço de 
alavanca para o controle da prótese, o coto de amputação 
deve ter comprimento médio. Coto muito curto dificulta o 
controle e suspensão da prótese, além de sobrecarregar a pele 
nas áreas de suporte de pressão. Coto muito longo, apesar 
de assegurar braço de alavanca, pode causar desconforto 
na borda anterior da tíbia por esta ser longa e saliente. 
A extremidade do coto ósseo transtibial não apresenta área 
suficiente para suportar pressões da descarga de peso corporal 
sem danificar o tecido de revestimento. Por este motivo, a 
descarga de peso distal é contraindicada. 

• Desarticulação do joelho: como em toda desarticulação, não há 
secção óssea nesse nível. As partes moles que mantêm a relação 
anatômica da articulação são liberadas e a tíbia é separada 
do fêmur. A superfície arredondada dos côndilos permite a 
descarga distal de peso. O coto longo oferece uma boa alavanca 
para o controle da prótese. A preservação da musculatura gera 
força muscular satisfatória. Quando comparado a níveis mais 
proximais este nível de amputação oferece maior facilidade 
para o uso da prótese.

• Amputação transfemoral: assim como nas amputações 
transtibiais, os cotos transfemorais também podem ser 
classificados quanto ao comprimento em: proximais, médios e 
distais. Quanto maior o comprimento, melhor será o controle 
da prótese e quanto menor o comprimento, menor a força 
muscular residual e maior a tendência de contraturas em 
flexão e abdução do quadril. 

O revestimento distal do coto deve ter um volume suficiente 
para proteger a extremidade óssea do coto femoral. As Figuras 
3 e 4 mostram um coto transfemoral com revestimento escasso. 
A reinserção da musculatura adutora e a sutura da musculatura 
do quadríceps com os isquiotibiais na extremidade do coto 
(miodese e mioplastia) melhoram o controle motor e a força 
do coto, formam um revestimento que protege a extremidade 
óssea e diminuem a possibilidade de contraturas. Neste nível 
de amputação a descarga distal de peso é contraindicada.
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Figura 3. Coto transfemoral com revestimento escasso.
Fonte: Arquivo pessoal de Darlan Martins Ribeiro, 2014.

Figura 4. Coto transfemoral com revestimento escasso.
Fonte: Arquivo pessoal de Darlan Martins Ribeiro, 2014.

• Desarticulação do quadril: a desarticulação do quadril é a 
amputação executada em situações extremas: trauma na região 
proximal da coxa, úlceras de decúbito graves e recorrentes, 
lesão vascular proximal sem possibilidade de revascularização, 
infecções com risco de septcemia e neoplasias proximais da 
coxa. Nesse nível de amputação não há coto. O revestimento 
da ferida operatória é feito com um retalho posterior do 
músculo glúteo máximo. A região de descarga de peso é na 
tuberosidade isquiática.
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2. Aspectos gerais de amputação nos MMSS:

• As amputações nos MMSS são classificadas, também, pelo 
segmento afetado: 

• Amputação falangeana e as transcarpal: no nível dos segmentos 
mais distais.

• Desarticulação do punho: amputação que separa os ossos do 
carpo do rádio e da ulna. 

• Amputações transradial: amputação que ocorre no rádio e ulna.

• Desarticulação do cotovelo - amputação onde o úmero é 
preservado e o rádio e a ulna são removidos (a amputação que 
preserva mais de 30% do úmero é denominada amputação 
transumeral). 

• Desarticulação do ombro: a amputação que preserva menos de 
30% do úmero ou que é feita ao nível da articulação glenoumeral. 

• Desarticulação escapulotorácica: amputação proximal que invade 
a cavidade torácica, ressecando a clavícula e a escápula (Figura 5).

Figura 5. Classifi cação das ampu-
tações de membros superiores.

Fonte: Arquivo pessoal de Darlan 
Martins Ribeiro, 2014.
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CLASSIFICAÇÃO DE PRÓTESE PARA MEMBRO INFERIOR 
SEGUNDO O NÍVEL DE AMPUTAÇÃO

Segundo o nível de amputação as próteses de membros inferiores são 
classificadas em transtibial, transfemoral, desarticulação de joelho, 

desarticulação de quadril e amputações parciais de pé. As amputações 
transtibial e transfemoral correspondem à maioria das amputações 
feitas no país.

1. Prótese Transtibial: 

As amputações transtibiais são mais frequentes que qualquer 
nível de amputação (BERKE, 2007). Por ser em localização distal 
com preservação do joelho e com um bom comprimento do coto, a 
maioria das pessoas amputadas nesse nível são capazes de participar 
das atividades da vida diária com grande eficiência. As próteses 
transtibiais possuem os seguintes componentes básicos: encaixe; 
suspensão; componentes modulares (adaptadores e tubo) e Pé modular. 
O encaixe é o componente mais importante da prótese porque é o que 
faz contato direto com a pele da PCD. É moldado sobre um modelo, 
feito em gesso, do coto de amputação. Apesar de cada encaixe refletir 
as características e necessidades anatômicas e funcionais de cada pessoa, 
existem vários modelos básicos.  Independentemente do modelo, todo 
encaixe transtibial deve considerar as áreas do coto que são intolerantes 
à pressão, chamadas “áreas de alívio de pressão”.  A atenção dada a 
estes pontos, onde a descarga de peso corporal deve ser evitada, 
minimiza a presença de desvios compensatórios na marcha causados 
por desconforto e o aparecimento de lesões por pressão na pele.   As 
áreas mais vulneráveis à pressão são: a cabeça da fíbula, a extremidade 
do coto ósseo tibial e fibular, os tendões dos músculos isquitibiais, a 
borda anterior da tíbia, a patela e o tubérculo adutor (Figura 6).
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Figura 6. Áreas vulneráveis à pressão.
Fonte: Arquivo pessoal de Darlan Martins Ribeiro, 2014.

Também é importante reconhecer as áreas tolerantes à pressão 
(Figura 7). 

O conceito de “contato total” surgiu com o objetivo de distribuir 
a descarga de peso por toda a superfície do coto, evitando assim a 
sobrecarga em áreas menores. As áreas de descarga de peso são aquelas 
que compartilharão essa descarga. Essas áreas são: o tendão patelar, 
os tecidos da região poplítea (compartimento posterior), a diáfise 
fibular, os tecidos do compartimento anterior da perna, a região medial 
metafisária da tíbia e a região supracondilar lateral e medial.

Figura 7. Áreas tolerantes à pressão.
Fonte: Arquivo pessoal de Darlan Martins Ribeiro, 2014.
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O modelo de encaixe chamado PTB (patelar tendonbearing) foi 
um dos primeiros a ser desenvolvido. Sua principal característica é 
ter um apoio anterior sobre o tendão patelar logo acima da inserção 
na tuberosidade da tíbia, e o “poplitealbulge” que aplica uma força 
posterior empurrando o coto contra o apoio patelar. 

Esta ação provoca suspensão do coto no interior do encaixe e 
minimiza a descarga de peso distal (Figura 8). 

Figura 8. Modelo de encaixe PTB.

Fonte: Arquivo pessoal de 
Darlan Martins Ribeiro, 2014.

O encaixe PTB utiliza correias para sua suspensão, podendo ser 
usada faixa de neoprene como recurso auxiliar de suspensão. Outra 
forma de suspensão utilizada é construir o encaixe com abas laterais 
que aplicam pressão na região acima dos côndilos femurais. Chamado 
KBM (KondylenBettung Münster)  tem sido o modelo mais utilizado de 
encaixe transtibial (Figuras 9 e 10).
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Figura 9. Encaixe KBM.

Fonte: Arquivo pessoal de Alysson 
Alvim Campos, 2014.

Figura 10. Encaixe KBM.

Fonte: Arquivo pessoal de Alysson 
Alvim Campos, 2014.

Várias outras formas de suspensão têm sido utilizadas. As mais 
comuns são o liner com pino distal e a suspensão por sucção (Figura 11).

Figura 11. Suspensão.

Fonte: Arquivo pessoal de Alysson 
Alvim Campos, 2014.
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O pino é uma projeção metálica a partir da extremidade do liner 
de silicone que se encaixa no orifício de um dispositivo correspondente, 
montado no fundo do encaixe. Esse método promove boa suspensão, 
porém alguns usuários acham difícil encaixar o pino no pequeno 
orifício, enquanto outros experimentam desconforto na região distal 
do coto. O método de suspensão por sucção pode ser conseguido com 
o uso de um liner e uma válvula unidirecional.  Quando a pessoa calça 
a prótese, a pressão gerada no ar do fundo do encaixe é expulsa pela 
válvula, criando uma pressão negativa (Figura 12).

Figura 12. Suspensão por sucção.

Fonte: Arquivo pessoal de Alysson 
Alvim Campos, 2014.

Algumas próteses usam um sistema que combina o pino distal com 
a válvula de sucção. A suspensão por sucção tende a estabilizar o volume 
do coto, aumentar a propriocepção, e diminuir a sensação de peso 
atribuída à prótese. É comum o uso de meias em adição ao uso de uma 
interface entre o coto e o encaixe. As meias podem ser fabricadas com 
diversas circunferências e comprimentos para acomodar os cotos com 
diferentes volumes. As meias podem ser fabricadas em vários materiais, 
ainda que o algodão seja o material mais indicado por melhor absorver 
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o suor durante o desenvolvimento de atividades. As meias são indicadas 
para acomodar as variações de volume que o coto pode ter.

As interfaces são versões concêntricas dos encaixes. Essas são 
normalmente confeccionadas em espuma de polietileno e servem para 
acolchoar o encaixe (Figuras 13, 14 e 15).

Figura 13. Interfaces ao lado do encaixe. Figura 14. Interface e encaixe.
Fonte: Arquivo pessoal de Alysson Alvim Campos, 2014.

Figura 15. Interface dentro do encaixe.

Fonte: Arquivo pessoal de Alysson Alvim Campos, 2014.
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Os adaptadores são peças que unem o tubo ao encaixe e ao pé. 
Esses têm um papel central no alinhamento fino dos componentes da 
prótese. O tubo é o elemento que vai adaptar o comprimento da prótese 
ao comprimento do membro contralateral. São confeccionados em aço 
ou titânio. O comprimento deve ser calculado levando em consideração 
a contribuição dos adaptadores ao comprimento total (Figura 16).

Figura 16. Tubo com dois modelos de adaptadores.

Fonte: Arquivo pessoal de Darlan Martins Ribeiro, 2014.

A porção distal da prótese é o pé modular. Todos os pés modulares 
são construídos para as seguintes funções:

• Se assemelhar ao pé normal, ao menos no comprimento. 
Muitos pés modulares têm uma cobertura externa com 
coloração e contorno similares ao do pé humano.

• Oferecer uma base estável quando o usuário esta em pé.

• Absorver o impacto da transferência de peso e realizar algum 
grau de flexão plantar no início da fase de apoio da marcha.

• Permitir hiperextensão da porção distal do pé no final da fase 
de apoio.

• Manter o tornozelo na posição neutra durante a fase de 
balanço.
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Os pés modulares são classificados pela combinação das tarefas 
funcionais que irão simular. Podem ser agrupados em 4 tipos: pés não 
articulados; pés com quilhas flexíveis; pés com resposta dinâmica; pés 
articulados.

1. Pés não articulados: são componentes que não têm 
uma separação entre a porção superior e inferior do pé 
correspondente à articulação do tornozelo. Sua construção 
simples, sem partes móveis, garante um pé durável, mais leve 
e mais barato que os outros modelos. Pés não articulados 
permitem algum movimento passivo em todas as direções, 
dependendo da aplicação da carga pelo usuário. O pé SACH 
(solidanklecushionedheel) é o modelo mais antigo e ainda mais 
utilizado (Figura 17). É formado por um calcanhar flexível, 
uma quilha rígida envolvida por uma espuma densa e flexível 
que dá forma ao pé. A quilha termina distalmente, na região 
correspondente à cabeça dos metatarsos. Durante a marcha, o 
pé SACH promove uma boa absorção de impacto. 

A deformação do calcanhar flexível simula parcialmente a 
flexão plantar na fase de resposta da carga. A porção distal da 
quilha oferece controle da dorsiflexão na região dos metatarsos 
durante o apoio terminal. A principal desvantagem do SACH é 
sua pouca flexibilidade para se adaptar a terrenos irregulares. 
Por isso, é indicado para deambulador comunitário (PCD com 
capacidade de caminhar dentro e fora da residência, podendo 
necessitar de auxílio à marcha), sendo contra indicado para 
pessoas com atividades que exijam maior movimentação.

Figura 17. Pé SACH.

Fonte: Arquivo pessoal de Alysson 
Alvim Campos, 2014.
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2. Pés com quilhas flexíveis: são projetados para simular 
os movimentos do pé humano sem utilizar uma articulação 
verdadeira ou partes móveis. Apesar de ser um pé não articulado 
e de ter um calcanhar acolchoado com funcionamento similar 
ao do pé SACH, esse tipo consegue moderadamente se moldar 
às irregularidades do terreno em função da flexibilidade 
da quilha que, juntos com o material flexível ao seu redor, 
consegue simular algum grau de inversão e eversão. Além 
disso, permite também um avanço controlado e moderado da 
perna, simulando o segundo rolamento da fase de apoio da 
marcha (Figura 18).

Figura 18. Pés com quilhas 
fl exíveis.

Fonte: Arquivo pessoal de Alysson 
Alvim Campos, 2014.

3. Pés com resposta dinâmica: são dispositivos capazes de 
acomodar as forças geradas em atividades de alta performance 
como correr e saltar. Sua estrutura inclui uma quilha 
semirrígida, formada comumente por fibra de carbono e 
grafite, que se deforma nas fases finais do período de apoio na 
atividade de corrida, o que auxilia no controle do avanço da 
perna. A capacidade de absorção de impacto no início da fase 
de apoio não difere muito dos outros modelos não articulados 
de pés modulares. Pela rigidez da quilha, a acomodação a 
terrenos irregulares é restrita. É um componente indicado 
para pessoa em atividade de alta demanda funcional. Como a 
quilha de fibra de carbono é desenhada para suportar as altas 
demandas mecânicas da corrida, pessoa que usa este tipo de 
pé para atividades do dia a dia pode queixar-se de incômodo 
e excesso de rigidez (Figura 19).
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Figura 19. Pé com resposta 
dinâmica.

Fonte: Arquivo pessoal de Alysson 
Alvim Campos, 2014.

4. Pés articulados: sua estrutura consiste de uma quilha 
articulada contida em um envoltório de borracha com o 
formato semelhante a um pé. Subdividem em monoaxiais e 
multiaxiais. Os monoaxiais permitem movimentos apenas no 
plano sagital em uma amplitude de até 15 graus de flexão 
plantar e entre 5 graus a 7 graus dorsiflexão. Dois batentes de 
borracha, localizados anterior e posteriormente, limitam os 
movimentos. A maior vantagem dos pés articulados monoaxiais 
esta na sua capacidade de absorver impacto no início do 
período de apoio, quando o peso corporal é subitamente 
transferido para o membro de apoio. A flexão plantar que 
ocorre nessa fase reduz a tendência à flexão do joelho, o que 
confere maior estabilidade nesse momento. Estão indicados 
para pessoa que necessita de maior estabilidade do joelho no 
apoio, como amputados transfemorais com cotos curtos ou 
fraqueza dos extensores do quadril, e amputados transtibiais 
com fraqueza nos músculos extensores do joelho. Sua maior 
desvantagem está no peso adicional que o mecanismo 
articulado confere ao componente, além da necessidade 
maior de manutenção graças à presença de partes móveis e 
batentes. Os pés multiaxiais têm princípios de construção 
similares aos monoaxiais, porém uma combinação de vários 
batentes permite movimentos nos três planos do espaço. A 
capacidade de realizar movimentos de inversão, eversão e 
rotação, além de facilitar a adaptação a terrenos acidentados, 
absorve os torques gerados pelo movimento que seriam 
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transmitidos para o coto. A estabilidade só é alcançada nos 
extremos do movimento em cada plano. Suas desvantagens 
são o peso adicional, necessidade de manutenção periódica 
e incapacidade das pessoas com fraqueza muscular manter a 
estabilidade estática (Figura 20).

Figura 20. Pé articulado monoaxial.

Fonte: Arquivo pessoal de Alysson 
Alvim Campos, 2014.

2. Prótese transfemural 

A prótese transfemural é formada por 5 componentes principais: 
o encaixe, a suspensão, componentes modulares (adaptadores e tubo), 
o joelho modular e o pé modular. 

Os encaixes das próteses transfemurais podem ser quadriláteros 
ou de contenção isquiática. O encaixe quadrilátero, como o próprio 
nome indica, possui quatro lados bem definidos, projetados para 
conter a musculatura da coxa e facilitar sua função. A borda posterior, 
plana e mais larga, chamada “banco isquiático”, serve de apoio para 
a tuberosidade isquiática e musculatura glútea. Nessa região temos o 
ponto de maior descarga de peso, uma vez que a descarga distal de 
peso é absolutamente contraindicada nos cotos transfemorais. A parede 
lateral apresenta uma concavidade interna para aliviaro trocânter 
maior. O contorno da parede anterior cria uma força direcionada para 
posterior que comprime a região do trígono femoral com a intenção de 
estabilizar a tuberosidade isquiática no seu apoio. Ao mesmo tempo, 
a prótese transfemural possui uma concavidade para aliviar a pressão 
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sobre os tendões dos músculos adutores. Como resultado, o seu diâmetro 
anteroposterior é menor que o mediolateral. O encaixe de contenção 
isquiática é desenhado para estabilizar o encaixe no coto de amputação 
e evitar o movimento de rotação, contendo a tuberosidade isquiática 
e o ramo do púbis dentro dos limites do encaixe. Também mantém 
o fêmur em ligeira adução, distribuindo a descarga de peso na face 
lateral do coto e mantendo a musculatura abdutora alongada, o que 
facilita a ação desse grupo muscular. Quando comparado ao encaixe 
quadrilátero, o encaixe de contenção isquiática apresenta um diâmetro 
anteroposterior maior que se assemelha mais à anatomia normal do 
coto, criando mais espaço anterior para acomodar a musculatura que se 
contrai. Outra vantagem é não gerar tanta anteversão pélvica quanto o 
encaixe quadrilátero. É o encaixe mais recomendado, exceto quando o 
coto de amputação é muito curto ou quando a pessoa está convencida 
de usar o encaixe quadrilátero (Figura 21).

Figura 21. Encaixe de contenção isquiática.
Fonte: Arquivo pessoal de Alysson Alvim Campos, 2014.
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A forma mais comum de suspensão nos encaixes transfemorais é 
por sucção. O encaixe possui na região distal uma válvula unidirecional. 
À medida que o coto entra, o ar deslocado sai pela válvula, criando 
uma pressão negativa no interior. Em cotos muito curtos, um método 
auxiliar de suspensão deve ser utilizado. O Cinto Silesiano é o método 
complementar mais utilizado. 

O mecanismo do joelho modular tem duas funções básicas: 
simular a marcha normal (liberdade de movimento suficiente para 
fletir) extendendo suavemente a perna durante o período de balanço, 
e estabilidade suficiente para sustentar com segurança o peso corporal 
durante o período de apoio. 

São 7 as categorias dos tipos de joelho modular mais usados:

1. Joelho modular monocêntrico: esse modelo simula o 
funcionamento de uma dobradiça simples e permite que o pé se 
movimente livremente em flexão ou extensão. A estabilidade 
no período de apoio é alcançada pelo posicionamento 
posterior do centro de rotação em relação à linha de carga 
(alinhamento) e pelo controle motor (força dos extensores do 
quadril). Este joelho é leve, durável e de pouca manutenção, 
mas pelo seu movimento irrestrito, não tem muita estabilidade. 
Por essa razão, não é indicado para pessoas com cotos curtos 
ou para aquelas com problemas de equilíbrio por problemas 
associados.

2. Joelho modular policêntrico: a posição do centro de 
rotação do joelho policêntrico muda durante a amplitude de 
movimento por causa de sua construção em quatro barras. Além 
de simular melhor o eixo de rotação do joelho fisiológico, esse 
modelo melhora a estabilidade no apoio. Durante a flexão no 
período de balanço, o movimento do eixo policêntrico provoca 
um encurtamento relativo do segmento distal da prótese, o 
que facilita a liberação do pé. É especialmente indicado para 
pessoas com cotos transfemorais longos e para desarticulações 
de joelho. Sua maior desvantagem é a durabilidade (Figura 22).
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Figura 22. Joelho modular policêntrico.
Fonte: Arquivo pessoal de Allyson Alvim Campos, 2014.

3. Joelho modular com trava por descarga de peso: este 
tipo de joelho tem mecanismo de trava que é ativado quando 
recebe a descarga do peso corporal durante o período de 
apoio da marcha para evitar a flexão indesejada do joelho 
durante o suporte de peso. A sensibilidade do mecanismo de 
trava pode ser ajustada de acordo com o nível de atividade e a 
habilidade da pessoa em controlar voluntariamente o joelho. 
Tem molas impulsoras que auxiliam a extensão do joelho no 
período de balanço. Independente da velocidade da marcha, 
a velocidade da extensão do joelho no balanço é sempre a 
mesma. Esses joelhos são comumente prescritos para pessoas 
com amputações recentes e que tem cotos curtos, ou pessoas 
com fraqueza grave dos extensores do quadril (Figura 23).
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Figura 23. Joelho modular com trava para descarga de peso.
Fonte: Arquivo pessoal de Allyson Alvim Campos, 2014.

4. Joelho modular com trava manual: para a pessoa que 
necessita de estabilidade durante o apoio, o joelho de escolha 
é o de trava manual. É um joelho monocêntrico com pino de 
trava que impossibilita completamente a flexão. 
A trava é acionada automaticamente com a extensão do 
joelho que, uma vez travado, confere estabilidade durante 
todas as fases da marcha e a pessoa caminha com o joelho 
completamente extendido, mesmo durante o período 
de balanço o que compromete a mobilidade e liberação 
adequada do pé. Para um posicionamento sentado correto 
e confortável a trava pode ser liberada pela própria pessoa, 
por meio do acionamento de uma alavanca. Esse tipo de 
joelho é indicado no treinamento inicial de pessoas com grave 
comprometimento do equilíbrio e resistência ou em pessoas 
com amputação bilateral (Figura 24).
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Figura 24. Joelho modular com trava manual.
Fonte: Arquivo pessoal de Allyson Alvim Campos, 2014.

5. Joelho modular hidráulico: no joelho hidráulico, durante 
o balanço a progressão anterior da prótese muda de acordo com 
a velocidade. Isso ocorre por que o fluxo do fluido hidráulico 
passa por canais estreitos no mecanismo do joelho e esses 
oferecem resistência por atrito; por sua vez o atrito aumenta 
quando também aumenta a velocidade da compressão do 
fluido. Essa resistência variável permite uma fase de balanço 
mais próxima do normal. Alguns modelos possuem mecanismo 
hidráulico de estabilidade durante o período de apoio, o que 
oferece resistência adicional à flexão do joelho quando em 
apoio. Isto facilita a marcha em terrenos irregulares e para 
descer degraus. As desvantagens dessa unidade são o peso, o 
custo e a necessidade constante de manutenção.

6. Joelho modular pneumático: assim como o joelho 
hidráulico, o joelho pneumático oferece variações na velocidade 
do avanço durante o balanço em função da velocidade. É mais 
leve e mais barato que seus similares hidráulicos, no entanto 
oferece controle menos preciso no balanço e necessita de 
manutenção frequente.
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7. Joelho modular microprocessado: o joelho com controle 
microprocessado é capaz de coletar dados durante o movimento 
e ajustar automaticamente a resistência hidráulica para um 
controle refinado no período de apoio e no balanço. É capaz 
de adaptar a mudanças repentinas de velocidade da marcha 
ou na transição da marcha para a corrida. A desvantagem 
dessa classe de joelho é o preço e a necessidade constante de 
manutenção.

Para pessoas com amputações transfemorais e com desarticulação 
do joelho podem ser indicadas quaisquer modelos de pés disponíveis no 
mercado. Para os transfemorais uma importante consideração na escolha 
da prótese é avaliar a estabilidade do joelho no início do apoio. Um 
pé que consegue alcançar rapidamente o apoio plantar é recomendado 
especialmente para pessoas com cotos de amputação curtos e fraqueza 
dos extensores do quadril. Para pessoas mais ativas, os pés com resposta 
dinâmica são os mais indicados.

3. Prótese para desarticulação do joelho e quadril 

Desarticulação do joelho e quadril são menos frequentes do que 
outros níveis. Na desarticulação de joelho, o coto longo e o formato 
arredondado dos côndilos femorais oferecem vantagens e facilidades 
para o retorno funcional. Na desarticulação de quadril, a ausência de 
coto e a posição muito proximal da amputação geram dificuldades 
adicionais. A prótese para desarticulação do joelho possui um encaixe 
especialmente desenhado para esse nível. Nesse modelo as paredes 
são mais delgadas e levemente flexíveis quando comparada com os 
transfemorais. A borda proximal alcança o nível proximal da coxa sem 
tocar a região inguinal ou glútea. A face interna da parede anterior 
apresenta um sulco para acomodar o músculo reto femoral. O fundo do 
encaixe apresenta uma terminação bulbar que oferece boa acomodação 
ao coto e uma área, geralmente acolchoada, para descarga distal de 
peso. A suspensão é dada por duas saliências na face interna das paredes 
laterais que fazem pressão na região supracondilar. Um problema 
peculiar a esse nível de amputação é a altura do cano da perna. Como 
o comprimento da coxa é total, o comprimento do cano deve ser mais 
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curto do que a perna contralateral, para compensar o comprimento 
do joelho modular. Quando a pessoa caminha, essa diferença quase 
não é perceptível. Mas quando ela se senta, essa diferença fica muito 
aparente. Para esse nível, qualquer pé modular pode ser prescrito. 

Nas próteses de desarticulação de quadril o encaixe é denominado 
cesto pélvico (Figura 25).

Figura 25. Prótese de desarticulação de quadril.
Fonte: Arquivo pessoal de Darlan Martins Ribeiro, 2014.

O Cesto Pélvico protege toda a região da amputação e oferece 
uma área ampla para descarga de peso na tuberosidade isquiática. A 
contenção é feita pelo apoio na região acima da crista dos ossos ilíacos, 
auxiliada por tiras de velcro e correias que ajustam o encaixe ao 
contorno da pelve do usuário. Existem dois modelos básicos de quadris 
modulares no mercado. A diferença entre eles esta na posição de fixação 
e na capacidade de suportar carga. 
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• O quadril modular de fixação distal é o que suporta a maior 
descarga de peso, portanto, indicado para pessoas mais 
pesados. Sua desvantagem é o desnivelamento pélvico quando 
a pessoa tenta sentar.

• O quadril com fixação anterior elimina o problema do 
desnivelamento, porém não suporta cargas maiores do que 
90 kg. Ambos podem utilizar um impulsor para o balanço. 
A seleção do joelho e pé modular segue os mesmos critérios 
já discutidos. O quadril modular comumente prescrito utiliza 
articulação livre (Figura 26).

Figura 26. Quadril com fi xação anterior.
Fonte: Arquivo pessoal de Darlan Martins Ribeiro, 2014.
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4. Próteses para amputação parcial do pé 

A desarticulação interfalangiana e amputação transmetatarsiana 
não causam grandes prejuízos à marcha, exceto quando a pessoa aumenta 
a velocidade do caminhar ou tenta correr. Nesse caso, o braço de 
alavanca mais curto do pé dificulta o apoio terminal. Apesar da maioria 
das pessoas ter uma boa função sem o uso de prótese ou modificações 
no calçado, o manejo inclui o uso de órtese que dê suporte ao pé e 
aos arcos plantares. Um enchimento compensatório por dentro do 
calçado pode conferir boa aparência. Pode optar por um resultado mais 
estético utilizando enchimento para os dedos, suporte para os arcos e 
uma cobertura cosmética. Havendo necessidade de proteger a cicatriz 
cirúrgica um encaixe especial pode ser confeccionado, adicionando 
enchimento e utilizando um calçado comum.  Nas desarticulações de 
Lisfranc e Chopart o manejo protético pode ser a confecção de um 
encaixe flexível, associado a uma compensação interna para o calçado. 
Na desarticulação de Chopart o coto muito curto pode apresentar 
dificuldade para manter a suspensão do calçado durante o período 
de balanço da marcha.  Neste caso, uma órtese tornozelo-pé pode 
ser adaptada ao encaixe de forma que o componente sural da órtese 
promova a suspensão adequada (Figura 27).

Figura 27. Prótese para desarticulação de Chopart.

Fonte: Arquivo pessoal de Darlan Martins Ribeiro, 2014.
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A amputação de Syme envolve desarticulação do tornozelo e 
ressecção bimaleolar.  Este procedimento é mais comum do que as 
amputações parcial do pé. Esta amputação gera uma extremidade 
bulbosa no coto e permite descarga distal de peso. A prótese para esse 
nível de amputação utiliza um pé modular especialmente desenhado 
para tal uso. Nesse pé, a área entre a margem proximal do encaixe e 
a extremidade distal do coto é menor. Há dois modelos de encaixe 
desenvolvidos para esse nível. No primeiro, uma janela posterior é 
aberta para que a terminação bulbosa do coto consiga se acomodar no 
fundo do encaixe. 

A janela posterior é fechada com alças de velcro. O segundo 
modelo não usa a abertura posterior. Nesse caso é necessário utilizar 
um liner elástico para que o coto atinja o fundo do encaixe. Se o coto 
tiver uma terminação muito bulbosa, o encaixe sem abertura poderá ser 
contraindicado.

CLASSIFICAÇÃO DE PRÓTESE PARA MEMBRO SUPERIOR 
SEGUNDO O NÍVEL DE AMPUTAÇÃO

O manejo da prótese da pessoa com amputação de membro superior 
é um desafio para toda a equipe de saúde. Para a PCD que utiliza 

uma prótese de membro superior, o dispositivo distal não pode ficar 
coberto, como ocorre em próteses para os MMII onde o pé modular fica 
escondido no interior do calçado. Além desse aspecto estético, a pessoa 
perde o padrão de movimento mais complexo do corpo humano, bem 
como das atividades funcionais igualmente complexas.

A habilidade de posicionar o dispositivo protético, bem como 
manter essa postura para atividades funcionais, desafia os profissionais 
envolvidos na reabilitação a melhorar continuadamente a estética e a 
funcionalidade dos dispositivos destinados a esse nível de amputação.
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Prótese passiva 

Esta categoria inclui as próteses que não posicionam um 
cotovelo mecânico ou promovem movimento de preensão. Apesar da 
denominação este dispositivo desempenha papel funcional estabilizando 
objetos em bimanuais. Geralmente, tem um desenho de autossuspensão 
e a mão é muito similar ao real como dispositivo terminal. 

Prótese convencional 

Usa sistema de cabos que transferem os movimentos do ombro ou 
do braço para movimentar um dispositivo distal ativo ou um cotovelo 
móvel. A PCD deve desenvolver estratégias específicas para excursão 
suficiente no cabo para controlar o dispositivo distal ou mover o 
cotovelo da prótese.  O movimento do ombro é o que gera as maiores 
excursões. Esses dispositivos são difíceis no desenvolvimento de 
atividades de preensão, movimentos acima da cabeça ou pegar objetos 
próximos ao chão. 

Muitas próteses convencionais utilizam o “cabo em oito” para 
controle do componente distal ou cotovelo e também para suspensão. 
As extremidades do cabo formam um laço axilar preso ao ombro 
contralateral, um cabo de controle e um componente anterior de 
suspensão no lado amputado. O centro do cabo deve ficar localizado 
próximo da região da sétima vértebra cervical.

Se o encaixe da prótese possuir um mecanismo próprio de 
suspensão, o componente anterior do “cabo em oito” torna-se inútil. 
Ao ser retirado, o sistema de cabos passa a assemelhar-se ao número 
nove (cabo de controle para encaixes com suspensão própria ou “cabo 
em nove”).

Sistema de cabos para controlar o cotovelo protético: pessoa com 
amputação transumeral necessita de um sistema duplo de cabos. O cabo 
anterior controla o movimento do cotovelo enquanto o outro cabo 
controla o dispositivo distal.
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O dispositivo terminal mais frequentemente utilizado nas próteses 
convencionais é o gancho ou a mão. Ambos estão disponíveis como um 
sistema de abertura voluntária (o dispositivo fica fechado no repouso 
e a ação dos cabos promove a abertura) ou sistema de fechamento 
voluntário (quando a ação dos cabos promove fechamento). A Figura 
28 mostra o dispositivo terminal tipo gancho e o mesmo dispositivo 
com luva cosmética.

Figura 28. Dispositivo terminal tipo gancho sem e com luva 
cosmética

Fonte: Arquivo pessoal de Darlan Martins Ribeiro, 2014.

Os encaixes transradiais e transumerais usados atualmente 
evoluíram de modelos não anatômicos e pouco funcionais para 
desenhos criteriosamente moldados segundo a anatomia da pessoa e que 
permitem atividades funcionais de diferentes níveis de complexidade. 
Grande parte dessa evolução veio da pesquisa no desenvolvimento de 
novos materiais. Com o advento dos termoplásticos e o avanço das 
técnicas de moldagem anatômica, o ajuste do encaixe e a ampl itude de 
movimento funcional melhoraram grandemente.

Encaixe transradial com suspensão própria: os encaixes com 
suspensão própria permitem maior liberdade de movimento à pessoa 
com deficiência, além de maior conforto e aceitação tanto em próteses 
convencionais quanto nas mioelétricas. Esses encaixes fazem pressão na 
região supracondilar do úmero para garantir suspensão. 
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Encaixe transumeral: o encaixe transumeral tradicional tem uma 
aba superior que aplica pressão sobre o acrômio para suspensão. A 
adição de extensões estabilizadoras que cruzam a linha média confere 
maior estabilidade aos movimentos rotacionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tratamento de pessoas amputadas usando a protetização é tanto 
desafiador quanto recompensador. Se por um lado melhoras clínicas 

são essenciais, por outro maximizar o potencial funcional da PCD e 
utilizar a tecnologia disponível para alcançar medidas razoáveis é fator 
preditivo do alcance de melhor qualidade do atendimento e satisfação 
da pessoa. É importante entender e dimensionar as necessidades 
e expectativas da pessoa e familiares e, uma vez compreendidas e 
avaliadas, definir e acordar um plano de manejo protético como parte 
do plano de cuidado singular para cada PCD atendida. 
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Entre as pessoas com deficiência algumas apresentam dificuldade 
de locomoção, devido à dor, fadiga, deficiência de equilíbrio, 

instabilidade articular, fraqueza muscular ou obesidade. Para essas pessoas 
os dispositivos auxiliares de marcha, ou de locomoção, são capazes de 
compensar ou minimizar estas alterações, sejam elas temporárias ou 
permanentes, permitindo caminhar com maior segurança, rapidez e 
menor gasto energético (FERREIRA, 2010; RAGNARSSON, 2002; 
SAAD, 2007a). 

É importante que a pessoa com deficiência (PCD) com indicação de 
uso de um desses dispositivos auxiliares de locomoção seja encaminhada 
ao serviço de reabilitação para ser orientada e treinada pela equipe no 
uso correto do equipamento prescrito.

Este capítulo aborda os principais meios auxiliares de locomoção 
(bengalas, muletas, andadores e cadeiras de rodas) destacando algumas 
orientações e cuidados à PCD em uso desses dispositivos e os cuidados 
a serem dispensados ao equipamento, 

PRINCIPAIS MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO

Como o técnico de órteses em próteses (TOP) faz ajustes e adaptação 
em meios auxiliares de locomoção é importante que ao atender a 

PCD com indicação,  ou em uso, de algum desses dispositivos considere 
que o grau de equilíbrio e a assistência de suporte de peso necessária são 
parâmetros que orientam a indicação e, portanto devem ser referências 
para os procedimentos de ajustes e adaptação, assim como para orientar 
a PCD, por exemplo: 

• Bengala é indicada para casos de desequilíbrio leve e quando 
há dor ou fraqueza de membro inferior unilateral; 

• Muleta é adequada para pessoa com redução de força ou dor 
em ambos os membros inferiores; 

• Andador é indicado para a pessoa com maior grau de 
incapacidade e com necessidade de grande estabilidade.



CAPÍTULO 9. MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO: CONCEITOS E TIPOS 

297

1. Sobre bengalas

As bengalas são meios auxiliares de locomoção utilizadas em uma 
mão. Esses dispositivos podem ser feitos em madeira (são de tamanho 
fixo, mais pesado e mais barato) ou alumínio (mais caras, leves e 
resistentes, com regulação de tamanho por meio de mecanismo de trava 
com pinos de pressão). 

As bengalas auxiliam no equilíbrio, na redução de dor, na redução 
do apoio sobre o membro lesado, compensam a fraqueza muscular e 
melhoram a informação sensorial. Podem reduzir de 20 a 25% o peso 
descarregado em um membro e auxiliar na aceleração e desaceleração 
da marcha (FERREIRA, 2010; RAGNARSSON, 2002; SAAD, 2007a).  

Segundo Saad (2007a) são os seguintes os tipos de bengala: 

• Empunhadura em C: mais barata, porém menos confortável. 
Nesse tipo de bengala o vetor da força passa por trás da coluna 
da bengala, com maior sobrecarga para o punho. 

• Empunhadura funcional: respeita a preensão e o ângulo natural 
do punho. Nesse caso o vetor de força passa pela coluna da 
bengala, proporcionando melhor apoio.

• Empunhadura feita sob molde: permite adaptação da pega 
para pessoas com comprometimento de mãos, como as pessoas 
com artrite reumatoide. 

• Base alargada com 3 ou 4 pontas: proporcionam suporte de 
base ampla com maior estabilidade. Quando utilizada em 
escadas ou rampas, o padrão de marcha fica mais lento. Ela é 
indicada para pessoas com necessidade de estabilidade maior 
que a bengala simples pode oferecer. 

Orientações quanto ao uso de bengalas 

No atendimento à PCD com prescrição ou em uso de bengala, 
o TOP deve conferir a integridade da estrutura da bengala, avaliar o 
estado do apoio da mão, da ponteira de borracha e adequar a altura da 
bengala à pessoa como mostra a Figura 1:
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• A bengala deve ser posicionada entre 15 e 20 cm lateralmente 
aos pés (Figura 1 indicação “a”);

• O apoio das mãos deve ser feito ao nível do trocânter maior 
do fêmur (Figura 1, indicação “b”);

• A mão deve ser apoiada na bengala na altura do trocânter 
maior do fêmur de forma que o cotovelo fique discretamente 
dobrado, cerca de 30º de flexão. 

Em geral, utiliza-se a bengala do lado oposto à perna lesionada 
(FERREIRA, 2010; RAGNARSSON, 2002; SAAD, 2007a).

Figura 1. Posicionamento da bengala.
Fonte: Arquivo pessoal de Eduardo Paiva 
Magalhães, 2014.
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Um dos cuidados ao atender a PCD, em uso de bengala, é a 
orientação sobre a marcha: 

• Iniciar a deambulação – levar a perna lesionada à frente junto 
com a bengala e, em seguida, levar a outra perna.  

• Ao subir escadas - colocar o pé do lado não lesionado no 
primeiro degrau para, em seguida, levar a bengala e a perna 
lesionada ao mesmo degrau. 

• Para descer a escada - iniciar a marcha posicionando a bengala 
e a perna lesionada no degrau para depois posicionar a perna 
não lesionada no mesmo degrau (CURRIE, 2002; SAAD, 
2007a). 

Excepcionalmente, quando o objetivo é limitar o movimento do 
quadril ou do joelho, a bengala pode ser usada no mesmo lado da lesão, 
fazendo o papel de órtese de membro inferior e movendo junto com 
este.

Nesses casos, a pessoa vai apresentar maior inclinação lateral do 
tronco, braço de alavanca menos favorável e menor base de sustentação, 
comprometendo a dissociação de cinturas (SAAD, 2007a).

2. Sobre muletas

As muletas são dispositivos auxiliares de locomoção que 
proporcionam maior estabilidade do que a bengala. São utilizadas 
para reduzir a descarga de peso nos membros inferiores e melhorar a 
propulsão da marcha. Esses dispositivos podem reduzir de 50 a 100% o 
peso em um membro e são usadas sempre aos pares (FERREIRA, 2010; 
RAGNARSSON, 2002; SAAD, 2007a). 

Em geral são indicadas para pessoas com maior deficiência 
funcional e seu uso exige amplitude de movimento articular e força 
de membros superiores (músculos flexores e depressores do ombro, 
extensores de cotovelo, extensores de punho e flexores dos dedos). 
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Tipos de muletas

a) Muletas canadenses: possui uma haste vertical de alumínio, 
com braçadeiras acima e abaixo dos cotovelos, para compensar a 
fraqueza dos extensores de cotovelo. Exigem que a pessoa com 
deficiência tenha bom equilíbrio de tronco, membros superiores fortes 
e boa coordenação. As muletas canadenses são prescritas raramente, 
podendo auxiliar pessoas com fraqueza de tríceps (RAGNARSSON, 
2002; SAAD, 2007a; FERREIRA, 2010).   

b) Muletas de Lofstrand: consiste em uma haste tubular de 
alumínio ajustável no comprimento, uma peça de mão moldável e 
uma com braçadeira na altura do antebraço para aumentar o braço 
de alavanca o que permite que a PCD solte a empunhadura sem que a 
muleta caia, dando liberdade às mãos. Na avaliação de Ferreira (2010) e 
Saad (2007a) são mais práticas e leves que as axilares. Diferente do uso 
da muleta axilar, o uso da Muleta de Lofstrand exige maior habilidade, 
maior força de membros superiores e equilíbrio adequado do tronco 
para deambulação (RAGNARSSON, 2002). Estão indicadas quando o 
uso desse meio auxiliar de locomoção for prolongado. É o tipo de meio 
auxiliar de locomoção mais funcional e que permite melhor mobilidade 
em escadas e para entrar e sair de automóvel. 

A Muleta de Lofstrand é, erroneamente, identificada como muleta 
canadense em cuja estrutura além da braçadeira em antebraço tem outra 
para braço (SAAD, 2007a) (Figura 2).

c) Muletas axilares: são as muletas mais comumente prescritas. 
A muleta axilar de madeira é facilmente ajustável, com duas hastes 
verticais conectadas por uma peça axilar acolchoada no topo, uma peça 
de mão no meio e, embaixo uma peça de extensão. A peça de extensão 
e as hastes possuem furos em intervalos regulares de modo que o 
comprimento total da muleta e a altura dos cabos possam ser ajustados. 
Uma grande ponta com ventosa de borracha macia é fixada na peça de 
extensão para permitir contato total com o solo. As muletas axilares de 
metal (Figura 3) consistem em uma única estrutura tubular moldada a 
qual pode ser ajustada em altura por telescopagem e fixação com botões 
de pressão (RAGNARSSON, 2002). As muletas axilares são indicadas 
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para pessoas com pouca estabilidade de tronco. Uma desvantagem no 
uso dessas muletas é o difícil manejo em pequenas áreas e o risco de 
provocarem lesões em estruturas nervosas e vasculares no plexo axilar, 
quando usadas incorretamente. (FERREIRA, 2010; SAAD, 2007a). 

O TOP deve orientar a pessoa a posicionar a muleta axilar de 
modo que o apoio da almofada fique sobre o gradeado costal, 3 cm 
abaixo da prega axilar. O apoio no solo deve ser feito de maneira que 
a distância entre a muleta e o pé seja de aproximadamente 15 a 20 cm, 
ântero-lateral aos pés. O cotovelo deve estar com , aproximadamente, 
30º de flexão e as mãos apoiadas na altura do trocânter maior do fêmur 
(Figura 3).

Figura 2. Muleta de Lofstrand. Figura 3. Posicionamento da muleta.

Fonte: Arquivo pessoal de Eduardo Paiva Magalhães, 2014.
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d) Muletas com suporte de antebraço: a descarga de peso é feita 
em uma canaleta na extremidade superior da muleta, onde se apoia o 
antebraço. São indicadas quando as condições clínicas do antebraço, 
punho ou mãos impedem sustentação de peso segura ou confortável, 
como na presença de artrite do cotovelo, punho ou mão; fratura de 
antebraço ou mão; fraqueza de tríceps ou força de preensão reduzida 
(RAGNARSSON, 2002; THOMAS, 2001).

Orientações quanto ao uso de muletas

No atendimento da PCD com prescrição ou em uso de muleta o 
TOP deve orientar (SAAD, 2007a):

• O uso obrigatório das muletas em pares para evitar o 
desequilíbrio postural durante o ortostatismo e durante a 
marcha. 

• O cotovelo deve estar flexionado entre 20º a 30°, com os 
ombros nivelados. 

• O comprimento deve ir da empunhadura até um ponto de 15 
a 20 centímetros, anterolateral ao pé.

• Nas muletas axilares - o bloco almofadado superior deve ser 
apoiado no gradeado costal, de 2 a 3 centímetros abaixo da 
prega axilar, evitando-se a compressão do plexo braquial. 

• Na muleta de Lofstrand - a braçadeira deve ser posicionada 
no 1/3 proximal do antebraço, de 2,5 a 3 centímetros abaixo 
do cotovelo. A empunhadura manual deve estar posicionada 
de modo a manter o cotovelo flexionado entre 20º e 30º, em 
geral posicionada na altura do trocânter maior do fêmur. 

Segundo Saad (2007a) existem vários tipos de marcha com 
muletas:

 Marcha de 4 pontos: para pessoas com muita instabilidade, 
pode-se utilizar a marcha de quatro pontos onde uma muleta 
avança, seguida do membro contralateral, do outro membro 
e, por fim, da outra muleta. A carga é sustentada em cada 
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uma das muletas e também nos membros acometidos. É uma 
marcha segura, sempre com três pontos de suporte, embora 
seja lenta e pouco funcional (Figura 4).

Figura 4. Marcha com muletas com apoio em 4 pontos.
Fonte: Arquivo pessoal de Eduardo Paiva Magalhães, 2014.

 Marcha de 3 pontos: para evitar descarga de peso em uma 
das pernas, posicionam-se as muletas e a perna lesionada à 
frente e depois a perna boa, repetindo-se o ciclo. Em alguns 
casos pode-se permitir que a pessoa faça o apoio entre as 
muletas e apoio parcial do membro lesado (Figura 5).
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Figura 5. Marcha de 3 pontos com muletas.
Fonte: Arquivo pessoal de Eduardo Paiva Magalhães, 2014.

 Marcha de 2 pontos: simula a marcha normal. Cada uma 
das muletas se comporta como uma bengala, movimentando-
se em conjunto com o membro contralateral (Figura 6).

 Marcha com balanço: na marcha com balanço leva-se as 
muletas à frente e depois as pernas em um único movimento. 
É utilizada quando se quer evitar descarga de peso em ambas 
as pernas. O consumo de energia é maior que na marcha 
normal (Figura 7).
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Figura 6. Marcha de 2 pontos com muletas.
Fonte: Arquivo pessoal de Eduardo Paiva Magalhães, 2014.

Figura 7. Marcha com balanço.
Fonte: Arquivo pessoal de Eduardo Paiva Magalhães, 2014.
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No atendimento da PCD com prescrição ou em uso de muleta o 
TOP em órteses e próteses deve conferir a integridade da estrutura das 
muletas, das ponteiras de borracha, das canaletas de apoio e da almofada 
axilar. Além de conferir e adequar a altura das muletas à pessoa com 
a seguinte especificação: 15 cm lateral ao pé até o nível do trocânter 
maior do fêmur com o cotovelo em 30º de flexão, empunhadura na 
altura do trocânter maior do fêmur, canaletas no 1/3 proximal do 
antebraço, almofada a 3 cm da prega axilar. 

3. Andador 

O andador consiste em uma estrutura leve com capacidade de 
reduzir o suporte de carga em membros inferiores, uma vez que promove 
a sustentação do peso nas suas extremidades (THOMAS, 2001).  

Desvantagens: dificuldade de ser manobrado, seu uso exige maior 
espaço, inibição da oscilação normal do braço e a impossibilidade do 
uso seguro em escadas. 

Vantagem: pode reduzir de 50 a 100% o peso em um dos membros 
inferiores (FERREIRA, 2010).   

Tipos de andador (FERREIRA, 2010):

• Fixo: permite maior estabilidade ânterolateral e não exige 
dissociação de cinturas. Este tipo de andador é potencialmente 
perigoso para a pessoa com desequilíbrio anteroposterior e 
pode gerar dor nos ombros. 

• Articulado: permite marcha com alternância dos membros 
inferiores e superiores. No entanto, para seu uso necessita 
da dissociação de cinturas e um treino do controle motor de 
marcha aprimorado. 

• Andador com duas rodas: possui duas rodas dianteiras que 
travam quando a pessoa com deficiência coloca seu peso sobre 
a barra. Produz uma marcha mais natural e desloca o centro de 
gravidade anteriormente. No entanto, para seu uso necessita 
de bom controle motor. 
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• Andador com quatro rodas: é mais instável e aumenta o 
componente rotacional, que é um complicador para idosos 
com deficiência no equilíbrio e controle motor inadequado. O 
andador com quatro rodas é mais rápido que os demais e requer 
bom treino de marcha, uma vez que permite deslocamentos 
em 360º. Devido ao mecanismo de acionamento dos freios 
esse andador não é indicado para pessoas com distúrbios 
cognitivos. 

• Andador posterior: é usado para crianças com alterações 
neurológicas. Melhora o alinhamento do tronco, favorecendo 
sua extensão e permitindo a realização de uma marcha segura. 

Orientação quanto ao uso de andador 

No atendimento da PCD com prescrição de uso de andador o 
TOP deve orientá-la a segurar o equipamento com os braços entre 20 
e 25 centímetros à frente do corpo, com os ombros relaxados, tronco 
ereto, com os cotovelos em flexão de 20º a 30º (Figura 8). Nas pessoas 
com os músculos tríceps e grandes dorsais fracos o apoio será em 
forma de braço de cadeira com manopla vertical situada anteriormente 
(permitindo a descarga de peso corporal nos ombros nos úmeros), 
(FERREIRA, 2010; SAAD, 2007a). 

Figura 8. Uso do andador.

Fonte: Arquivo pessoal de Edu-
ardo Paiva Magalhães, 2014.
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Com relação à marcha, o TOP deve orientar a pessoa com 
deficiência a manter a postura ereta com a cabeça erguida, colocar o 
andador mais ou menos um passo à frente do corpo certificando-se que 
o equipamento esteja bem apoiado ao solo. O tipo de marcha que a 
pessoa realiza com o andador depende da lesão que justifica a prescrição 
do uso do dispositivo:

• Durante a marcha com sustentação total de peso - o 
andador deve ser levantado e levado à frente, à distância de 
aproximadamente um braço, enquanto o membro inferior é 
levado à frente seguido pelo outro; esse ciclo se repete. 

• Na marcha sem sustentação de peso o andador é levantado e 
levado à frente; em seguida o peso é transferido ao andador 
por meio dos membros superiores; o membro afetado é 
mantido em posição anterior ao corpo da pessoa, mas não faz 
contato com o solo; o membro não afetado é levado à frente; 
esse ciclo se repete. 

• Na marcha com sustentação parcial de peso o andador é 
levantado e levado à frente; o membro inferior afetado é 
levado à frente, com transferência parcial de peso, enquanto 
o restante é transferido ao andador; o membro inferior não 
afetado é levado à frente, passando o membro afetado; esse 
ciclo se repete. 

A pessoa não deverá se posicionar muito à frente do andador. 
Deverá desenvolver pequenos passos quando fizer curvas. Para sentar-
se deverá ir para trás até suas pernas tocarem a cadeira e colocar as 
mãos até sentir o assento antes de sentar. Para sair da cadeira, a pessoa 
deve levantar e segurar no andador. Nunca deve subir escada ou 
escada rolante com o andador. O treinamento da PCD em serviço de 
reabilitação favorece a marcha adequada, adesão e segurança do uso 
do equipamento (FERREIRA, 2010, SAAD, 2007a; THOMAS, 2001). 

Com relação ao andador, o TOP deve avaliar as condições 
das barras metálicas, o funcionamento das articulações e das travas, 
conservação das ponteiras de borracha e das rodas, dos apoios para 
mão e do funcionamento do sistema de freios quando presente. Deve 
também adequar a altura do andador às medidas da pessoa (com os 
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braços apoiados no andador entre 20 e 25 centímetros à frente do 
corpo, com os ombros relaxados, tronco ereto e com os cotovelos em 
flexão de 20º a 30º).

4. Cadeira de rodas

Uma cadeira de rodas é utilizada por pessoa com dificuldade de 
locomoção (cadeirante), podendo ser movida manual ou eletronicamente 
pelo ocupante ou empurrada por alguém. Depois de fabricadas muitas 
cadeiras de rodas passam por adaptações para adequar-se à pessoa com 
deficiência. Participam dessa prescrição o médico, o fisioterapeuta, o 
terapeuta ocupacional e o TOP. O objetivo deste capítulo é apresentar 
os principais componentes de uma cadeira de propulsão manual, com 
as principais medidas de prescrição e os cuidados de manutenção 
(CURRIE, 2002; SAAD, 2007b). 

Constituição mecânica da cadeira de rodas

• Material: O material da estrutura da cadeira de rodas pode 
ser de aço, pintado ou cromado, de alumínio ou de material 
sintético. O aço, por ser um metal de alta resistência e 
durabilidade, apresenta seu peso elevado quando comparado 
aos outros materiais. Principalmente para pessoas com 
comprometimento na mobilidade dos membros superiores, o 
peso é um fator importante e deve ser considerado na seleção 
da estrutura da cadeira de rodas.

• Estrutura da cadeira de rodas: A cadeira de rodas pode ter 
sua estrutura fixa ou dobrável. Na estrutura fixa, também 
denominada monobloco, o fechamento é frontal, com o encosto 
indo de encontro ao assento, o que propicia dificuldades no 
transporte (SAAD, 2007b). A estrutura dobrável apresenta sua 
constituição equivalente a um X, o que origina seu nome: em 
“X” ou “duplo X”. Por ser uma estrutura dobrável, é mais 
fácil de manusear e transportar, fato que deve ser considerado 
na prescrição da cadeira de rodas. A estrutura em “duplo X” 
tem uma maior robustez e resistência, e é recomendada para 
pessoas obesas.
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Componentes da cadeira de rodas (CURRIE, 2002; SAAD, 2007b): 

• Cabo para empurrar: são extensões para cima da estrutura 
do encosto projetando-se para trás da cadeira de rodas. Essas 
permitem auxílio para impulsionar a cadeira por trás (Figura 
9-A).

• Encosto: é a suspensão entre os componentes verticais 
da estrutura do assento contra o qual repousa as costas 
do cadeirante. Seu material deve apresentar as mesmas 
características do assento, devendo ser forrado com espuma. 
Caso a pessoa apresente mobilidade, a altura do encosto deve 
propiciar liberdade de ação da cintura escapular, tendo sua 
medida aproximadamente 3 centímetros abaixo do ângulo 
inferior da escápula. É imprescindível que a altura do assento 
não fique sobre a proeminência óssea, prevenindo úlceras de 
pressão. O encosto deve ter uma leve conformação, ajustando-
se a lordose lombar para promover o alinhamento vertebral e 
manter o tronco ereto (Figura 9-B). 

• Assento: deve ser de um tecido que não ceda facilmente e não 
laceie. Recomenda-se a utilização de fibras não absorventes 
como nylon reforçado, propiciando uma maior facilidade de 
limpeza e manutenção. A base do assento deve ser estável. Se 
for necessário, adicionar uma tábua à base de lona de cadeira 
dobrável. A largura do assento não deve permitir o deslizamento 
lateral da bacia, e deve englobar a largura do quadril da pessoa 
e mais 2 centímetros de cada lado, impedindo a pressão das 
laterais da cadeira sobre os trocânteres. Assentos muito largos 
propiciam instabilidade de tronco e maior esforço para a 
propulsão da cadeira pela dificuldade de alcançar os aros. 
O ângulo entre o assento e o encosto deve deixar os quadris 
fletidos a 100º. Caso a perna da pessoa apresente hipertonia ou 
atividade que propicie o escorregamento para fora do assento 
e pélvis flexível, o ângulo entre o assento e o encosto pode ser 
menor do que 90º. Caso a pélvis esteja fixada, o ângulo entre 
assento e o encosto deve corresponder ao ângulo da pessoa. 
Quanto mais agudo, maior a estabilidade. Porém, se for muito 
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agudo, o ângulo pode comprometer a circulação de membros 
inferiores pressionando também os ísquios. O comprimento 
do assento não deve comprimir o feixe vascular. Para efeitos 
práticos, deve-se permitir um espaço de dois dedos entre o 
cavo poplíteo (localizado atrás do joelho) e a borda anterior 
do assento (Figura 9-C). 

• Almofada: a almofada do assento é feita de material que 
permita a dispersão e absorção da força entre o cadeirante 
e a superfície do assento. Existe uma grande variedade de 
almofadas. As almofadas de ar distribuem a pressão de zonas 
de maior carga, como das áreas isquiática e sacral, para as de 
menor pressão. Essas almofadas têm boa elasticidade, são leves 
e têm vida longa. A desvantagem é que podem ter o invólucro 
perfurado e precisam estar sempre bem calibradas de acordo 
com o peso da pessoa com deficiência. As almofadas de água 
possuem baixíssima estabilidade, prejudicando a função. Essas 
são pesadas e sujeitas a perfuração, devendo ser evitadas. As 
almofadas em gel elastômero são pesadas, mas permitem um 
bom amortecimento. As almofadas de espuma de poliuretano 
ou de látex são as mais utilizadas. Em geral, essas são leves 
e baratas, com boa elasticidade, encontradas em variadas 
durezas e densidades. As duas maiores desvantagens das 
espumas são o fato de se deteriorarem com a luminosidade 
e a umidade e a tendência de perder a elasticidade com o 
tempo, possuindo uma expectativa de durabilidade entre 6 
e 12 meses. As almofadas com espumas viscoelásticas têm 
alta viscosidade, tendendo a resistir à deformação quando 
pressionadas rapidamente, acomodando de modo vagaroso 
uma pressão constante (Figura 9-D).

• Rodas traseiras: para adultos, o tamanho mais frequente das 
rodas traseiras é de 24 x 1⅜ polegadas (61 x 3,5 cm). Para 
crianças o tamanho das rodas é de 16 polegadas. A distância 
entre os eixos das rodas anteriores e posteriores deve ser 
suficientemente pequena para promover a rotação da cadeira 
de rodas sobre o solo com esforço mínimo. Há possibilidade dos 
pneus serem com e sem câmara de ar. Os pneus que apresentam 
câmara de ar devem ser priorizados porque contribuem com 
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o amortecimento da cadeira de rodas. Podem ser fixas ou 
apresentar um sistema conhecido como quick release, remoção 
rápida, permitindo sua rápida desmontagem, o que facilita o 
transporte da cadeira e reduz o seu peso. Algumas cadeiras 
apresentam um mancal que propicia a regulagem das rodas 
traseiras, mantendo seu eixo alinhado com o eixo do ombro 
da pessoa. Tal dispositivo facilita a propulsão da cadeira de 
rodas, maior estabilidade na postura e previne possíveis 
luxações e um menor gasto energético. A utilização de anéis de 
propulsão facilita a propulsão da cadeira de rodas, permitindo 
maior independência para a pessoa com deficiência. O anel 
de propulsão deve permitir uma fácil preensão e seu aro deve 
estar próximo ao eixo da roda traseira, oferecendo um maior 
torque pelo aumento do diâmetro e, consequentemente, um 
maior conforto para a pessoa, pois exige menor força na 
impulsão da cadeira de rodas. Para pessoas com deficiência 
que apresentam dificuldade de preensão, colocam-se pinos no 
aro para facilitar o manejo independente da cadeira de rodas. 
A cambagem das rodas (inclinação da roda em relação ao eixo) 
dá estabilidade, menos atrito dos pneus (mais agilidade e menos 
desgaste), e aproxima as rodas do tronco (mais agilidade com 
menos esforço). Tem como desvantagem a dificuldade para 
passar em espaços apertados (Figura 9-E).

• Rodas dianteiras e antitombo: as rodas dianteiras podem ser 
maciças ou infláveis, com os diâmetros mais frequentes de 5 a 
8 polegadas. Equivalente a prescrição da roda traseira, deve-
se priorizar os pneus dianteiros infláveis, por facilitarem a 
locomoção e o amortecimento. A roda antitombo é útil para 
estabilizar a cadeira em aclives íngremes e propiciar maior 
segurança. Deve ser removível, pois impossibilita o empinar 
da cadeira por parte da pessoa com deficiência. 

• Apoio para os pés: pode ser fixo ou removível. O mais 
recomendado é o apoio em folha dupla regulável e removível, 
para propiciar a adequação da altura entre joelhos e quadris 
e contribuir para a transferência. Esse também deve ser 
dobrável, possibilitando o apoio dos pés no solo para pessoas 
que possuem independência na transferência. Recomenda-se 
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que a pessoa se posicione de modo que o ângulo entre pé e 
perna fique entre 90 a 100º. Devido à existência de terrenos 
irregulares, a altura do apoio dos pés deve ser maior do que 5 
centímetros (Figura 9-F).

• Apoio para os braços: podem ser fixos ou móveis. Apoios de 
braços fixos dificultam a transferência, tanto por parte dos 
cuidadores quanto da própria pessoa. Pessoas muito ativas 
preferem cadeira sem braços. A altura do apoio de braço 
deve ser medida desde o cotovelo, aduzido e fletido a 90º, 
até o assento. Apoios de braços com altura irregular podem 
propiciar cifose torácica quando em nível menor e elevação da 
cintura escapular quando em nível maior (Figura 9-G).

• Freios: são os componentes que permitem que as rodas sejam 
bloqueadas, evitando movimentos indesejados. Existem 
muitos tipos de freios e eles podem ser posicionados em vários 
locais na cadeira de rodas. Todos os freios se estendem a partir 
da armação para as rodas e utilizam alguma forma de bloqueio 
mecânico do sistema (alavanca) (Figura 9-H).

Figura 9. Componente da cadeira 
de rodas.

Legenda: Cabo para empurrar (A); 
Encosto (B); Assento (C); Almofada (D); 
Roda (E); Apoio para os pés (F); Apoio 
para os braços (G); Freio (H).

Fonte: Arquivo pessoal de Eduardo 
Paiva Magalhães, 2014.
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Para selecionar uma cadeira de rodas, o passo inicial é garantir 
que ela tenha a medida adequada à pessoa (SAAD, 2007b). As medidas 
básicas são:

• Largura do quadril: corresponde à largura do assento da 
cadeira. É a máxima largura do quadril (incluindo tecido 
mole), quando o indivíduo está assentado, na altura dos 
grandes trocânteres. 

É preciso adicionar 1 a 2 centímetros em decorrência de 
possível variação de vestimenta da pessoa com deficiência. A 
adequação dessa medida é fundamental para evitar inclinações 
laterais de tronco, garantindo estabilidade (Figura 10-A). 

• Profundidade do assento: medida que vai da porção mais 
posterior das nádegas até três centímetros do cavo poplíteo. A 
pessoa com deficiência deve estar sentada com flexão de joelho 
para tomada dessa medida. No caso de uma pessoa muito alta, 
deve-se considerar a maior profundidade possível no sistema 
selecionado. Devem ser tomadas as medidas da perna direita 
e da perna esquerda, para acomodar eventuais discrepâncias 
(Figura 10-B). 

• Medida da perna: corresponde à altura do apoio de pés. É a 
distância do cavo poplíteo até a sola do calcanhar ou até a porção 
inferior que está sustentando o peso. É preciso considerar o 
comprimento adicional representado por órteses e calçados. 
Considerar a distribuição da pressão na face posterior das 
coxas (garantindo o aumento da área de sustentação de peso) 
e o posicionamento e estabilidade da pelve (Figura 10-C). 

• Medida até o ângulo inferior da escápula: corresponde à 
altura do encosto ativo da cadeira. É a medida do planto do 
assento até o ângulo inferior da escápula. A altura do encosto 
ativo deverá ser 3 centímetros acima ou abaixo dessa medida 
(Figura 10-D).

• Altura dos ombros: corresponde à altura do encosto da 
cadeira nos casos em que o controle de tronco é precário ou 
inexistente. É a medida do plano do assento ao topo do ombro 
(Figura 10-E). 
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• Altura dos cotovelos: corresponde à altura do suporte para os 
braços. É a medida do plano do assento até a porção inferior 
do cotovelo, estando o membro superior com 90º de flexão 
de cotovelo, e em aproximadamente 25º de abdução e flexão 
de ombro. É importante tomar essa medida bilateralmente 
em decorrência de possíveis diferenças em caso de inclinação 
lateral da pelve, escoliose ou assimetria de tônus (Figura 10-F).  

Figura 10. Medidas básicas para cadeiras de rodas.
Fonte: Arquivo pessoal de Eduardo Paiva Magalhães, 2014.

Segundo o Instituto Paradigma (2014) no cuidado com cadeira de 
rodas é importante:

1. Calibrar os pneus da cadeira com a pressão recomendada 
na borda do pneu (quando a câmera do pneu estiver furada a 
roda deve ser retirada e o reparo da câmera realizado); 

2. Lubrificar periodicamente os eixos, rolamentos das rodas, 
garfos e articulações da estrutura.

3. Proceder ao ajuste sistemático de eventuais folgas nas 
porcas, parafusos e estrutura;
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4. Trocar os revestimentos do assento e encosto, assim que 
apresentar rasgos ou deterioração;

5. Retirar das rodas traseiras e dianteiras componentes 
flexíveis, como cordões e fios de cabelos, que possam prejudicar 
o rolamento.

6. Regular os freios a cada 6 meses (no caso dos freios não 
funcionarem, mesmo depois do aperto das porcas e calibragem 
dos pneus, devem ser substituídos). 

Ao adaptar e ajustar cadeiras de rodas o TOP deve fazer a adequação 
da postura da pessoa ao equipamento. A adequação postural ou seating 
é um ramo de atuação da tecnologia assistiva que objetiva o equilíbrio 
entre o melhor alinhamento biomecânico, o conforto e a maximização 
das funções fisiológicas. As adaptações incluem apoio para a cabeça, 
tronco, braços e pés, além de assento e encosto confeccionados, em 
espuma sobre uma base rígida e sob medida para cada pessoa visando 
à mobilidade, autonomia, conforto, alívio de pressão e suporte para o 
corpo com segurança (BRASIL, 2013). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os meios auxiliares de locomoção (bengalas, muletas e andadores) 
permitem maior estabilidade de marcha e redução de carga em 

membros inferiores. O TOP auxilia na adequação e conferência de 
medidas, na avaliação da qualidade do dispositivo e na sua manutenção. 
É necessário que o TOP conheça os componentes da cadeira de rodas, 
a conferência das principais medidas de prescrição, se a estrutura da 
cadeira está adequada e promover sua manutenção.
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