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RESUMO 

 

Neste projecto teórico-prático foi estabelecida uma relação próxima entre duas 

áreas à partida distintas: Design de Produto e a Saúde, mais concretamente com a 

Ortoprotesia. Questões como: “Qual a importância do Design na área da Saúde?”, ou 

“Estará o Designer apto a conceber objectos médicos?”, foram analisadas.  

A nível teórico foi explorada a capacidade do Designer de conceber objectos que 

não sejam os comummente associados ao seu trabalho. Através de factos históricos, 

bem como actuais, comprovou-se a importância de Designers em áreas como a da 

Saúde. Assim, pode-se afirmar que o Designer de Produto trabalha em conformidade 

com diversas áreas que divergem entre si. Neste sentido, um dos focos de trabalho para 

Designers Industriais no sector da Saúde pode ser orientado para a Ortoprotesia. Este é 

um dos sectores emergentes na Saúde que intervém no ramo das próteses e ortóteses. 

Face à sua crescente evolução e expectativa futura, é extremamente importante 

desenvolver produtos competentes que melhorem a qualidade de vida dos utentes. 

Existem vários produtos ortopédicos que podem ser aprimorados, necessitando 

urgentemente de uma renovação de cariz estético e mecânico. Neste contexto escolheu-

se a Ortótese para Paralisia do Nervo Radial, cujos dispositivos existentes no mercado, 

comportam vários elementos negativos. O seu Redesign é fundamental para garantir que 

a reabilitação do utente é realizada nas melhores condições. O resultado final deste 

projecto foi o redesign de uma ortótese para paralisia do nervo radial, tornando-o um 

objecto simplificado que permite uma melhor usabilidade por parte do utilizador.  

 

 

 

 

Palavras-Chave: Design de Produto; Design na Saúde; Ortoprotesia, Ortóteses, 

Paralisia do Nervo Radial.  
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ABSTRACT 

 

In the present project two apparently distinct fields were joined together: Product 

Design and Health, focused on Orthotics and Prosthetics. “What is the relevance of 

Design on Health field?” or “Is the Designer able to develop medical devices?” are 

examples of addressed questions. 

At theoretical level, the Designer’s capability to create objects usually not 

associated to his own work was explored. Based on historical and present data, the 

importance of Designers’ role in areas like Health was proven. Therefore, the Product 

Designer is able to work in conformity with several fields which diverge between 

themselves. Along with this, Industrial Designers on the health sector may focus their 

work on Orthotics and Prosthetics field. This is one of the emergent fields in heath 

sector, which takes part in Prostheses and Orthoses. Considering its progression and 

further expectations, it is crucial to develop competent products towards the 

improvement of patients’ live. Aiming their enhancement, several existing orthopedic 

products should be subjected to aesthetics and mechanics renewing. On this regard, the 

Orthotic for Radial Nerve Palsy was chosen, since the devices available on the market 

for this application have several negative issues. The redesigning of this orthoses is 

critical for better results on patients’ rehabilitation. The work developed in this project 

resulted on the redesigning of an orthotics for radial nerve palsy, towards a simplified 

device which allows improved patients’ usage.    

 

 

 

 

Keywords: Product Design; Design in Health; Orthotics and Prosthetics, Orthoses, 

Radial Nerve Palsy.  
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INTRODUÇÃO 

 

No presente trabalho de investigação pretendeu-se unir o Design de Produto com 

o sector da Saúde, mais especificamente com uma área em franco desenvolvimento – a 

Ortoprotesia. Foi desta forma que surgiu o termo Ortodesign que dá título à dissertação. 

Este termo não tem um significado reconhecido, é exclusivamente um jogo de palavras 

criado para designar a união das duas áreas: Ortoprotesia e Design. Contudo, a nível 

etimológico é possível definir as duas partes que compõe a palavra Orto|design. O 

prefixo orto, oriundo do grego ortho, significa em linha recta ou erecto1. Este prefixo é 

aplicado em várias terminologias ligadas ao ramo da Saúde: ortopedia, ortótese, 

ortodontia, entre outras. A palavra Design etimologicamente deriva do latim, e é 

composta pelo prefixo de, que surge no sentido de dedução, derivação ou inferência; 

mais o verbo signare que significa: para marcar, marcar, assinar.2 

 

Este estudo revelou ter potencialidade para ser desenvolvido de acordo com um  

projecto de ordem teórico-prática. A união das duas áreas estimula o desenvolvimento 

de produtos orientados para a Ortoprotesia. Esta área desenvolve e aplica dispositivos 

médicos, contudo alguns apresentam características ainda antiquadas e artesanais, o que 

seduz o Designer a fazer o redesign dos mesmos. Assim, surgiu o propósito de repensar 

a forma e mecanismo das ortóteses para paralisia do nervo radial existentes no mercado. 

Os dispositivos existentes apresentam algumas lacunas, numa opinião pessoal, graves, 

que prejudicam seriamente a eficácia do tratamento, levando à necessidade de os 

repensar. 

Este é um projecto que teve inicio no decorrer da unidade curricular Projecto IV, 

no ano de 2009, durante a Licenciatura em Design de Equipamento da Faculdade de 

Belas Artes de Lisboa. O desafio não tinha tema definido, mas tinha como objectivo a 

participação no concurso Braun Prize 2009. Como resultado, surgiu a ortótese 

designada de Orthoslove. Para esse projecto procurou-se introduzir uma nova aparência, 

mais apelativa, às ortóteses para paralisia do nervo radial. Passados cerca de dois anos, 

                                                 
1
 SEYMOUR, Ron - Prosthetics and orthotics: lower limb and spinal. Philadelphia: Lippincott 

Williams & Wilkins, 2002, p.7. 
2 MIT Press Journals – Design Issues [Em linha]. [Consult. 16 Dez. 2010]. Disponível em WWW: 

<URL: http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/desi.2007.23.4.69>. 
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após a realização do projecto Orthoslove, o interesse nesta área permaneceu, bem como 

o desejo de aprofundar os conhecimentos até então adquiridos. Assim, este trabalho de 

investigação partiu do anterior projecto realizado em 2009, com uma abordagem mais 

aprofundada, objectivos e métodos mais específicos, de modo a dar uma continuidade 

mais cientifica e credível, em relação ao anterior trabalho.  

 

a) Objectivos 

 

O Design de Produto é uma área bastante vasta, que intervém nos mais variados 

sectores industriais: mobiliário, electrodomésticos, embalagens, produtos médicos, entre 

outros. Neste seguimento é importante perceber qual a relação do Designer com os 

vários sectores, nomeadamente com a área da Saúde, uma vez que foi este o tema 

central na presente dissertação. É fundamental esclarecer e definir qual a importância do 

Designer Industrial na área da Saúde, porque a falta de informação geral quanto ao 

trabalho destes profissionais leva a observações incorrectas. Comummente associa-se o 

trabalho do Designer de Produto à produção de cadeiras, candeeiros e outros objectos 

que utilizamos nas nossas casas diariamente, e não a objectos com características 

médicas. Assim, um dos objectivos desta dissertação foi clarificar determinadas 

questões que se levantam quanto à intervenção do Designer na área da Saúde: Estará o 

Designer habilitado a conceber objectos médicos? Qual a sua vantagem em relação a 

outros profissionais que trabalham para a área da Saúde? Questões como estas foram 

abordadas ao longo da dissertação, através da divulgação de exemplos concretos, que 

esperemos vir a fomentar uma visão mais exacta do trabalho do Designer Industrial num 

sector como o da Saúde.  

Outro objectivo traçado para esta dissertação foi a divulgação da Ortoprotesia, 

dando a conhecer um sector da Saúde que está pouco difundido. Este é um sector 

ancestral, com uma história extremamente rica e que, desde a sua génese à actualidade 

tem dado provas de extrema importância para elevar a qualidade de vida de pessoas 

portadoras de deficiência motora. É uma área em constante crescimento, que procura 

elevar cada vez mais os padrões de qualidade. Sem dúvida, esta é uma área promissora 

que merece ser dignamente divulgada.   

Apesar dos dois objectivos anteriores serem bastante importantes, o propósito 

principal pelo qual foi elaborado este trabalho de investigação prende-se com o estudo 
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das ortóteses para paralisia do nervo radial. Pretendeu-se com este trabalho responder a 

questões como: Estarão estes produtos concebidos para agradar ao utilizador? Será que 

vão cumprir a etapa de reabilitação nas melhores condições?  Deste modo, o objectivo 

primordial foi repensar a forma e mecanismo das ortóteses para este tipo de lesão. O 

intuito foi desenvolver um projecto prático que proporcione uma nova aparência a estes 

dispositivos, que por vezes prejudicam o utente, por conduzirem ao abandono do 

tratamento. Para este projecto foi fulcral desenvolver um projecto comercialmente 

exequível e principalmente acessível à população em geral, sem causar condicionantes 

financeiras, estéticas e de reabilitação. Para isso, após o desenvolvimento do projecto 

seria necessário proceder a testes práticos que comprovem a seriedade do projecto. Seria 

ainda importante fazer testes com utentes para averiguar a eficácia da ortótese.  

Em suma, foram designados três objectivos primordiais: esclarecer a importância 

do Designer Industrial no sector da Saúde; divulgar a Ortoprotesia; redesenhar uma 

ortótese para paralisia do nervo radial que proporcione vantagens relevantes em relação 

às existentes no mercado. 

 

b) Metodologia 

 

De modo a encaminhar a investigação para um rumo cientifico e consistente, a 

metodologia passou primariamente pela procura de bibliografia específica e de pessoas 

credibilizadas para auxiliar nas temáticas inerentes à dissertação. Uma vez que a 

Ortoprotesia foi um dos temas principais, e um assunto academicamente alheio ao 

Design de Produto, foi indispensável recorrer a bibliografia que suportasse as 

informações transmitidas. O acompanhamento por Ortoprotésicos foi feito 

regularmente, com o intuito de dar uma maior credibilidade ao trabalho desenvolvido. 

Numa primeira fase, recorreu-se à ESTeSL (Escola Superior de Tecnologia da Saúde de 

Lisboa) que lecciona a Licenciatura em Ortoprotesia, formando profissionais nesta área. 

É de salientar a Ortoprotésica, Raquel Costa, formada nesta instituição que acompanhou 

regularmente, desde a fase inicial, o desenvolvimento deste trabalho de investigação. 

Foram contactadas ortopedias, nomeadamente o Centro Europeu de Ortopedia, onde os 

Ortoprotésicos Gustavo Vasconcelos, Susana Grilo e Ana Sofia Fraústo, prestaram 

auxilio em determinadas fases do projecto. Foi ainda estabelecido contacto com o 

Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão, cujo departamento de Ortoprotesia, 
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contacta diariamente com utentes, onde a Dr. Renata Bastos auxiliou nas várias etapas 

evolutivas do projecto. Foram ainda contactados médicos, especialistas em áreas que se 

cruzam com Ortoprotesia, que esclareceram questões específicas que se levantaram em 

determinado momento do projecto. Recorreu-se ainda a seminários/workshops 

pertinentes para o progresso da investigação.  

No âmbito das problemáticas que remetem para o Design de Produto recorreu-se 

igualmente à bibliografia necessária para fundamentar o projecto. Uma vez que esta é a 

base da formação em que se insere esta dissertação, não foi necessário recorrer a auxílio 

externo especializado. Contudo, foi essencial direccionar as questões inerentes à prática 

do Design de Produto para os Professores desta área, que leccionam na Faculdade de 

Belas Artes da Universidade de Lisboa, nomeadamente ao orientador da dissertação em 

curso, Prof. Doutor Paulo Parra, e ainda aos Professores José Viana e João Cruz. 

Recorreu-se também a seminários/workshops que fossem relevantes para o 

desenvolvimento do projecto.  

Para uma melhor resolução a nível prático foi fundamental conceber maquetes e 

protótipos que mimetizassem mecanicamente e formalmente a ortótese. Como 

anteriormente referido, após realização do projecto seria necessário comprovar a 

funcionalidade e eficácia do produto, procedendo a avaliações práticas em utentes que 

padeçam da patologia em causa.  

  

c) Estrutura da Dissertação 

 

A organização estrutural deste trabalho de investigação foi pensada de modo a 

garantir uma sequência inteligível e agradável para o leitor. Na temática geral foi 

analisada a intervenção do Designer na Saúde, conduzindo o tema para a Ortoprotesia. 

Desta forma, foi conveniente começar por contextualizar este sector da Saúde, de modo 

a fornecer conceitos e noções que garantissem a compreensão do leitor em fases 

posteriores do projecto. Foi ainda abordada a história da Ortoprotesia, mostrando a sua 

evolução, inovações, e expectativas futuras. Ainda no mesmo capítulo, foi dissecada a 

relação do Designer com o sector da Saúde, bem como uma evolução histórica, focada 

na Era pós-industrial, do trabalho de vários Designers que intercederam nesta área. 

Após terem sido apresentados alguns conceitos importantes para o 

desenvolvimento do presente trabalho de investigação, o segundo capítulo tornou-se 
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mais específico, centralizando-se na temática envolvente às ortóteses para paralisia do 

nervo radial. Este capítulo comportou informação anatómica, com o intuito de fornecer 

ao leitor informações detalhadas que o fizessem compreender a lesão. 

O capítulo final centrou-se na execução prática, ou seja, no terceiro capítulo foi 

realizado o Redesign da ortótese para paralisia do nervo radial. Foram explanados os 

motivos que levaram ao repensar deste dispositivo, bem como a opinião de especialista 

face a essa necessidade. 
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1- ABORDAGEM INICIAL À TEMÁTICA 

1.1- Conceitos e Noções em Ortoprotesia 

1.1.1- Ortoprotesia  

 

Ortoprotesia é uma das 18 profissões integrantes do grupo de  Técnico de 

Diagnóstico e Terapêutica, cujos indivíduos que a exercem se designam por 

Ortoprotésicos.3 Segundo o Diário da República estes profissionais de Saúde, avaliam 

“indivíduos com problemas motores ou posturais, com a finalidade de conceber, 

desenhar e aplicar os dispositivos necessários e mais adequados à correcção do 

aparelho locomotor, ou à sua substituição no caso de amputações, e desenvolvimento 

de acções visando assegurar a colocação dos dispositivos fabricados e respectivo 

ajustamento, quando necessário.”4 Estes dispositivos que o Ortoprotésico executa  

dividem-se em dois grupos principais: Próteses e Ortóteses. Em determinados países, 

como por exemplo Inglaterra, o termo Ortoprotesia não existe. Nestes países recorre-se 

à divisão desta profissão nas suas vertentes principais: Prosthetics e Orthotics (Protesia 

e Ortotesia), sendo que, nestes casos, o profissional que trabalha com estes dispositivos 

são, respectivamente Prosthetists e Orthotists (Protésicos e Ortotésicos). 

 

a) Prótese 

 

O termo Prótese não é totalmente desconhecido pelo público em geral, contudo a 

palavra é associada a diversas áreas (próteses dentárias, próteses auditivas, próteses 

mamárias, próteses cirúrgicas, etc.) originando alguns equívocos. Existem ainda autores 

que conduzem o conceito de prótese para definições mais abrangentes, fora da 

medicina. Paulo Parra, Professor e Designer, na sua tese de doutoramento (Design 

Simbiótico) aborda a temática da protetização. Apesar de também analisar a vertente de 

próteses Ortoprotésicas, a investigação é orientada para conceitos divergentes que 

remetem para os objectos-prótese, que segundo Paulo Parra podem ser definidos como 

um “(...) conjunto de objectos técnicos que estabelecem com o corpo humano relações 

                                                 
3
 DECRETO-LEI n.º 320/99. D.R. I Série. 186 (11-08-99) 5248. 

4
 DECRETO-LEI n.º 564/99. D.R. I Série. 295 (21-12-99) 9085.  
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de proximidade, prolongando-os ou complementando-os, ou seja, projectando-os para 

além dos seus limites físicos e funcionando como extensões suas”.5 Na prática esta 

definição é orientada para objectos que prolongam o corpo humano, como por exemplo 

o iPod, um prolongamento da memória onde se armazena conteúdos na forma digital.6  

Na presente investigação o termo prótese será usado no âmbito da Ortoprotesia. A 

proveniência da palavra Prótese (Prosthesis) vem do grego e significa acrescentar, 

adicionar.7 Em Ortoprotesia, através de uma definição concisa pode designar-se por 

Prótese um dispositivo que visa substituir um membro inexistente.8 Estes dispositivos, 

em Ortoprotesia podem dividir-se em várias tipologias quanto ao nível de amputação: 

Próteses interescápulo-torácicas, Próteses para desarticulação do ombro, Próteses 

Transumerais (quando a amputação é acima do cotovelo), Próteses para desarticulação 

do cotovelo, Próteses Transradiais (em amputações abaixo do cotovelo), Próteses para 

desarticulação do punho, Próteses para amputação parcial da mão, Próteses para 

amputação parcial do pé, Próteses para desarticulação do tornozelo, Próteses 

Transtibiais (para amputações abaixo do joelho), Próteses para desarticulação do joelho, 

Próteses Transfemurais (em amputações acima do joelho), Próteses para desarticulação 

da anca e ainda Próteses para Hemipelvectomia (em amputações na zona da bacia). 

Quanto à sua estrutura podem ser designadas por: Próteses Exoesqueléticas, quando 

apresentam uma estrutura rígida, que suporta as forças implicadas no seu uso, à 

superfície; Próteses Endoesqueléticas que ao contrário das anteriores têm a sua estrutura 

no interior da prótese e são normalmente compostas por elementos modulares, 

facilitando a troca de componentes. As próteses podem ainda classificar-se de acordo 

com a tecnologia dos componentes articulares utilizadas: Próteses Passivas, Mecânicas, 

Pneumáticas, Hidráulicas, Electrónicas, Eléctricas e Híbridas.  

 

 b) Ortótese 

 

O termo Ortótese é pouco divulgado o que leva a um desconhecimento quase total 

da sua existência e significado. A sua origem etimológica (Orthosis) vem do grego, 

                                                 
5
 PARRA, Paulo – Design Simbiótico: Cultura Projectual, Sistemas Biológicos e Sistemas 

Tecnológicos. Lisboa: Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 2007, p.186.  
6
 PARRA, Paulo – Ícones do Design: Colecção Paulo Parra. Évora: Câmara Municipal, 2009, p.15. 

7
 Online Etymology Dictionary – Prosthesis [Em linha]. [Consult. 25 Jul. 2011]. Disponível em WWW: 

<URL: http://www.etymonline.com/index.php?term=prosthesis >. 
8
 Classificação Nacional das Profissões - Grande Grupo 2. Lisboa, 2006, p.55. 
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sendo que o prefixo Ortho significa em linha recta, erecto, corrigir.9 Não estando o 

significado actual distante da sua origem etimológica, presentemente uma Ortótese é 

designada por um dispositivo que permite auxiliar/corrigir uma parte do corpo que 

apresente anomalias, substituindo ou auxiliando na sua função.10 Estes dispositivos 

dividem-se em dois grandes grupos: Ortóteses Estáticas, caracterizadas por serem talas 

imóveis, desenhadas para imobilizar articulações de modo a evitar deformações, lesões 

nos tecidos moles ou contracturas; Ortóteses Dinâmicas, cujos mecanismos reproduzem 

o movimento que o corpo já não consegue produzir, mantendo activas as capacidades 

funcionais.11 

 

1.1.2- Abordagem Histórica 

 

 Muitos dos elementos que transportam até aos dias de hoje evidências do uso de 

próteses ou ortóteses, ou mesmo de amputações realizadas em períodos que remontam à 

milhares de anos, são encontrados em peças de arte produzidas por povos primitivos. 

Deste modo as representações podem ser dúbias e até falíveis, não sendo totalmente 

claro uma amputação ou o uso de uma prótese, por exemplo, numa pequena escultura 

que pode estar estilizada.12 

 Existem evidências de amputações realizadas por volta de 43.000 anos a.C. com 

ferramentas primitivas13 e ainda outros exemplos posteriores (cerca de 5000 a.C.) de 

amputações dos dedos da mão. Estes dados foram encontrados em pinturas rupestres em 

França e Espanha onde é possível observar o contorno da mão com ausência de dedos. 

Acredita-se que muitas das amputações que ocorriam derivavam de rituais mágicos, 

contudo estes casos podiam ainda estar associados a acidentes traumáticos, 

congelamento, lepra ou ainda ao fenómeno de Raynaud. 14 

                                                 
9
 SEYMOUR, Ron - Prosthetics and orthotics: lower limb and spinal. Philadelphia: Lippincott 

Williams & Wilkins, 2002, p.7. 
10

 EDELSTEIN, Joan E.; BRUCKNER, Jan - Orthotics: a comprehensive clinical approach. 

Thorofare: Slack, 2002, p.1. 
11 YOUNG, Bryan; YOUNG, Mark A.; STIENS, Steven A. - Physical medicine and rehabilitation 

secrets. 2ªed. Philadelphia: Hanley & Belfus, 2002, p.563. 
12

 FRIEDMANN, Lawrence W. – Amputations and Prostheses in Primitive Cultures. Bulletin of 

Prosthetics Research. New York. 10-17: Spring (1972), p.105. 
13

 SEYMOUR, Ron - Op.cit., p.4. 
14

 SELLEGREN, Kim R. – An Early History of Lower Limb Amputations and Prostheses. The Iowa 

Orthopaedic Journal. Iowa. 2:1 (1982), p.13. 
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 No percurso histórico da Ortoprotesia, enquanto elaboração de dispositivos, as 

ortóteses foram as primeiras a surgir, sendo que o exemplar mais antigo encontrado é 

um dispositivo que permitia estabilizar  o joelho, datado de cerca de 2730-2625 a.C.15 

  

A civilização egípcia, conhecida pela sua evolução precoce, também se destacou 

nesta área. Foram encontradas múmias com ortóteses intactas, feitas de folhas, canas, 

bambu ou ainda com casca de árvore acolchoadas com linho, usadas para estabilizar 

fracturas.16 Existem peças de arte egípcia com representações de pessoas a usar próteses, 

datados de cerca de 1500 a.C.. Pertence também a esta civilização o mais antigo 

exemplar de uma prótese. Foi descoberto numa múmia adulta, o que pode ser 

considerado o primeiro elemento artificial funcional conhecido da história da 

humanidade. Este elemento é um hallux (vulgarmente conhecido por dedo grande do 

pé), denominado Cairo Toe [Fig.1], feito em madeira e pele. Este dedo foi encontrado 

no ano 2000 numa múmia identificada como Tubaketenmut, filha de um sacerdote, que 

se julga ter tido diabetes, o que causou gangrena isquémica no hallux, levando à sua 

amputação. Este dedo artificial encontra-se exposto no Museu Egípcio no Cairo.17 

 

“Lead researcher Jacky Finch said: "The toe dates from between 1069 and 

664BC, so if we can prove it was functional then we will have pushed back 

prosthetic medicine by as much as 700 years.”18 

 

Antes do Cairo Toe havia sido encontrado outro exemplar de prótese de um 

hallux, em 1881, pelo reverendo Greville Chester, que deu nome à descoberta - Greville 

Chester Toe [Fig.2] – que se julga ter sido encontrado em Thebes. Este artefacto foi 

datado de 600 a.C. era feito de cartonagem, ou seja uma espécie de papel machê de 

linho embebido em cola animal e revestida a gesso colorido. Actualmente encontra-se 

em exposição no British Museum.19 

                                                 
15

 SEYMOUR, Ron - Prosthetics and orthotics: lower limb and spinal. Philadelphia: Lippincott 

Williams & Wilkins, 2002, p.7. 
16

 FESS, Elaine Ewing [et al.]  – Hand and Upper Extremity Splinting: Principles & Methods. 3ª ed. 

St. Louis: Elsevier Mosby, 2005, p.5. 
17

 FINCH, Jacqueline – The Ancient Origins of Prosthetic Medicine. The Lancet. London. 377:9765 

(2011), p.548-549. 
18 BBC News – Cairo Toe Earliest Fake Body Bit [Em linha]. [Consult. 7 Fev. 2011]. Disponível em 

WWW: <URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/6918687.stm>.  
19

 FINCH, Jacqueline – Op.cit. 
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Nas mumificações egípcias era comum haver a preocupação de restaurar a 

integridade do corpo, podendo estes dedos artificiais ter uma função meramente 

decorativa, por motivos fúnebres. O Greville Chester Toe, bem como o Cairo Toe têm 

vindo a ser testados por Jacqueline Finch (da KNH Centro Biomédico de Egiptologia da 

Universidade de Manchester) com o intuito de se perceber até que ponto seriam próteses 

funcionais ou tinham apenas um carácter decorativo. Segundo Jacqueline Finch ambos 

os objectos apresentam claros sinais de uso, desde orifícios que, aparentemente, seriam 

para fixar o dedo ao pé, a zonas com fissuras que parecem estar relacionadas com o 

posicionamento das sandálias típicas usadas na civilização egípcia. Nas suas 

investigações foram feitas experiências com réplicas em dois indivíduos com 

amputações semelhantes. Em ambos os casos a marcha foi possível, sendo que o Cairo 

Toe foi mencionada como especialmente confortável. Uma vez que o hallux é 

fundamental para a realização de uma marcha adequada, isto prova que estes dois 

exemplos as primeiras próteses funcionais conhecidas. 20 

 

 

 

 

 

 

 

Mais tarde, já na civilização grega, Herodotus (485 - 425 a.C), considerado o 

primeiro historiador, descreveu um prisioneiro espartano, julgado com pena de morte, 

que amputou o próprio pé com uma faca para conseguir escapar das correntes que o 

aprisionavam. Consta que, após a cicatrização da ferida, fez um pé de madeira para 

facilitar a sua locomoção. Contudo, à excepção dos documentos de Herodotus, não 

existem evidências físicas que comprovem este facto.21 

 

                                                 
20

 FINCH, Jacqueline – The Ancient Origins of Prosthetic Medicine. The Lancet. London. 377:9765 

(2011), p.548-549. 
21

 SEYMOUR, Ron - Prosthetics and orthotics: lower limb and spinal. Philadelphia: Lippincott 

Williams & Wilkins, 2002, p.4. 

Fig.1 - Cairo Toe, 1069-664 a.C. Fig.2 - Greville Chester Toe, 600 a.C. 
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Ainda durante o período grego ancestral, surgiram referências no sector das 

ortóteses. Hipócrates (460 – 377 a.C.), considerado uma das principais figuras da 

história da medicina, usava talas nas pernas para evitar pontos de pressão em 

proeminências ósseas. Hipócrates criou ainda talas para reduzir fracturas na  tíbia 

[Fig.3], que consistiam numa espécie de argolas de couro que envolviam a perna nas 

duas extremidades, uma abaixo do joelho e outro acima do tornozelo. As argolas de 

couro estavam unidas por ripas de madeira com elásticos sob tensão. Com esta ortótese 

era possível voltar a colocar o osso no seu alinhamento original.22 

Em 1858, foi encontrado nas ruínas de Capua, Itália, uma prótese de membro 

inferior feita de bronze e madeira, datada de 300 a.C. [Fig.4]. Esta prótese  foi 

desenvolvida para uma amputação abaixo do joelho, que se pensa estar presa à cintura 

através de uma banda de metal.23 Durante décadas este foi considerado o primeiro 

membro artificial encontrado, no entanto com a descoberta do Cairo Toe a origem da 

história da protetização foi antecipada umas centenas de anos. Este artefacto foi 

destruído em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, num bombardeamento que 

atingiu o Royal College of Surgeons de Londres, onde a peça estava arquivada. Contudo 

foi possível criar uma réplica desta prótese com o auxilio das investigações de Karl 

Sudhoff, historiador de medicina alemão, em 1920, e do artigo publicado por Walter 

von Brunn em 1926. Esta réplica está actualmente em exposição no Science Museum de 

Londres.24 

 

“we may just have the evidence to suggest that nascent prosthetic science was 

beginning to emerge in the Nile valley many hundreds of years earlier than in 

ancient Capua. Perhaps now attribution for the first glimmers of this branch of 

medicine should be firmly laid at the feet of the ancient Egyptians.”25 

 

 

 

 

                                                 
22

 FESS, Elaine Ewing [et al.]  – Hand and Upper Extremity Splinting: Principles & Methods. 3ª ed. 

St. Louis: Elsevier Mosby, 2005, p.5. 
23 Science Museum – Brought to Life [Em linha]. [Consult. 21 Jun. 2011]. Disponível em WWW: 

<URL: http://www.sciencemuseum.org.uk/broughttolife/objects/display.aspx?id=91684>. 
24

 FINCH, Jacqueline – The Ancient Origins of Prosthetic Medicine. The Lancet. London. 377:9765 

(2011), p.548-549. 
25

 Ibidem, p.549. 
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Fig.3 - Tala para fractura na tíbia, 

Hipócrates 
Fig.4 - Capua Leg, 300 a.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a Alta Idade Média houve um período de pouca evolução no que diz 

respeito à história da Ortoprotesia. Não só os dispositivos usados eram muito 

rudimentares, como os materiais eram pesados e pouco aptos a ajudar no quotidiano da 

pessoa lesada. Na área da protetização não se foi além da “perna de pau” e do gancho 

para amputação da mão.26 Este foi um período cruel para as pessoas que usavam 

próteses, sendo renegadas pela sociedade.  

Nesta época, os cavaleiros da alta sociedade com membros amputados na 

sequência de batalhas, usavam armaduras desenhadas para esconder as suas 

deficiências. As armaduras serviam de prótese para substituir o membro em falta, 

contudo ignoravam por completo a vertente funcional. 27 

Um dos poucos marcos para a Ortoprotesia durante este período acorreu no ano 

1200, com a escola médica de Bolonha a considerar a área das ortóteses como uma 

parte importante do conhecimento médico. Deste modo, atribui-se uma maior 

importância a questões que até então não tinham sido pensadas, como por exemplo o 

uso de materiais mais adequados para conceber um objecto mais leve e confortável, 

preocupações que os habituais criadores de próteses e ortóteses da altura (ferreiros e 

armeiros) não tinham em conta.28  

 

Durante o período Renascentista houve uma vaga evolutiva no campo 

ortoprotésico. Nesta época houve o interesse em estudar e desenvolver a ciência e a 

                                                 
26 In Motion – A Brief History of Prosthetics [Em linha]. [Consult. 22 Jun. 2011]. Disponível em 

WWW: <URL:http://www.amputee-coalition.org/inmotion/nov_dec_07/history_prosthetics.html>. 
27

 SEYMOUR, Ron - Prosthetics and orthotics: lower limb and spinal. Philadelphia: Lippincott 

Williams & Wilkins, 2002, p.6. 
28

 Ibidem, p.7. 
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medicina. Conceitos como o humanismo, o racionalismo e o empirismo foram fulcrais 

para desenvolver novos campos de estudo que optimizaram a elaboração de próteses e 

ortóteses. Os estudos anatómicos feitos por génios como Leonardo da Vinci (1452-

1519) descodificaram vários elementos que foram, sem dúvida, essenciais para a 

Ortoprotesia. 

No decorrer desta época surge, uma das personalidade mais importante para a área 

da Ortoprotesia.  

 

“Ambroise Paré (1509 – 1590), known for his pioneering work in prosthetics 

also contributed to orthoses fabrication”29 

 

Ambroise Paré, cirurgião militar francês foi precursor na criação de técnicas 

padrão de amputação cirúrgica, fazendo-o como medida para salvar uma vida. Na área 

das ortóteses criou espartilhos vertebrais para escoliose, sapatos ortopédicos, ortóteses 

para fracturas, ortóteses para aliviar peso em coxalgias, entre outros. O seu contributo 

para a protetização foi igualmente importante. Paré era responsável pela concepção de 

armaduras para os guerreiros franceses. Deste modo os conceitos usados por ele nessa 

vertente foram aplicados na concepção de elementos protésicos [Fig.5]. Alguns desses 

elementos, como arneses, articulações de joelhos e tornozelo e ainda encaixes rígidos, 

são semelhantes aos usados nas próteses actuais. Ambroise Paré desenhou o primeiro 

joelho articulado de que se tem conhecimento; um pé articulado/flexível, cujo 

movimento era realizado por uma mola; e uma mão mecânica [Fig.6], bastante 

complexa, que mimetizava inclusivamente o movimento das várias articulações da mão. 

Apesar da funcionalidade desta mão não ser a ideal, serviu de base para projectos 

desenvolvidos recentemente.30  

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 SEYMOUR, Ron - Prosthetics and orthotics: lower limb and spinal. Philadelphia: Lippincott 

Williams & Wilkins, 2002, p.8. 
30

 Ibidem. 
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Fig.5 - Prótese acima do joelho, 

Ambroise Paré 

Fig.6 - Mão Mecânica, 

Ambroise Paré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre os século XVII e XIX Os conhecimentos desenvolvidos até então foram 

aprofundados e postos em prática. Foi neste período que se descobriu a anestesia, o 

garrote, os analépticos, entre outras descobertas que encaminharam Saúde para a era 

moderna. 

Hieronymus Fabricius (1553-1619), em 1592, criou uma página de manual onde 

ilustrava várias ortóteses para contracturas [Fig.7], pensadas para cada parte do corpo. 

Na ilustração, inicialmente publicada no livro Opera Chirurgica, é possível observar 

dispositivos para a cabeça, tronco e membros que parecem ser baseadas em armaduras.31 

Em 1690, Pieter Verduyn, cirurgião holandês, desenvolveu uma prótese transtibial 

com um pé de madeira e um encaixe rígido de cobre [Fig.8], que se fixava à coxa por 

uma espécie de espartilho de couro através de barras laterais articuladas para suportar o 

peso. Esta prótese foi precursora nas usadas actualmente para alguns casos de 

amputações deste tipo.32 

Em 1740, o professor de medicina Nicholas Andry, da Universidade de Paris, 

escreveu sobre a correcção e prevenção das deformações em crianças, fazendo 

                                                 
31

 FESS, Elaine Ewing [et al.]  – Hand and Upper Extremity Splinting: Principles & Methods. 3ª ed. 

St. Louis: Elsevier Mosby, 2005, p.5. 
32

 SEYMOUR, Ron - Prosthetics and orthotics: lower limb and spinal. Philadelphia: Lippincott 

Williams & Wilkins, 2002, p.6. 
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Fig.7 - Ortóteses para contracturas, 

Hieronymus Fabricius 

Fig.8 - Prótese transtibial,  

Pieter Verduyn 

referência a ortóteses de coluna.33 Este facto demonstra a preocupação dada às crianças, 

e problemas que poderiam vir a ter no caso de não serem correctamente orientados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

No século XIX, com o advento das guerras civis, bem como do crescente número 

de acidentes ligados à industrialização, houve uma necessidade de investir na área da 

Ortoprotesia. Nesta altura as próteses e ortóteses deixaram de ser produzidas pelos 

ferreiros, passando a ser executadas por técnicos com formação especializada.34 Isto 

levou a uma evolução dos materiais usados (madeira em vez de metal) e das técnicas, 

tornando os dispositivos mais leves e funcionais.  

James Potts, em 1800, concebeu uma prótese para membro inferior, conhecida por 

Anglesey Leg [Fig.9], utilizada posteriormente pelo Marquês de Anglesea, cuja perna 

foi amputada na sequência de uma ferida de bala durante a batalha de Waterloo. A sua 

prótese era leve, usando apenas uma chapa de madeira curvada que servia de encaixe 

para a coxa, uma articulação do joelho em aço, um pé articulado e cabos que uniam o 

joelho ao tornozelo de modo a permitir um movimento do pé coordenado com a 

flexão/extensão do joelho. Este modelo de prótese de membro inferior foi introduzida 

nos EUA, em 1839, acabando por ser desenvolvida e melhorada ao longo dos anos. É de 

salientar os aperfeiçoamentos feitos por J.E. Hanger, amputado de membro inferior  

                                                 
33

 EDELSTEIN, Joan E.; BRUCKNER, Jan - Orthotics: a comprehensive clinical approach. 

Thorofare: Slack, 2002, p. 2. 
34

 SEYMOUR, Ron - Prosthetics and orthotics: lower limb and spinal. Philadelphia: Lippincott 

Williams & Wilkins, 2002, p.6. 
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Fig.9 - Anglesey Leg,  

James Pott 

Fig.10 - Prótese com encaixe de 

suspensão por sucção,  

Dubois D. Parmelee 

Fig.11 - Thomas Splint,  

Hug Owen Thomas 

durante a guerra civil americana, que substituiu os cabos que uniam o joelho ao 

tornozelo da prótese inicial por amortecedores de borracha, tornando-o no primeiro pé 

protésico articulado, cujo principio se mantém actualmente em uso.35 

Em 1863, Dubois D. Parmelee, patenteou a primeira prótese transfemural com 

encaixe de suspensão por sucção [Fig.10], que usava o conceito de pressão para 

suspender a perna. Desta forma eliminava a necessidade da colocação de arneses e 

espartilhos. Esta tecnologia de suspensão foi desenvolvido ao longo dos anos 

permanecendo em uso nos dias de hoje. Parmelee desenvolveu ainda um joelho 

policêntrico, um pé multiaxial e a primeira prótese endoesquelética, numa altura em que 

todas as próteses eram exoesqueleticas.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro dispositivo relevante é a Thomas Splint [Fig.11], uma ortótese desenvolvida 

por Hug Owen Thomas em 1865. Originalmente este aparelho corrigia problemas de 

                                                 
35 SELLEGREN, Kim R. – An Early History of Lower Limb Amputations and Prostheses. The Iowa 

Orthopaedic Journal. Iowa. 2:1 (1982), p.23-24;  

SEYMOUR, Ron - Prosthetics and orthotics: lower limb and spinal. Philadelphia: Lippincott Williams 

& Wilkins, 2002, p.6. 
36

 MAY, Bella J. – Amputation and Prosthetics : A Case Study Approach. 2ª ed. Philadelphia: F.A. 

Davis Company, 2002, p.7-8; 

SMITH, Douglas G.; MICHAEL, John W.; BOWKER, John H. – Atlas of Amputation and Limb 

Deficiencies: Surgical, Prosthetics, and Rehabilitation Principals. 3ª ed. Rosemont: American 

Academy of Orthopaedic Surgeons, 2007, p.12. 
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 articulação da anca, joelho e tornozelo e consistia num anel oval almofadado 

colocado à altura da virilha. Este anel estava preso a dois tubos laterais que se uniam a 

um segundo anel, mais pequeno, abaixo do pé. As talas e a perna eram envolvidas em 

cintas de forma a adquirir tracção para corrigir a deformidade. Este dispositivo é 

actualmente indispensável no serviço de urgências e em sectores hospitalares 

ortopédicos.37  

 

O século XX contribuiu especialmente para uma evolução rápida tanto na área das 

próteses, como na das ortóteses. Foi neste século que se massificou o recurso ao uso do 

plástico, bem como de novos materiais como a fibra de carbono e titânio que 

concederam novas propriedades aos dispositivos ortoprotésicos, principalmente leveza e 

resistência38. Neste século verificou-se uma maior cooperação multidisciplinar. 

Engenheiros, Designers, Ortoprotésicos, Médicos, e outras disciplinas, uniram esforços 

para desenvolver novos produtos que melhorassem a qualidade de vida de pessoas 

lesadas (no capitulo Design na Saúde serão dados alguns exemplos de Designers que 

intercederam nesta área). Foi durante este período que ocorreram as duas Grandes 

Guerras que causaram muitas amputações (cerca de 100.000
 
na sequencia da 1ª Guerra 

Mundial nas tropas europeias) e outros tipos de lesões que fizeram aumentar a 

necessidade de criar produtos melhores e mais evoluídos. Foi desta forma que cirurgiões 

e Ortoprotésicos se associaram para cuidar dos feridos de guerra com amputações, 

acabando por formar, em 1917, a Artificial Limb Manufacturers Association, que mais 

tarde viria a alterar o nome para American Orthotic and Prosthetic Association. Esta 

associação zelava pela qualidade tanto dos produtos ortoprotésicos, como pela instrução 

dos técnicos que os produziam.39 Em 1970, foi criada a International Society for 

Prosthetics and Orthotics, que fomentava a cooperação a nível mundial.40   

 

                                                 
37

 ROBINSON, P. M.; O’MEARA, M. J. – The Thomas Splint. The Journal of Bone and Joint 

Surgery. London. 91B:4 (2009), p.540-543. 
38

 MAY, Bella J. – Amputation and Prosthetics : A Case Study Approach. 2ª ed. Philadelphia: F.A. 

Davis Company, 2002, p.8; 

MURALI, Lakshmi – Advances in Lower Extremity Prosthetics. Indian Journal of Physical Medicine 

and Rehabilitation. Kolkata. 12:1 (2001), p.35-38. 
39

 MAY, Bella J. – Amputation and Prosthetics: A Case Study Approach. 2ª ed. Philadelphia: F.A. 

Davis Company, 2002, p.8. 
40

 SEYMOUR, Ron - Prosthetics and orthotics: lower limb and spinal. Philadelphia: Lippincott 

Williams & Wilkins, 2002, p.3. 
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“Modern times are characterized by the emergence of prosthetics as a science 

as well as an art.”41 

 

A primeira prótese com recurso a alumínio foi concebida por volta de 1912. Foi 

usada por Marcel Desoutter, um aviador inglês amputado num acidente de aviação, que 

com a ajuda do seu irmão Charles, engenheiro aeronáutico, produziram esta prótese 

exoesquelética inovadora. O recurso a novos materiais conferiram-lhe menos peso 

(cerca de 1,5kg). Após a sua invenção os irmãos Desoutter formaram uma empresa de 

concepção de próteses.42 

Na prótese canadiana Syme [Fig.12], concebida no hospital Sunnybrook em 1955, 

também se recorreu ao uso de novos materiais. Uma resina termoendurecível, 

desenvolvida pela Northrop Aviation, era usada para fazer o laminado que mimetiza a 

perna. Na extremidade da prótese era colocado um pé rígido de borracha. Um ano 

depois, o laboratório de biomecânica da Universidade da Califórnia apresentava o pé 

com tornozelo rígido e calcanhar almofadado denominado de SACH Foot [Fig.13], que 

se viria a tornar o tipo de pé mais popular. Ainda nessa década, em 1959, foi 

apresentada também pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, a prótese PTB 

(PatellarTtendon Bearing), uma evolução da prótese desenvolvida por Verduyn, que 

consistia num encaixe rígido transtibial suspenso por uma correia supracondiliana que 

eliminava os atilhos e as articulações laterais. Em 1960, foram desenvolvidos sistemas 

hidráulicos para articulações de joelho protésicos. 43 

Em 1971, foram introduzidas pela empresa alemã Otto Bock, as próteses 

endoesqueléticas ajustáveis. Esta tipologia consiste numa estrutura tubular adaptável 

que é revestida por espuma de plástico, dando a forma de perna. Esta empresa 

desenvolveu ainda o primeiro joelho endoesquelético estável realmente funcional. Este 

                                                 
41

 MAY, Bella J. – Amputation and Prosthetics: A Case Study Approach. 2ª ed. Philadelphia: F.A. 

Davis Company, 2002, p.11. 
42

 Prosthetics – A History of Prosthetics and Amputation Surgery [Em linha]. [Consult. 29 Jun. 2011]. 

Disponível em WWW: <URL: http://www.out-on-a-limb.org/(qp0mdl55drbj5z55tbkaaf55)/page.aspx? 

page=103>; 

SMITH, Douglas G.; MICHAEL, John W.; BOWKER, John H. – Atlas of Amputation and Limb 

Deficiencies: Surgical, Prosthetics, and Rehabilitation Principals. 3ª ed. Rosemont: American 

Academy of Orthopaedic Surgeons, 2007, p.13. 
43

 SMITH, Douglas G.; MICHAEL, John W.; BOWKER, John H. – Atlas of Amputation and Limb 

Deficiencies: Surgical, Prosthetics, and Rehabilitation Principals. 3ª ed. Rosemont: American 

Academy of Orthopaedic Surgeons, 2007, p.15; 
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Fig.13 – Corte longitudinal de um SACH foot 

joelho apresenta um sistema de fricção constante durante a fase oscilante da marcha e 

oferece segurança durante a fase de apoio, uma vez que bloqueia a sua flexão.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1970, introduziram-se sistemas de CAD/CAM (Computer Aided Design/ 

Computer Aided Manufacture) aplicados ao sector ortoprotésico, contudo apenas nos 

anos 80 se tornou mais comum a sua utilização, em parte devido à massificação dos 

computadores de uso doméstico. Este auxílio computacional veio reduzir possíveis erros 

no desenvolvimento e aplicação das próteses e ortóteses, optimizando o tempo 

dispensado nesses processos. Os sistemas de CAD/CAM para Ortoprotesia estão em 

franco desenvolvimento, sendo uma tecnologia bastante promissora.45 

Durante a primeira metade do século XX, o sector das ortóteses teve um 

substancial desenvolvimento. Surgiram novos produtos destinados a diferentes tipos de 

patologia, contudo muitos dos modelos desenvolvidos nesse curto espaço de tempo 

eram extremamente semelhantes, apenas com pequenas variações entre si. Deste modo, 

em termos históricos é difícil sugerir modelos que se tenham destacado dos outros.  

 

O século XXI promete ser uma época de desenvolvimento tecnológico, tanto ao 

nível dos materiais como ao nível dos mecanismos. Apesar de ter passado pouco mais 

de uma década do seu inicio já surgiram dispositivos verdadeiramente marcantes. 
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Fig.12 – Prótese 

Syme 
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No ano 2006 foi lançado no mercado o Walkaide [Fig.14], uma ortótese 

mioeléctrica, que funciona através de estímulos eléctricos. Este produto foi projectado 

para pessoas com pé pendente, incapazes de executar o movimento de dorsiflexão, ou 

seja, que ao caminhar arrastam a ponta do pé, tornando a marcha instável e pouco 

eficaz. Através de sensores que analisam a locomoção do utilizador, durante um ciclo 

especifico são aplicados estímulos eléctricos no músculo lesado sendo possível 

restabelecer o movimento de dorsiflexão e restaurar a marcha natural.46  

Em 2007, fruto de uma pesquisa que durou 20 anos, surge a primeira prótese de 

membro superior totalmente articulada, criada por David Gow para a Touch Bionics. 

Denominada I-LIMB [Fig.15], este dispositivo biónico é capaz de reproduzir os 

movimentos reais da mão humana através de contracções musculares. Essas contracções 

são identificadas pela prótese que reproduz o movimento pretendido. A mão humana 

tem um mecanismo de funcionamento tão complexo, que até à invenção do I-LIMB não 

tinha sido possível criar uma prótese de membro superior que reproduzisse os seus 

movimentos.47 

Outro dispositivo que promete ser revolucionário tem como nome eLEGS 

Exoskeleton [Fig.16] e foi concebido pela Berkeley Bionics. Actualmente o projecto tem 

sido apresentado em plataformas de divulgação e meetings como o TED TALKS. Para a 

segunda metade de 2011 está programado haver o lançamento de uma série reduzida 

para sessões de treino em clínicas de reabilitação especificas, contudo a sua introdução 

no mercado está agendada apenas para 2013. O eLEGS consiste num dispositivo biónico 

que auxilia paraplégicos a andar. O funcionamento deste produto faz-se com recurso a 

umas “pernas” auxiliares robóticas que através de inteligência artificial conseguem 

transformar os movimentos dos braços do utilizador, auxiliados por muletas, em 

movimentos do membro inferior. Deste modo o eLEGS simula a marcha humana, 

dispensando a cadeira de rodas a que os paraplégicos estão sujeitos.48 
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Fig.14 - Walkaide, 2006 Fig.15 - I-LIMB, 2007 Fig.16 - eLegs Exoskeleton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futuramente, especula-se que a necessidade de produtos ortoprotésicos irá 

aumentar consideravelmente. No campo das próteses, doenças como a diabetes ou 

doença vascular periférica, aumentarão o número de amputados. No domínio das 

ortóteses calcula-se que aumentará substancialmente o número de pessoas com 

paralisia, deformidades e limitações ortopédicas que necessitarão de correcção através 

da utilização de ortóteses.49 Estes elementos comprovam a importância que este sector 

da Saúde terá, sendo actualmente uma área que permanece em franco desenvolvimento, 

fruto de investigações continuas e de equipas empenhadas em melhorar esta área. 

 

1.2- Design na Saúde 

1.2.1- Informação Histórica 

 

A área da Saúde tem vindo a desenvolver-se de forma a melhorar a qualidade de 

vida da população. Desde o nascimento da medicina, pela mão de Hipócrates (460 – 

377 a.C.), o qual remonta a cerca de 400 anos a.C., até aos dias de hoje, houve uma 

crescente evolução. De todo este processo evolutivo destacam-se os séculos XIX e XX 

foram cruciais, com descobertas que revolucionaram várias áreas ligadas à Saúde. Um 
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 dos factores que favoreceu o progresso da área da Saúde foi a 

interdisciplinaridade que se vem construindo, e que de forma complementar consolida 

os conhecimentos de cada uma das disciplinas cooperantes. É neste âmbito que o 

Designer surge como um profissional integrante destas equipas multidisciplinares e que 

tem vindo a colaborar com os vários sectores da Saúde. O Design médico pode então 

ser dividido em três categorias: próteses/ortóteses; produtos para administração de 

medicação; equipamentos criados para fins de diagnóstico ou terapias médicas.50 

Segundo Barry Bergdoll, o curador chefe Philip Johnson do departamento de 

Arquitectura e Design do MoMA, refere no prefácio do livro Design and the Elastic 

Mind que a primeira vez que o Design e a ciência estiveram em contacto foi através de 

Leonardo da Vinci (1452-1519)51. O fórceps obstétrico, concebido pelo escocês William 

Smellie (1679-1763), em 1752, é apontado como um dos primeiro objectos de Design 

médico. Contudo, anteriormente ao fórceps obstétrico já existiam outros utensílios 

cirúrgicos: tesouras, bisturis, alicates, pinças, etc. Apesar de alguns destes objectos 

médicos serem realmente importantes e muitos deles terem seguido uma metodologia 

que os poderia colocar no patamar de Design médico, neste capítulo a pesquisa será 

orientada para os projectos pós Revolução Industrial.  

 

A cooperação dos Designers na área da Saúde começou a tornar-se mais visível  

apenas no século XVIII, fruto de algumas consequências da industrialização e de 

alterações sócio-profissionais. Foi neste século que se iniciou, em Inglaterra, a 

Revolução Industrial, que levou a um súbito aumento do êxodo rural e por sua vez a 

uma vaga de doenças infecciosas. Deste modo houve uma necessidade de combater 

estas doenças através do desenvolvimento de tratamentos médicos e sobretudo através 

da evolução dos sistemas de saneamento básico, que na época eram precários e 

causadores de grande parte das doenças. Outro factor proeminente foi o aparecimento 

de acidentes causados pelas máquinas que surgiram com a industrialização. Estes 

acidentes tornaram-se recorrentes durante o trabalho na indústria, chegando a níveis 

preocupantes. Os acidentes eram de várias tipologias: desde pequenos ferimentos; a 

amputações (conduzindo à necessidade de produção de próteses); ou mesmo mortes. 

Também os acidentes na agricultura aumentaram. Estas novas máquinas industriais não 

eram concebidas com os cuidados necessários para garantir a segurança dos 
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utilizadores. Por vezes a própria inexperiência dos agricultores levava a um mau uso e 

consequente acidente, que à semelhança do sucedido em fábricas podiam 

inclusivamente levar à morte. Este problema prolongou-se com graves consequências 

até finais do século XX. Outro evento histórico importante, que conduziu ao 

desenvolvimento da área médica, aliada ao Design, são os acontecimentos bélicos. As 

duas Grandes Guerras causaram inúmeros mortos e sobretudo milhares de feridos que 

necessitavam urgentemente de tratamento. Esta foi uma época agitada e fugaz, no 

sentido em que houve uma necessidade enorme de progredir para superar os problemas 

inerentes a uma guerra. Muitos dos feridos de guerra ficaram amputados ou com 

problemas motores na sequência de ferimentos bélicos, levando novamente à 

necessidade de produzir dispositivos para suavizar os danos causados.  

É neste campo de acção que o casal de Designers Charles (1907-1978) e Ray 

Eames (1912-1988) concebem em 1942, a pedido da United States Navy uma tala 

[Fig.17] que imobilizasse e apoiasse, confortavelmente, o membro inferior dos feridos 

em combate. Os modelos anteriores à tala do casal Eames eram feitos em metal, 

tornando-se desconfortáveis, provocando muitas vezes gangrena, uma vez que era 

comum bloquearem a circulação do membro inferior. Este novo modelo era concebido 

em madeira moldada e, em comparação com o modelo de metal, tinha vantagens obvias: 

era mais leve e facilmente transportável; tinha uma estrutura tipo gaiola para proteger o 

calcanhar do lesado e ainda ranhuras ao longo da tala que permitiam o uso de ligaduras 

para imobilizar o membro.52 

Outro exemplo de Design médico para feridos de guerra é o gancho para 

amputados do membro superior (abaixo do cotovelo) [Fig.18] concebido pelo Designer 

Industrial Norte-Americano Henry Dreyfuss (1904-1972) nos anos 50, em colaboração 

com a Veterans Administration Human Engineering Division. Esta prótese foi 

concebida para suprir as necessidades de pessoas amputadas que queriam trabalhar 

como funcionários administrativos no pós-guerra. Dreyfuss desenhou um dispositivo 

que simulava a acção de abrir e fechar a mão, através de um mecanismo que estava 

ligado ao ombro e era activado através da sua ligeira flexão. Este gancho mecânico é 

muito semelhante aos utilizados actualmente, que são comercializados pelas marcas 

mais credibilizadas da área de protetização.  

 

                                                 
52

 Phaidon Press - Design 1000 Objectos de Culto. Vol. 5. Madrid: Prisa Innova, 2009, p.302. 



 24 

Fig.18 – Prótese de mão, Henry 

Dreyfuss 

 

Fig.17 – Tala para 

perna, Casal Eames 

 

Fig.19 – Telefone Ericofon, 1956 

 

 

“In Dreyfuss’s hand, mechanical hardware was hidden either by the stainless 

steel casing or by the longsleeve shirt, thus obeying His own strict design 

platitudes: no visible screws, single housing, no exposed seams or joints, no 

distracting colors or patterns. (...) Dreyfuss’s prosthetic hand was a mark of 

solidity and sophistication.”53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O telefone conhecido por Ericofon [Fig.19], produzido inicialmente pela LM 

Ericsson em 1956, foi também um exemplo de Design orientado para os cuidados 

médicos. Este ícone do Design industrial, desenhado por Hugo Blomberg (1897-1994), 

Ralph Lysell (1907-) e Has Gösta Thames (1916-), foi inicialmente pensado para 

ambientes institucionais, sendo que a sua utilização esteve principalmente em foco nos 

hospitais. O exterior do telefone era de plástico ABS, um material, à data, recém-

descoberto. Contudo a grande inovação deste telefone foi a particularidade de ser 

produzido numa única peça, onde o altifalante/microfone e a zona de marcação dos 

números estão integrados no mesmo corpo. Assim, permite ao utilizador ter o telefone 

numa mão, e com a outra é possível discar o número, com bastante acessibilidade, ou 

seja, uma pessoa acamada teria dificuldades em chegar ao corpo do telefone 

convencional, (habitualmente colocados em mesas de cabeceira) para discar os 
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números. Com o Ericofone essa tarefa era facilitada. Inclusivamente nas publicidades de 

época era possível observar doentes acamados a utilizar um Ericofone.54 

No panorama do Design as preocupações inerentes aos problemas no campo da 

Saúde começavam então a tornar-se recorrentes. Não só havia Designers que 

trabalhavam com regularidade para projectos de cariz médico, como as revistas que 

habitualmente comentavam a actualidade do Design começavam a fazer artigos 

direccionados para o Design aliado às várias vertentes da Saúde. É neste seguimento 

que a revista Design Magazine publica vários números onde inclui artigos direccionados 

para esta vertente em desenvolvimento. Na edição 251 (Novembro de 1969) a Design 

Magazine dedica 22 páginas inteiramente à temática Design for Disability, cujo título 

era Aiding the Disabled. Selwyn Goldsmith, o autor do artigo, faz referência à falta de 

credibilidade dos dados estatísticos em relação às pessoas com deficiências motoras e 

alerta para a necessidade de as ajudar. O Autor critica as tentativas de desenhar produtos 

que tentem aceder à totalidade da população. Para Selwyn Goldsmith é necessário 

desenhar especificamente para o público alvo de forma a responder satisfatoriamente às 

necessidades dos utilizadores. Neste artigo, é ainda feita uma análise às cadeiras de 

rodas, criticando-as uma vez que não estavam suficientemente evoluídas para responder 

às necessidades dos utentes. No artigo é apresentada a cadeira de rodas que o Royal 

College of Art começou a desenvolver a 1 de Janeiro de 1967 com a colaboração de 

várias entidades médicas especializadas, cujo projecto procurava corrigir os sistemas 

ineficazes das cadeiras de rodas. Através de um modelo eléctrico concebido com o 

princípio da união de partes modulares mutáveis, era possível ajustar-se às várias 

necessidades do utilizador. O assento inclinava-se e movia-se adequando-se à posição 

pretendida. O artigo contemplava outros temas relacionados com acessibilidade como 

por exemplo: carros adaptados para pessoas com problemas de mobilidade; mãos 

protésicas que procuravam substituir a falta do membro, melhorando a qualidade de 

vida do utilizador; criação de talheres com preocupações ergonómicas destinados a 

utilizadores com problemas motores.55 

Nos anos 70, a ligação do Design com a área da Saúde já estava mais consolidada 

e já se tornava um tema mais recorrente e uma preocupação inerente aos princípios dos 
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Designers. Nesta altura começavam a surgir diversas empresas que se dedicavam 

unicamente a este sector. 

Victor Papanek no seu livro Design for the Real World 56, aborda, entre outros 

assuntos, a temática do Design médico. Neste livro, escrito inicialmente nos anos 70, e 

actualizado no inicio da década de 80, Papanek dá exemplos de vários projectos que se 

inserem nas mais variadas vertentes médicas: desde brinquedos para crianças portadoras 

de deficiência, a objectos que facilitem o quotidiano de pessoas amputadas. No 9º 

capítulo deste livro, o autor indica 6 direcções possíveis para áreas de intervenção do 

Design, sendo que duas delas se direccionam para o sector da Saúde: Design of 

Teaching and Trainging Devices for the Retarded, the Handicapped, and the Disabled57 

e Design for Medicine, Surgery, Dentistry and Hospital Equipment 58. É desta forma que 

um dos mais respeitados teóricos de Design aborda uma temática que vinha a 

desenvolver-se, dando a indicação que o futuro do Design deve cruzar-se regularmente 

com a área da Saúde, mostrando a importância que esta união terá no futuro, sobretudo 

para a evolução de processos e objectos médicos. 

Nos anos 80, as preocupações face às camadas populacionais habitualmente 

ignoradas, como o caso de determinadas pessoas com deficiência, aumentaram. 

Emergem assim, várias empresas que tencionam direccionar o seu trabalho para esse 

grupo populacional. Neste âmbito surge a OXO Internacional que vocacionava objectos 

que concebia para uma vertente de Design inclusivo de modo a auxiliar pessoas com 

dificuldades físicas. Um dos motivos que levou a empresa a optar por este Target foi o 

facto da esposa do fundador da empresa sofrer de artrite. Deste modo, a OXO 

Internacional criou uma gama de produtos, com o nome Good Grips, em 1990 [Fig.20], 

que actua exactamente no sentido de ajudar pessoas com artrite e outros problemas que 

afectem a sensibilidade táctil e mobilidade da extremidade do membro superior. Esta 

gama de produtos consiste em utensílios de cozinha que são bastante acessíveis, 

confortáveis, de boa qualidade, e que mantêm um aspecto agradável. Tentam minimizar 

o problema causado pela artrite, que impede as pessoas de utilizar certos objectos, 

através da forma como a pega é concebida, suave e flexível de modo a impedir que o 

utensílio escorregue das mãos e que magoe as articulações do utilizador mais sensível. 

Contudo os objectos produzidos pela OXO são concebidos para o público dito comum, 
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aumentando a sua área de acção também a pessoas com dificuldades motoras, seguindo 

os princípios do Universal Design. Os utensílios Good Grips já foram premiados 

diversas vezes com alguns dos mais prestigiados prémios de Design e foram ainda 

reconhecidos pela Arthritis Foundation.59 

 É neste contexto que surgem outras empresas que, através do conceito do 

Universal Design, produzem objectos que aumentem a percentagem de público alvo. 

Por exemplo, a empresa Tupperware modificou os seus recipientes clássicos Wonderlier 

Bowl [Fig.21] para uma nova versão concebida pela empresa subcontratada, In house. 

As alterações estão sobretudo na pega de abertura, que, ao ser aumentada e ligeiramente 

modificada permitiu uma maior facilidade de abertura e limpeza, permanecendo toda a 

sua funcionalidade. Assim, pessoas com artrite reumatóide poderiam não conseguir 

abrir os recipientes antigos. As novas alterações facilitam a utilização a este grupo de 

pessoas, continuando a agradar ao público comum.60 

Outra empresa que tem vindo a desenvolver produtos na área da Saúde, fazendo-o 

de forma distinta, é a IDEO. Formada em 1991, desde a sua génese que iniciou a 

concepção de produtos orientados para esta área. 

 

“IDEO (pronounced “eye-dee-oh”) is an award-winning global design firm that 

takes a human-centered approach to helping organizations in the public and 

private sectors innovate and grow.”61 

 

Vencedora de mais prémios IDEA (Interior Design Excellence Awards) do que 

qualquer outra empresa e com dezenas de distinções nos mais importantes concursos 

internacionais, esta está entre as mais inovadoras e bem sucedidas empresas do mundo. 

Estruturalmente, tem uma repartição especializada na área da Saúde que trabalha para 

os vários ramos que desta divergem. Concebe desde produtos médicos ou farmacêuticos 

a produtos que facilitem e melhorem a qualidade de vida de utentes com debilidades. A 

IDEO trabalha em parceria com entidades especializadas e com o utilizador de modo a 

obter um produto que cumpra os parâmetros exigidos. Um dos produtos criados nos 

primeiros anos desta empresa foi o Eye Drops Applicator [Fig.22], produzido pela 
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Fig.20 – Descascador Good 

Grips da OXO 

 

 

Fig.21 – Tupperware Wonderlier Bowl  

 

Fig.23 – Iomai da Ideo 

 

 

Fig.22 – Eye Drops Applicator da Ideo 

 

 

Clement Clarke International, concebido para facilitar o acto de administrar fármacos 

oculares. Este produto simples, adapta-se à maioria dos recipientes do mercado e a sua 

forma está pensada para facilitar o uso por pessoas idosas com falta de destreza física e 

pouca precisão. Com este objecto já não é necessário fazer “pontaria” para o olho, ou 

seja, o objecto tem uma zona de contacto com a área envolvente do globo ocular e que 

encaminha directamente as gotas para uma correcta colocação.62 A IDEO continuou o 

seu trabalho nesta área e nos últimos anos lançou regularmente objectos orientados para 

a área da Saúde. Por exemplo, em 2008, a IDEO projectou uma nova forma de aplicar a 

vacinação, produzida pela empresa Intercell. Com o nome de Iomai [Fig.23], este novo 

método consiste num adesivo que contém a dosagem de uma vacina comum e  permite a 

auto-vacinação.63  
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Fig.25 – Leap Frog, projecto vencedor Braun 

Prize 2007 

 

 

Fig.24 – Bee’s, Susana Soares 

 

 

comum, nos dias de hoje, observarmos este crescente interesse dos Designers no âmbito 

da Saúde. Também no panorama português observamos esta tendência, entre outros, 

com o contributo de Susana Soares (1977-) que investe muito do seu tempo enquanto 

Designer a estudar novas formas de conceber objectos com a finalidade de ajudar 

utentes, bem como médicos, a diagnosticar sintomas de doenças. É exemplo disto o 

projecto Bee’s [Fig.24] de 2007, que consiste na utilização de abelhas treinadas 

especificamente para detectar doenças, que, em contacto com a respiração do utente, 

indicam quais as suas patologias. Este método é mais eficaz do que qualquer outro 

actualmente existente.  

 

“Bees have a phenomenal odor perception, (…) They can be trained within 

minutes using Pavlov  s reflex to target a specific odor.”64 

 

Este Projecto faz parte da colecção do prestigiado Museum of Modern Art de 

Nova Iorque (MoMA). Susana Soares desenvolveu ainda outros projectos orientados 

para o sector médico-científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existem outros exemplos que nos levam a crer que a cooperação entre o Design e 

as várias áreas da Saúde tem vindo a tornar-se benéfica para ambos os sectores, e 

sobretudo para o público que delas usufrui. Inúmeros prémios/concursos de Design 

internacionais, e alguns nacionais, são exemplos desta cooperação, ao serem premiados 
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projectos com características médicas. Por exemplo, no prestigiado BraunPrize65 de 

2007 o vencedor foi o projecto Leap Frog [Fig.25] do Designer Donn Koh, que consiste 

num andarilho para crianças com sequelas de poliomielite ou spina bífida. Neste 

concurso, são ainda várias as menções honrosas que distinguem projectos ligados à 

medicina e à protetização. Outros exemplos de prémios de qualidade que ocorrem 

anualmente e que recorrentemente galardoam objectos com características médicas são 

o Red Dot Design Award66 e iF Product Design Award67, que têm inclusivamente uma 

categoria dedicada somente a esta área (Life Science and Medicine no caso Red Dot e 

Medicine nos iF Awards). Desta forma todos os anos são premiados objectos como 

componentes protéticos, ortóteses, utensílios médicos, entre outros, com o selo de 

qualidade Red Dot ou iF. 

Outro elemento que nos direcciona para a proximidade entre o Design e a Saúde 

são exposições realizadas onde existe essa cooperação. Exemplo disso foi a exposição  

Design and the Elastic Mind, realizada no MoMA em 2008, onde foram reunidos vários 

projectos em que existe uma contiguidade entre o Design e a Ciência. Nesta exposição 

era possível estabelecer contacto com vários produtos que intervinham no sector da 

Saúde. Nessa mostra um dos projectos representados era o Bee´s de Susana Soares 

(referido anteriormente).68  Outra exposição que uniu o Design à Saúde foi a Impact 

realizada no Royal College of Art de Londres em 2010. Nesta mostra foram 

seleccionados 16 projectos que exploram o futuro da medicina/ciência.69  

Actualmente existem cursos especializados na formação de Designers médicos. 

São exemplo disso: a Universidade de Hull em Inglaterra com curso de 3 anos em 
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Design de Produto Médico70 e a Universidade IUAV de Veneza com Mestrado em 

Design Médico71, entre outras. Estes cursos formam Designers, que ao longo do seu 

percurso académico se especializaram na área médica, e assim vem reforçar a ideia de 

que o Design e a Saúde podem cooperar para benefício geral.  

É ainda importante referir que marcas que comummente associamos a fabricantes 

de electrodomésticos, ou de produtos electrónicos como a Philips (Philips Healthcare), 

Toshiba (Toshiba Medical Systems), Braun, Sony, entre outros, são também produtores 

de material hospitalar. Ou seja, empresas que trabalham na área dos electrodomésticos 

para o quotidiano dos utilizadores, investem também na área da Saúde aplicando o seu 

Know-how e poder de investimento em produtos que vão desde medidores de pressão 

arterial a complexos aparelhos de Raio-x. Fazem desta forma a ponte entre Design de 

produtos domésticos com o Design de produtos da área da Saúde. 

 

1.2.2- Importância do Design nesta Área 

 

É comum surgirem questões quanto à intervenção do Design em objectos de cariz 

médico ou noutras áreas de carácter mais especializado. O público em geral, 

desconhece, em parte, o trabalho efectuado pelo Designer, o que leva a juízos de valor 

incorrectos e infundamentados. É frequente associar-se o trabalho de um Designer à 

decoração de interiores72, à moda, ou aquando de numa visão mais industrial, associa-se 

somente à concepção de cadeiras, candeeiros, mobiliário ou objectos com carácter mais 

lúdicos/divertidos. Cataloga-se ainda o Designer como o indivíduo que cria apenas o 

exterior de um determinado produto. Todas estas visões estão, em parte, correctas, 

contudo o trabalho do Designer não se cinge apenas às tarefas descritas anteriormente. 

Segundo Bruno Munari, no livro A Arte como Ofício, o Design pode ser dividido em 4 

categorias: Visual Design, Industrial Design, Graphic Design e Design de Pesquisa,73 

em que cada vertente assume um papel preponderante para a sua área de actuação. Para 
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o desenvolvimento deste trabalho de investigação vamos direccionar a atenção para o 

Design Industrial que actua em vários campos. Uma das possíveis áreas de intervenção 

é no Design médico, que nem sempre é credibilizado por indivíduos que associam o 

trabalho do Designer somente ao acabamento estético.  

 

“People think that Design is styling. Design is not style. It’s not about giving 

shape to the shell and not giving a damn about the guts. Good Design is a 

renaissance attitude that combines technology, cognitive science, human need, 

and beauty to produce something that the world didn’t know it was missing.”74 

 

Nesta citação, Paola Antonelli transporta o trabalho do Designer para uma 

definição mais complexa do que habitualmente as pessoas tendem a caracterizá-la. Parte 

do trabalho do Designer é, sem dúvida, baseado na forma/aparência de um determinado 

objecto, contudo o seu trabalho vai para além das questões estéticas. Os 

objectos/projectos estudados no Capítulo 1.2.1 são exemplos concretos de produtos 

realizados por Designers, nos quais as preocupações estéticas não são as únicas 

presentes. 

Por exemplo Buckminster Fuller caracteriza o Designer como “an emerging 

synthesis of artist, inventor, mechanic, objective economist and evolutionary 

strategist.”75  Buckminster Fuller dá-nos uma ideia diferente acerca do Designer da que 

o público comum habitualmente sugere. Ou seja, o trabalho do Designer ultrapassa o 

habitual senso comum do styling de objectos. 

Contudo uma das grandes diferenças entre o Designer e profissionais de outras 

áreas que intervêm em projectos comuns é a qualidade na aparência dos produtos, que 

na maioria das vezes faz a diferença no âmbito comercial.  Bruno Munari caracteriza o 

Designer como “um projectista dotado de sentido estético.”76  

Na génese da criação dos mais variados utensílios médicos (brocas, tesouras, 

serras, etc.) até meados do século XX a preocupação na aparência dos objectos era 

quase inexistente. Os utensílios eram muitas vezes feios, pouco apelativos, e por vezes 
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até macabros. Em pesquisas via Internet é possível encontrar Blogs que destacam 

utensílios médicos pouco comuns, nomeadamente o Blog Vital Signs que tem uma 

publicação cujo título é 20 Scary Old School Surgical Tools77, onde destaca 20 

ferramentas médicas bizarras. Contudo o século XX veio alterar esta mentalidade e a 

maioria dos utensílios usados até então foram redesenhados em prol de uma maior 

aceitação por parte dos utentes.  

Habitualmente os objectos inovadores, fruto de uma nova tecnologia, são 

apresentados com uma aparência mais descurada, sendo que, muito do esforço 

empreendido no objecto foi canalizado para a funcionalidade, acabando por se deixar 

para segundo plano o cuidado estético. Com o tempo a imagem dos objectos é mais 

trabalhada tornando-a mais apelativa,78 tal como nos elucida Pablo Picasso (1881-1973): 

 

“When you make a thing, a thing that is new, it is so complicated making it that 

it is bound to be ugly. But those that make it after you, they don't have to worry 

about making it. And they can make it pretty, and so everybody can like it when 

others make it after you.”79      

 

No caso particular do Design médico é fundamental os produtos terem um aspecto 

aprazível. É importante não assustar os utentes, que no caso de se sentirem 

desconfortáveis podem chegar a comprometer um determinado tratamento e 

consequentemente prejudicar a sua saúde. É neste âmbito que o Designer assume a 

vantagem, pois apesar de conceber mecanismos funcionais (à semelhança de outros 

profissionais que trabalham para a Saúde), procura conferir uma aparência agradável ao 

objecto. Este factor elementar faz a diferença a nível de satisfação do utente, o que 

aumenta o sucesso do tratamento. 

A revista McGill Journal of Medicine numa edição de 2007 publicou um artigo, 

redigido por Lukas A. Holzer, aluno de medicina na Universidade de Viena, e Gerold 

Holzer, Professor no departamento ortopédico, na mesma instituição, com o título 

Design: A Neglected Factor in Medicine, onde se podia ler o seguinte excerto: 80  
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“Medical design means introducing design into medicine and utilizing the 

advantages of good design to please patients. There seems to be no field in 

which design would be more required or helpful than in medicine. Instead of 

sterile ambiences or cold technological devices, design may help reduce fears 

and increase acceptance. It will generate more user-friendly products, in some 

cases demonstrating function by the form. Medical design has a positive 

psychological affect and helps to improve patient-doctor relationships. Patients 

feel more comfortable finally leading to better results in health care 

outcomes.”81 

 

 De acordo com o exemplo dado, os Profissionais de Saúde valorizam o trabalho 

do Designer neste campo. O contributo do Designer é visto como uma ajuda valiosa 

para uma aprovação dos utentes face a determinados tratamentos que consequentemente 

vai aumentar a sua eficácia. 

Victor Papanek no seu livro Design for the Real World faz uma afirmação 

interessante ligada à importância do Designer no sector da Saúde: 

 

“Most walkers available at present are dangerous, unwieldy, and expensive. 

Any compassionate and well-trained fourth-year design student could design a 

better walker than any that is now available, in less than one hour.”82 

 

É importante inserir a frase na época em que foi escrita, início dos anos 80, uma 

vez que, desde então houve uma evolução significativa nesta tipologia de objectos. 

Contudo é de salientar a confiança que Papanek transmite na sua afirmação, enaltecendo 

o Designer como um potencial criador que intervém no sector da Saúde. 

Contudo, e apesar do Designer conseguir produzir objectos capazes de suprir 

necessidades da área da Saúde, é de salientar que estes profissionais devem estar 

inseridos em equipas multidisciplinares que interagem para alcançar objectivos comuns. 

Habitualmente, os Designers recorrem a profissionais das áreas em que estão a trabalhar 

para os auxiliarem, transmitindo informação especifica, valiosa para o desenvolvimento 
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do projecto83. Ou seja, o Designer quando intervém numa área desconhecida, investiga e 

procura ajuda especializada, havendo uma cooperação que beneficia ambas as partes. 

Um exemplo actual que fomenta esta cooperação é a empresa IDEO (já referida no 

subcapítulo anterior) que trabalha directamente com os clientes para alcançar uma 

solução projectual: 

 

“Our designers and engineers partner with clients to share expertise and create 

business value by directly addressing the needs of patients, consumers, care-

givers, administrators, and policymakers.”84 

 

A IDEO é um dos exemplos de maior sucesso empresarial da actualidade, sendo 

que muitas empresas seguem o seu método de trabalho para alcançar esse ideal de êxito. 

Contudo esta cooperação não é uma novidade. Desde o aparecimento da 

industrialização que a integração de Designers industriais em equipas especializadas 

tem sido recorrente. É comum nas grandes empresas haver uma equipa multidisciplinar, 

da qual faz parte o Designer, que trabalha para uma finalidade comum. Exemplos destas 

empresas que, no século XX, atingiram grande sucesso, (embora não estando 

relacionados com o sector médico), foram a AEG, Olivetti, Braun, Sony, entre outras.  

Assume-se assim que o Designer é um profissional que actua em diversas áreas, 

sem que a sua preocupação esteja estritamente relacionada com o aspecto dos objectos, 

embora este seja uma preocupação inerente ao seu trabalho. Faz habitualmente parte de 

uma equipa que reúne profissionais de várias áreas que cooperam entre si para 

responder positivamente ao briefing dos clientes. 
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2- OBJECTO DE ESTUDO 

 

Como foi referido anteriormente, a Ortoprotesia é um sector em franco 

desenvolvimento. Dada a evolução social ao nível de hábitos e costumes, prevê-se que 

aumente significativamente a prevalência e incidência de patologias que levam à 

necessidade de cuidados ortoprotésicos. Neste sentido, tanto no âmbito das próteses, 

bem como das ortóteses, especula-se que a sua procura aumente. Actualmente o sector 

da protetização já se encontra bastante desenvolvido no que diz respeito às tecnologias e 

materiais aplicados. No entanto, o mesmo não se verifica nas ortóteses, onde a evolução 

de determinados dispositivos estagnou. Alguns destes dispositivos poderiam ser sujeitos 

a alterações mecânicas bem como formais.  

Na pesquisa realizada em busca de objectos de estudo, foram encontrados várias 

ortóteses susceptíveis a alterações. Para a presente investigação foi seleccionado um 

destes dispositivos, de um conjunto de outras ortóteses que poderiam ser redesenhadas. 

Neste leque de opções, a escolha recaiu sobre as ortóteses para paralisia do nervo radial, 

uma vez que o exemplar observado tinha características bastante rudimentares.  

 

2.1- Ortótese para Paralisia do Nervo Radial 

 

 Uma ortótese para paralisia do nervo radial ou ortótese de extensão de dedos e 

punho é um dispositivo biomecânico que visa corrigir a perda de função motora 

resultante de uma lesão no nervo radial. Por consequência da lesão, o movimento de 

extensão dos dedos, punho e cotovelo pode ser afectado (este tema será desenvolvido no 

próximo subcapítulo). Existem duas tipologias de ortóteses para a reabilitação desta 

lesão: ortóteses estáticas e ortóteses dinâmicas. As ortóteses estáticas não promovem o 

movimento do membro lesado, deixando-o imobilizado na posição mais correcta para 

recuperação. Por outro lado, as ortóteses dinâmicas permitem realizar o movimento que 

o membro afectado deixou de produzir, fazendo o movimento de extensão e permitindo 

que a pessoa execute activamente o movimento de flexão. Este dispositivo apresenta 

ainda outras funções importantes, além de permitir o movimento do membro: exercita 

os grupos musculares que deixaram de funcionar com a lesão, mantém os músculos não 

inervados numa posição anatomicamente correcta e garante a manutenção do 
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comprimento musculotendinoso, evitando contracturas articulares ou rigidez nos 

tecidos, até à reabilitação do nervo radial.85 

De um modo geral as ortóteses, estáticas ou dinâmicas, são constituídas por uma 

estrutura rígida revestida por um material macio na região em contacto com a pele. A 

escolha dos materiais para a concepção da ortótese é de extrema importância. A 

selecção deve ser cuidada para não causar irritabilidade na pele, excessivo peso e 

garantir a sua funcionalidade e durabilidade. Habitualmente, os materiais usados para 

este tipo de ortóteses variam entre chapas metálicas, almofadadas e forradas a pele (em 

processos mais antigos), ou plásticos moldáveis revestidos por materiais flexíveis (em 

processos mais recentes). Para os mecanismos (no caso de ortóteses dinâmicas) que 

produzem a extensão, habitualmente são usados elásticos ou molas de aço.   

 Existem algumas guidelines na construção de ortóteses para paralisia do nervo 

radial às quais se deve obedecer: os mecanismos que produzem a extensão, seja do 

punho ou dedos, devem exercer a força de forma delicada, sem movimentos bruscos ou 

forças excessivas que podem provocar dor e inflamação, podendo agravar a lesão; para 

corrigir deformidades nas articulações a amplitude de aplicação das forças de tracção 

deve ser perpendicular em relação ao eixo longitudinal da zona a corrigir (caso o ângulo 

seja menor que 90º poderá causar compressão das articulações, por outro lado, caso o 

ângulo seja superior a 90º poderá causar distensão das mesmas). A aparência do 

dispositivo também é relevante para que os utentes se sintam bem para dar continuidade 

à reabilitação.86 

Para o tratamento da mão (neste caso associado à paralisia do nervo radial) são 

necessários conhecimentos anatómicos [Fig.26] para não comprometer a integridade do 

utente. Uma vez que as ortóteses, mesmo sendo dinâmicas, limitam a amplitude de 

movimento da mão e punho, é importante definir esses limites funcionais. Para uma 

melhor compreensão sobre o tema, numa das reuniões com a Ortoprotésica Renata 

Bastos, foi abordada esta problemática. Segundo a especialista existe a posição 

funcional da mão e a posição de repouso. Estas posições têm como propósito 
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estabelecer o equilíbrio entre as várias estruturas anatómicas, prevenindo contracturas 

ou outras lesões associadas a um mau posicionamento. Na posição funcional da mão, o 

punho está posicionado entre 20º e 35º de extensão, as articulações metacarpofalângicas 

entre 15º e 30º, as articulações interfalângicas entre 10º a 15º e o polegar é colocado em 

oponência em relação ao indicador e ao dedo médio. Nesta posição, a palma da mão 

deve estar colocada de modo a que seja possível agarrar um objecto cilíndrico com 

cerca de 4,5cm de diâmetro e o antebraço deve ser colocado numa posição média entre 

a pronação e a supinação. Em relação à posição de repouso, o punho é posicionado entre 

12º a 20º de extensão, as articulações metacarpofalângicas em 15º de flexão, as 

articulações interfalângicas proximais com 60º e articulações interfalângicas distais com 

15º. O polegar é colocado parcialmente em oponência com o dedo indicador e médio, e 

o antebraço deve ser colocado numa posição média entre a pronação e a supinação. 

O tratamento associado à paralisia do nervo radial deve ser acompanhado por 

especialistas (Ortoprotésicos, Terapeutas Ocupacionais, Fisioterapeutas, Médicos) que 

avaliam o grau da lesão e qual a necessidade do utente. Neste tipo de paralisia os 

Médicos lidam primariamente com o utente avaliando a necessidade de recorrer à 

cirurgia e qual será o tratamento para a fase de reabilitação. Os Fisioterapeutas aplicam 

exercícios para ajudar na regeneração do nervo. No processo de reabilitação pode não 

ser necessário o uso de uma ortótese dinâmica, no caso de uma recuperação rápida.87  

No caso de ser necessário recorrer a ortóteses para o tratamento da paralisia do nervo 

radial, os Ortoprotésicos aplicam e ajustam o dispositivo ao utente. Os Terapeutas 

Ocupacionais vão auxiliar o utente, ensinando a realizar as Actividades de Vida Diária 

(AVD) com o dispositivo. 
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Fig.26 – Anatomia articular da mão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1- Motivos que Levam ao Uso da Ortótese 

 

O uso das ortótese de Extensão de Dedos e Punho está associado a 

problemas/lesões ao nível do nervo radial, que, dependendo do tipo de lesão, pode 

chegar a afectar a motricidade de todo o membro superior. As causas mais comuns de 

lesão deste nervo são: fractura do úmero, luxação do cotovelo e fractura-luxuação de 

monteggia, pode ainda ser lesado através de excessiva pressão em determinadas zonas 

mais susceptíveis do membro superior. Existem ainda outros factores que, 

indirectamente, podem levar à paralisia do nervo radial, como doenças sistémicas, 

diabetes mellitus, poliartrite nodosa, alcoolismo, doença do soro, distúrbios 
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neurológicos, ou pode ainda estar relacionada com a síndrome de compressão 

espontânea, ou da existência de um tumor.88 

Para haver um melhor entendimento dos motivos que levam ao uso da ortótese  é 

necessário analisar o nervo radial e as causas das suas possíveis lesões. Este nervo é um 

dos três grandes nervos periféricos do membro superior e tem origem no tronco 

secundário posterior do plexo braquial. Surge dos nervos raquidianos (na medula 

espinhal) C5, C6, C7, C8 e T1 e percorre todo o membro superior com a função de 

inervar todos os músculos extensores do membro superior, longo e curto supinadores e 

ainda parte do braquial anterior, ou seja, é responsável pelo movimento de extensão do 

cotovelo, punho, articulações metacarpofalângicas, dedos e polegar. É ainda 

responsável pela sensibilidade cutânea da porção posterior do membro superior, 

incluindo parte da superfície da mão.89   

Dos nervos existentes no membro superior, o nervo radial é o que mais 

frequentemente é lesionado, havendo três zonas onde estes incidentes acontecem mais 

recorrentemente.90 [Fig.27]  

Lesão na zona da axila, que ocorre maioritariamente por se exercer excessiva 

pressão nessa região anatómica. Surge desta forma a denominação “paralisia da 

muleta”, uma vez que o uso inadequado deste objecto pode lesar o nervo radial quando 

exercida exagerada pressão. Neste caso, o nervo é afectado logo no seu percurso inicial, 

afectando a inervação do tricípete e dos extensores do punho e dos dedos, ou seja, na 

prática provoca a incapacidade de fazer a extensão do cotovelo, punho, dedos e polegar. 

Há ainda uma perda de sensibilidade na parte posterior do antebraço e da mão. 

A segunda zona sensível a lesões é denominada de High Radial Palsy, sendo a 

mais frequentemente lesada no nervo radial. Esta ocorre na zona média do úmero, onde 

o nervo percorre a goteira radial do úmero, e se torna mais vulnerável, devido à 

proximidade com o osso. Neste caso, o nervo pode ser lesado em consequência de uma 

fractura do úmero, de um mau posicionamento (que exerça excessiva pressão na zona 

em questão), ou de uma simples injecção. Contudo, a lesão na zona média do úmero 

permite a extensão do antebraço uma vez que a inervação do tricípete permanece 
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intacta. À semelhança da lesão na axila a capacidade de extensão dos dedos, polegar e 

punho fica afectada. 

 O nervo interósseo posterior, (uma bifurcação do nervo radial que inerva os 

músculos extensores do punho e supinador), pode ser lesado através de uma 

fractura/luxação do cotovelo. Perante este quadro clínico o paciente fica incapacitado de 

extender o punho, dedos e polegar. À semelhança do caso anterior, a extensão do 

cotovelo permanece intacta.91 

O tratamento das lesões acima descritas pode passar por procedimentos cirúrgicos 

e na fase de reabilitação pós-operatória recorre-se ao uso de uma ortótese dinâmica e/ou 

estática para paralisia do nervo radial. Este tratamento é temporário, podendo durar de 5 

semanas a 24 meses variando consoante o grau da lesão, bem como do sucesso do 

tratamento durante as várias fases até conclusão da reabilitação do nervo.92 

Para caracterizar o grau da lesão nos nervos periféricos existe uma escala de três 

variações, (Neuropraxia, Axonotmese e Neurotmese) descrita por Seddon em 1943, e 

outra de cinco variantes (1º grau até 5º grau) descrita por Sutherland em 1951: o 

primeiro grau da escala de Sutherland, corresponde à Neuropraxia e equivale a uma 

lesão simples, temporária e cuja recuperação é espontânea ao fim de seis semanas; o 

segundo grau, equivalente à Axonotmese, é uma lesão mais profunda, mas onde, à 

semelhança do anterior, a recuperação é feita naturalmente em poucos meses; no 

terceiro grau, correspondente ainda à Axonotmese, a recuperação faz-se em seis meses, 

contudo a regeneração habitualmente é incompleta; o quarto grau é caracterizado por 

um neuroma, causando graves lesões no nervo; no quinto grau, correspondente à 

Neurotmese, o nervo é transeccionado, onde nenhum dos elementos que forma o nervo 

permanecem intactos. Neste caso é necessário recorrer à cirurgia para reparar o nervo. 

MacKinnon e Dellon adicionaram um sexto grau à classificação que corresponde à 

combinação das várias lesões anteriores.93 
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A paralisia do nervo radial é um incidente que pode ocorrer em qualquer pessoa. 

Apesar de existirem factores que aumentam a probabilidade de causar paralisia deste 

nervo, todos os indivíduos estão sujeitos a fracturar o membro superior, em 

determinadas regiões frágeis, susceptíveis de lesar o nervo radial. Para que isso 

aconteça é irrelevante o género, idade, estrato social, profissão, ou qualquer outra 

característica sócio-económica. 

Em suma, esta paralisia, que pode afectar qualquer tipo de pessoa inibe os doentes 

do uso de uma das mais poderosas ferramentas humanas, a mão. Já Aristóteles 

afirmava: “The hand is the tool of tools”. A impossibilidade de fazer a extensão dos 

dedos, polegar e  punho torna as aptidões da mão inúteis. As pessoas privadas desta 

capacidade têm sérias dificuldades em executar as AVD’s, sendo necessário recorrer a 

ajuda externa. Deste modo, a reabilitação das funções do nervo radial é fulcral para 

reactivar o funcionamento desta complexa e fundamental ferramenta humana.  
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Fig.27 – Informação esquematizada sobre o nervo radial - percurso e lesões 
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2.1.2- Informação Histórica – Origem Ortótese Dinâmica 

 

Uma das primeiras ortóteses dinâmicas de extensão de dedos e punho, ou ortótese 

dinâmica para paralisia do nervo radial, foi apresentada pela primeira vez em 1944, 

divulgada através do artigo Splint for Radial (musculospiral) nerve Palsy94 no Journal 

of Bone & Joint Surgery. O artigo foi redigido pelo criador desta ortótese – F. Brian 

Thomas – que achava fundamental dar continuidade à função da mão para uma maior 

eficácia no tratamento desta incapacidade. Thomas afirmava ser necessário garantir a 

mobilidade da mão para não causar rigidez nos músculos, levando à paralisia dos dedos.  

Antes da tala dinâmica de Thomas existiam três tratamentos à base de ortóteses 

estáticas para este problema: Long Anterior Cock-up Splint, cujo uso inutilizava a mão e 

produzia rigidez, particularmente nas articulações metacarpofalângicas, mesmo quando 

retirada para sessões de fisioterapia; Short Anterior Cock-up Splint, que em relação ao 

modelo anterior tinha a diferença de se estender até às articulações interfalângicas 

proximais, contudo o problema da rigidez das articulações e a inutilidade da mão 

permanecia; Radial Glove, retirava a sensibilidade táctil aos dedos e produzia 

hiperextensão das articulações interfalângicas distais. Em suma, o uso de qualquer uma 

destas talas impedia o movimento da mão, sendo este necessário para a eficácia do 

tratamento na preservação da função da mão. 

 

A ortótese de Thomas [Fig.28] tinha um mecanismo que permitia a extensão dos 

dedos e polegar, mimetizando o movimento que a mão tinha deixado de realizar. O 

mecanismo que permitia a extensão dos dedos consistia num arame de aço com efeito 

mola que passava entre o dedo médio e o anelar unido a um cilindro de madeira que 

passava transversalmente pelas articulações interfalângicas proximais. A outra 

extremidade do arame de aço estava fixa a uma tala de imobilização do punho na zona 

superior do antebraço. Este cilindro de madeira preso à mola de aço permitia que os 

dedos (à excepção do polegar) flectissem, fechando a mão através do seu movimento 

natural de flexão, ou extendessem, abrindo-a com auxílio do movimento artificial 

produzido pelo arame de aço. O sistema do polegar era idêntico, ou seja, o mecanismo 

que permitia a sua extensão também era de arame de aço, em que uma extremidade se 

unia ao antebraço e a outra ao polegar, através de um anel de cabedal. Este sistema 
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Fig.28 – Ortótese para paralisia do 

nervo radial, F. Brian Thomas 

 

 

permitia que a sensibilidade táctil dos dedos permanecesse intacta sem que a sua 

mobilidade fosse afectada. Por fim, a tala de imobilização do punho, onde estão fixos os 

arames de aço, devia ser produzida de forma a deixar o punho em dorsiflexão, evitando 

rigidez nas articulações. Thomas concebeu dois tipos de talas de punho: tala de gesso e 

tala de metal.  A tala de gesso tinha algumas desvantagens: não era lavável nem 

destacável podendo sujar-se sem que fosse renovada. A sua vantagem estava na 

necessidade de imobilizar fracturas que podiam ocorrer com lesões do nervo radial. A 

versão de metal era mais leve, fácil de desmontar, cambiável entre antebraço esquerdo e 

direito e tinha uma maior durabilidade. Esta tala metálica consistia numa estreita barra 

moldada com a forma do antebraço que se prendia através de cintas de cabedal. 

Segundo o autor, o paciente que sem a ortótese não conseguiria fazer a extensão 

da mão e do punho, com este aparelho poderia usar a mão da mesma forma que uma 

pessoa com o punho fracturado conseguiria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1951, F. Brian Thomas publicou outro artigo no mesmo jornal onde divulgava 

os aperfeiçoamentos que tinha feito à sua ortótese de 1944 [Fig.29]. O artigo tinha como 

titulo An Improved Splint for Radial (musculospiral) nerve Palsy95. A novidade que este 

modelo vinha implementar era sobretudo ao nível da mobilidade do punho. O 

mecanismo que permitia a extensão do punho era feito através de arames de aço com 

efeito de mola (à semelhança do mecanismo usado para os dedos). O arame estava fixo 

a uma placa de alumínio que assentava sobre a superfície dorsal da mão e que se 

prolongava ao antebraço onde ficava preso. A extremidade oposta do arame de aço 

estava fixo nas articulações metacarpofalângicas. Quando o individuo flectia o punho a 
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Fig.29 – Versão melhorada da ortótese para 

paralisia do nervo radial, F. Brian Thomas  

 

 

placa de alumínio acompanhava a mão e o mesmo acontecia quando o arame de aço 

mimetizava a extensão do punho. Segundo Thomas, a sua aplicação era simples, leve, 

não necessitava de cintas para segurar ao antebraço e podia facilmente ser usado sobre a 

manga de uma camisa ou por baixo de um casaco. A ortótese permitia ainda ser usada 

tanto na mão esquerda como na direita através do reposicionamento do arame do 

polegar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3- Soluções Existentes no Mercado  

 

Após a introdução no mercado da Ortótese Dinâmica de F.Brian Thomas, outros 

modelos têm emergido. Estes modelos para paralisia do nervo radial diferem na sua 

forma, materiais, mecanismo e ainda método de fabrico: alguns modelos são concebidos 

em ortopedias por profissionais especializados, outros são fabricados industrialmente; 

existem ainda modelos que variam quanto às articulações que pretendem reabilitar. 

Neste subcapítulo será realizada uma selecção de ortóteses pertinentes, para analisar a 

evolução destes dispositivos e compreender os seus mecanismos, métodos construtivos 

e materiais usados. Serão analisadas ortóteses para as articulações do cotovelo, punho, 

metacarpofalângicas, dedos e polegar que podem ser aplicadas unicamente para o 

tratamento de uma destas articulações, ou, de algum modo, abranger várias articulações.  

No sector das ortóteses que exercem movimento activo em todos os segmentos 

abaixo do cotovelo existem algumas variações. Um primeiro exemplo é a ortótese para 

a lesão do nervo radial que Judy C. Colditz aconselha num artigo publicado no Journal 

of Hand Therapy, em 1987. Esta tala dinâmica utiliza elásticos nas falanges proximais, 
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Fig.30 – Ortótese para paralisia 

do nervo radial, Judy C. Colditz 

 

 

Fig.31 – Ortótese para paralisia do nervo 

radial produzida em laboratório ortoprotésico 

 

 

que permitem a extensão dos dedos e punho [Fig.30].96 Esta é uma ortótese de fabrico 

em laboratório ortoprotésico, o que permite uma adaptação ao utente superior às talas 

fabricadas industrialmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura [Fig.31]  representa outro exemplo de ortótese para paralisia do nervo 

radial produzida em laboratório. Neste caso é um sistema de arames de mola de aço que 

promove o movimento de extensão dos dedos e polegar e um elástico, fixo na zona 

dorsal da mão e no antebraço, que acciona a extensão do punho. Estas talas são 

concebidas especificamente para o utente em causa, estando, à partida, perfeitamente 

adaptadas ao seu utilizador. São estruturalmente complexas e aparatosas, motivo pela 

qual são muitas vezes rejeitadas pelo utilizador.97  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surgem deste modo talas mais discretas associadas ainda ao fabrico em ortopedia. 

É Exemplo disso a tala de Kim McVeigh [Fig.32], que através de uma tala moldável 

aplicada sobre o dorso da mão e um sistema de elásticos fixos às falanges proximais 
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Fig.32 – Ortótese para paralisia 

do nervo radial, Kim McVeigh 

 

 

exerce a extensão dos dedos e polegar. Está idealizada para pessoas cuja capacidade 

motora do punho permanece intacta.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As ortóteses construídas num laboratório ortoprotésico têm a vantagem de ser 

concebidas especificamente para um utente, sendo adaptadas à fisionomia do utilizador. 

Por outro lado as ortóteses produzidas industrialmente têm a vantagem de reduzir os 

custos por produto; aumentar o leque de escolha dos materiais a utilizar e facilitar o 

acesso ao produto, alcançando um maior número de pessoas.  

Na categoria de ortóteses produzidas industrialmente temos vários exemplos: a 

linha de talas dinâmicas W-700 [Fig.33], produzida pela empresa Benik Corporation,  

consiste numa luva em neoprene sem a região palmar. Através de um sistema de 

elásticos estes modelos permitem a extensão de dedos, cuja força dos elásticos é 

ajustada por um método de posicionamento, em velcro.99 
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Fig.33 – Ortótese para paralisia do 

nervo radial, Benik Corporation 

 

 

Fig.34 – Ortótese para paralisia do 

nervo radial, NOA 

 

 

 

 

 

 

 

Outro exemplo é a ortótese para paralisia do nervo radial da empresa NOA 

(Navchetan Orthopaedic Appliances) [Fig.34], que consiste numa estrutura de plástico 

que suporta o mecanismo de molas de aço em espiral, encarregue de executar a extensão 

dos dedos, polegar e punho. Na sua base a ortótese está concebida apenas para a 

extensão do punho, permitindo a aplicação de um mecanismo suplementar para executar 

a extensão dos dedos e polegar.100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um último exemplo analisado é a ortótese SaeboFlex [Fig.35], produzida pela 

empresa Saebo. Este dispositivo tem um sistema de extensão que une todos os dedos, à 

excepção do polegar que tem um sistema independente, a uma mola de aço em espiral 

fixa no antebraço, sendo possível adaptar a força exercida pelas molas através de um 

regulador de tensão. Nesta ortótese o punho permanece estático em posição funcional.101 

A Saebo dispõe ainda de uma ortótese para extensão de cotovelo, a SaeboReach 
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Fig.35 – Ortótese para paralisia do 

nervo radial, Saebo 

 

 

[Fig.35], que é possível combinar com a SaeboFlex, o que amplia o espectro de 

aplicação desta ortótese.102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existem ainda outras ortóteses concebidas unicamente para extensão de dedos, 

polegar, articulações metacarpofalângicas, punho ou cotovelo, que não estão 

directamente ligadas à lesão do nervo radial, mas cujos mecanismos utilizados podem 

ser interessantes e, certamente, pertinentes para o desenvolvimento de uma ortótese para 

a lesão em causa. No mercado existem vários modelos de ortóteses dinâmicas de 

extensão de dedos individuais, que na sua maioria foram concebidas para doenças como 

poliartrite crónica, contracturas, rigidez nos tendões e deformidades em boutonnière, em 

consequência da artrite reumatóide.103 Um primeiro exemplo, comercializado pela 

empresa espanhola EMO é o extensor de dedos Nº3 [Fig.36], que actua através de 

elásticos, colocados em ganchos nas laterais do dedo. A empresa Ruck tem também uma 
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Fig.36 – Ortótese para 

extensão de dedos, EMO 

 

 

Fig.37 – Ortótese para 

extensão de dedos, Ruck 

 

 

Fig.38 – Ortótese para 

extensão de dedos 

 

 

versão para tala dinâmica de dedo em que o mecanismo consiste num arame de aço com 

efeito mola [Fig.37].104 No site Patterson Medical, é possível observar um terceiro 

exemplo de extensor de dedos com uma estrutura de plástico e um mecanismo mais 

discreto que os anteriores [Fig.38].105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É igualmente possível encontrar no mercado extensores unicamente para a 

articulação do punho, sendo um exemplo interessante o modelo da ortótese Carp-x 

[Fig.39], desenvolvida pela empresa islandesa Össur, para o tratamento da epicondilite 

lateral. Este dispositivo tem um mecanismo simples, proporcionando a extensão do 
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Fig.39 – Ortótese para 

extensão de punho, Össur 

 

 

Fig.40 – Ortótese para extensão das 

articulações metacarpofalângicas, Bunnell 

 

 

punho através de duas barras de plástico que se prolongam desde a região distal do 

antebraço até à região  metacárpica palmar, onde o utilizador exerce a força.106  

 

 

 

 

 

 

 

 

Também as ortóteses dinâmicas para extensão das articulações 

metacarpofalângicas merecem destaque. A Bunnell dispõe no mercado um extensor 

metacarpofâlangico [Fig.40] cujo mecanismo é semelhante ao extensor de dedos Nº3 da 

EMO (apresentado anteriormente), embora adaptado às articulações 

metacarpofalângicas.107 Outro exemplo, um pouco mais exuberante, é o extensor 

metacarpofalângico [Fig.41] da empresa Silver Splint We Design que apresenta soluções 

ortopédicas orientadas para a joalharia.108   
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Fig.41 – Ortótese para extensão das articulações 

metacarpofalângicas, Silver Splint We Design 

 

 

 

 

 

 

Existe ainda a tipologia de ortóteses estáticas que são geralmente talas de plástico 

moldável adaptadas à mão, punho e antebraço do utente, dependendo da situação 

clínica. Normalmente são usadas para o tratamento do nervo radial durante o sono, 

posicionando correctamente o punho, dedos e polegar com o intuito de prevenir 

contracturas em flexão.109 Para além do uso nocturno, por vezes, os utentes utilizam as 

ortóteses estáticas no quotidiano em detrimento das dinâmicas por motivos financeiros, 

uma vez que são mais acessíveis, ou estéticos, por serem mais discretas.  

Estes são alguns dos exemplos existentes no mercado. É dispensável elaborar uma 

vasta lista, uma vez que alguns produtos apresentam somente pequenas variações. 

Certamente que os exemplos apresentados darão uma noção dos mecanismos e 

materiais utilizados neste tipo de produtos.  
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3- REDESIGN DE ORTÓTESE PARA PARALISÍA DO NERVO 

RADIAL 

 

Neste capítulo, o projecto será encaminhado para a sua vertente prática, ou seja, 

será feito o redesign da ortótese para paralisia do nervo radial. Para uma melhor 

compreensão e acompanhamento da componente prática é importante esclarecer alguns 

conceitos, nomeadamente o de redesign.  

    

Um determinado objecto, desde a sua génese à sua forma actual, pode ter passado 

por várias etapas de evolução. O redesign está relacionado com o acto de 

reprojectar/redesenhar algo. Estas alterações podem incidir tanto a nível da forma 

exterior como a nível dos mecanismos inerentes a um produto.  

Por exemplo, Bruno Munari no livro A Arte como Ofício, enumera as várias 

características que as cadeiras devem ter e a elevada variabilidade e diversidade que se 

tem vindo a produzir ao longo dos tempos.  

 

“(...) as cadeiras e poltronas devem apresentar os seguintes requisitos: serem 

cómodas, ricas, luxuosas e rústicas, caprichosas, rigorosamente técnicas, e 

funcionais, espaçosas, estreitas, altas e baixas, fofas e duras, elásticas, 

elegantes, rígidas, que ocupem pouco espaço, vistosas, baratas, de um preço 

razoável, ostensivamente caras (por razoes sociais), feitas de um único 

material, de materiais nobres, toscos, requintados, rústicos.” (Munari, Bruno 

data) 110 

 

Estas são algumas das características que uma cadeira pode ter, levando à 

produção de inúmeros modelos adaptados às mais variadas situações. Contudo, existem 

objectos que ao atingirem um determinado grau de perfeição, os torna praticamente 

imutáveis. 
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“Avançamos hoje para formas que, uma vez alcançadas, se manterão 

inalteráveis e imutáveis ao longo do tempo.”111 

 

Não são muitos os objectos que resistem ás mudanças temporais, contudo existem 

alguns que se mantêm muito semelhantes ao que eram aquando da sua génese. Exemplo 

disso são os copos e talheres que alcançaram uma forma arquétipo e a nível funcional 

não são alterados. Porém o exterior (aparência) destes objectos continua a sofrer 

alterações para guarnecer o mercado.112  

Bruno Munari, no livro A Arte como Oficio, faz ainda referência aos estilistas 

como sendo o grupo de pessoas que redesenham objectos alterando meramente a sua 

carcaça, dando-lhe uma nova oportunidade no mercado. Este acto chama-se Styling e 

surgiu nos anos 30 como um conceito pejorativo, uma forma de projectar efémera, 

baseada nas tendências da moda em curso.113  

Os motivos pelos quais se redesenham objectos são de vários tipos, podendo estar 

relacionado com: o declínio nas vendas, recorrendo-se ao Styling; a mudança de 

aparência de modo a seguir as tendências; a introdução de novos materiais, processos ou 

tecnologias, convertendo, por exemplo objectos que eram mecânicos em objectos 

eléctricos; a miniaturização de componentes, que habitualmente reduz o tamanho dos 

objectos; novas formas que facilitem o uso, o que pode tornar os objectos mais 

intuitivos; ou ainda alterações de hábitos/necessidades dos consumidores.114 

Em suma, entende-se por redesign alguma forma de alteração a um objecto já 

criado, seja esta apenas à aparência, sendo uma exigência do mercado para não criar 

saturação, ou uma mudança que passa pela alteração dos mecanismos.  
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3.1- Motivos do Redesign da Ortótese  

 

Ao longo da pesquisa realizada para o desenvolvimento deste projecto foram 

encontrados alguns modelos de ortóteses para tratamento da paralisia do nervo radial, 

alguns, os mais pertinentes, foram analisados no capítulo anterior. Com o intuito de 

conseguir, de algum modo, dar um contributo pessoal para a Ortoprotesia, neste 

subcapítulo serão anotados os factores que vão interferir negativamente, prejudicando o 

tratamento dos utentes com lesões no nervo radial. Os problemas principais estão 

relacionados com o custo, a aparência, a adaptação, a funcionalidade e até a 

disponibilidade no mercado. 

Apesar de existirem alguns modelos no mercado, é notoriamente problemático 

encontrar um que seja irrepreensível, cumprindo na perfeição todos os parâmetros que 

deveriam ser obrigatórios num dispositivo deste tipo: garantir dinamismo ao punho, 

polegar e dedos, permitindo ainda, que estes actuem individualmente; manter o 

comprimento ideal das unidades musculotendinosas, dos ligamentos e das cápsulas 

articulares; ser discreta, ocupando o menor volume possível, e se exequível, tentar que o 

mecanismo ocupe menos espaço e se mantenha aferido à mão; ser fácil de colocar ou 

retirar do membro; ser duradouro e pensado para o uso a longo prazo, de modo a 

garantir que resiste ao período de reabilitação; ser ajustável; lavável; leve, de modo a 

evitar fadiga muscular; confortável, sendo necessário reduzir ao mínimo os pontos de 

pressão, diminuir a transpiração para não haver irritação da pele; ser de fácil construção, 

evitando cortes e dobragem de arames, se possível; deve ser esteticamente aceite pelo 

paciente.115 

Um estudo conduzido por Hannah e Hudak colocou três diferentes ortóteses para 

paralisia do nervo radial em comparação, tanto a nível de preferência como de eficácia. 

Foram testadas uma ortótese estática, e duas ortóteses dinâmicas em utentes que durante 

o processo de reabilitação de uma luxação no ombro ficaram com algumas 

incapacidades de extensão no punho, dedos e polegar. Os resultados quanto à eficácia 

indicaram que ambas as ortóteses dinâmicas proporcionaram uma melhoria na 

funcionalidade da mão, ao contrário da ortótese estática em que o mesmo não se 

verificou. Contudo, quando era dada a opção de escolha aos utentes para seleccionarem 
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o dispositivo que preferiam usar, a escolha incidiu na ortótese estática por passar mais 

despercebida.116 

Outro estudo, realizado por S. Alsancak, do departamento de próteses e ortóteses 

da Universidade de Ankara, tinha como intuito o estudo das ortóteses para lesão do 

nervo radial quanto à aparência, aspecto prático, funcionalidade e resistência. Foram 

testados, entre 1986 a 2001, 135 utentes com danos a nível do nervo radial face ao uso 

de uma ortótese para a lesão. Um dos maiores problemas observados foi relativo à 

aparência das ortóteses, especificamente no aparato das molas que permitiam a extensão 

dos dedos. Deste modo foram feitas alterações colocando os mecanismos mais aferidos 

à mão, melhorando a opinião dos utentes quanto ao aspecto do dispositivo.117 

Estes dois estudos mostram claramente que existe uma relutância quanto ao uso 

de ortóteses excessivamente volumosas e que causem um impacto visual negativo. Por 

vezes os utentes optam por utilizar ortóteses que não são tão eficazes ao nível da 

reabilitação mas que são mais discretas, podendo por em causa o sucesso do tratamento.  

Outro elemento fundamental é a funcionalidade. Como anteriormente referido, a 

aparência nunca deve ser negligenciada, contudo ao projectar um produto médico a 

funcionalidade é o elemento primordial. Um dispositivo que disponha de mecanismos 

muito volumosos vai dificultar a realização de uma série de tarefas quotidianas. Se um 

dos objectivos principais de uma ortótese dinâmica para paralisia do nervo radial é 

possibilitar o movimento da mão, é um contra-censo que esta dificulte tarefas básicas 

como vestir,  realizar a higiene pessoal, realizar as tarefas quotidianas ou aceder aos 

bolsos da roupa.  

A necessidade de existirem modelos adaptáveis e ajustáveis é também importante. 

Com a evolução do tratamento pode haver a necessidade de ajustar os mecanismos, de 

forma a exercerem maior/menor força. O uso deste tipo de ortóteses pode prolongar-se 

por longos meses, pelo que, esta deve estar preparada para comportar possíveis 

alterações físicas do utilizador. São exemplo dessas alterações: edema, variação de peso 

ou ainda lesões cutâneas.   

Durante o período de reabilitação, a ortótese está sujeita diariamente a desgaste e 

a stress mecânico dos matérias. Desta forma é extremamente importante garantir a 
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manutenção da qualidade ao longo do tempo. Os materiais devem ser laváveis para 

permitir uma boa higiene, e evitar a deterioração dos mesmos.    

O preço de venda é sem dúvida importante para quem adquire um produto deste 

tipo. Em média, uma ortótese dinâmica para nervo radial, concebida industrialmente, 

atinge valores na ordem dos 100€. Quando a ortótese é elaborada em laboratório 

ortoprotésico, os custos podem disparar consoante os materiais utilizados, bem como a 

mão de obra para executar mecanismos muito minuciosos.  Apesar de ser uma ortótese 

com custos relativamente baixos face a outras tipologias de ortóteses, o valor pode ser 

substancialmente reduzido, através da redução aos elementos mínimos essenciais para 

criar um produto viável que seja acessível à população em geral.  

Algumas das ortóteses contempladas no capítulo anterior apresentam exemplos de 

mecanismos visualmente ruidosos e pouco funcionais, outros ostentam mecanismos 

mais discretos, contudo podem não ser ajustáveis, ou não permitem que as forças sejam 

aplicadas a cada dedo independentemente. No panorama actual não foi encontrada 

nenhuma ortótese para paralisia do nervo radial que contemple os vários parâmetros 

exigidos. Apesar da variedade de dispositivos existentes no mercado, deparamo-nos 

com um outro problema: a dificuldade de acesso aos vários modelos de ortóteses. Ou 

seja, os dispositivos apresentados anteriormente são exemplos retirados de vários locais 

do globo, sendo que nem todos estão disponíveis em Portugal, o que limita seriamente a 

escolha do público. A nível económico e de acessibilidade seria benéfico existir um 

produto produzido em Portugal, para consumo local, ou numa óptica expansionista, para 

exportação do produto. Ao existir um produto português que abrangesse o mercado 

nacional, teoricamente os custos finais, pagos pelo público, seriam mais reduzidos que 

os preços actualmente em vigor. 

Neste sentido, é fundamental criar um dispositivo funcional que se adeqúe aos 

vários sectores do quotidiano. A ortótese deve ser apelativa e, preferencialmente, não 

deve susceptibilizar as pessoas que observam quem a utiliza, de modo a não levar a 

olhares reprovadores. É igualmente essencial que seja adaptável e acessível à 

população. Apenas cumprindo estes parâmetros se conseguirá produzir um produto que 

cumpra a sua função primordial terapêutica e que satisfaça as necessidades do público.  
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Maria Rosa dos Santos 

68 anos 

Reformada 

 

3.1.1- Personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria reformou-se aos 60 anos, tendo trabalhado durante 45 anos numa fábrica de 

têxteis.  Aos 63 começou a perder a capacidade de extensão dos dedos e punho do lado 

direito. Procuro a ajuda de um médico que a informou da existência de um tumor em 

desenvolvimento na região axilar do lado direito. Esta massa causou compressão no 

percurso inicial do nervo radial o que provocou a incapacidade dos músculos 

extensores. Assim, a mão da Maria permanece caída, e o seu cotovelo em flexão, o que 

a deixou dependente em muitas tarefas que habitualmente fazia com facilidade 

(cozinhar, vestir-se, conduzir, coser, limpar a casa, etc.) 

Maria usa durante a noite uma ortótese estática, para posicionamento da mão e 

punho afectados, para tentar contrariar a sua flexão. Esta ortótese  surge na tentativa de 

minimizar os danos na mão, evitando que esta venha a ficar inutilizável. No entanto este 

objecto é usado há  cerca de 1 ano e as melhorias não têm sido evidentes, dificultando 

ainda o sono uma vez que é um objecto rígido e desconfortável. 

Já tentou usar a ortótese dinâmica de extensão de punho e dedos mas não 

consegue adaptar-se, é demasiado complicada e continua a impedi-la de fazer tarefas 

como vestir-se, tomar banho, etc. 
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João Pedro Gonçalves 

21 anos 

Finalista do Curso de psicologia 

 

 

 

 

 

 

Jovem dinâmico que sofreu um acidente de carro causando-lhe, entre outras, uma 

fractura no antebraço esquerdo, afectando o natural funcionamento do nervo radial. Esta 

lesão impede-o de utilizar os músculos do antebraço,  deixando o punho, articulações 

metacarpofalângicas, dedos e polegar permanentemente flectidos. 

Antes do acidente era um jovem comum: praticava regularmente exercício (ténis), 

estudava, e quase todas as semanas ia a festas académicas. 

Com o acidente ficou 6 meses em tratamentos e fisioterapia. Teve algumas 

dificuldades para concluir esse ano na faculdade e deixou de praticar exercício, por 

impossibilidade da lesão. Começou a ter dificuldades em simples acções como tomar 

banho, vestir-se, entre outras tarefas rotineiras. 

O João tem a opção de usar uma ortótese dinâmica de extensão de dedos e punho, 

existente actualmente no mercado, que lhe iria ajudar em algumas tarefas simples mas 

importantes, contudo recusa-se a usá-la com medo da reacção das pessoas que por ele 

passam diariamente ou dos colegas na faculdade. 

Embora ele necessite deste dispositivo auxiliar, para ele, como jovem, é uma 

afronta à sua reputação, uma vez que a mão lesada passa despercebida e a ortótese iria 

levar a demasiados olhares curiosos. 
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3.1.2- Enquadramento Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62 

3.2- Opinião de Especialistas Quanto à Relevância deste Redesign 

 

Uma vez que a formação base desta dissertação é em Design de Produto houve a 

preocupação de procurar informações junto de pessoas especializadas em diversas áreas 

da Saúde. Estas saberiam indicar a necessidade e viabilidade de um eventual repensar 

da forma e conteúdo das ortóteses dinâmicas para paralisia do nervo radial.  

Numa primeira fase, para interiorizar algum conhecimento primário, foram 

debatidas questões relativas à importância deste redesign com alunos da Licenciatura 

em Ortoprotesia da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, nomeadamente 

com a aluna Raquel Costa, que viria a indicar alguns Professores dessa instituição de 

ensino que poderiam fornecer informação mais precisa. Neste seguimento, o tema foi 

abordado com o Professor Manuel Correia, que leccionava as áreas curriculares de 

Ortoprotesia do Membro Superior I e II e ainda Ortoprotesia do Membro Inferior I e II. 

Nesse primeiro encontro houve acesso a uma ortótese dinâmica para paralisia do nervo 

radial, concebida em laboratório ortoprotésico, semelhante ao ilustrado na figura 31, 

página 47. Desse modo foi possível observar o aparato do dispositivo, cujos materiais 

aplicados e mecanismos, foram trabalhados com bastante rigor e minúcia, o que 

certamente levou um tempo considerável na sua concepção artesanal. Neste encontro foi 

discutida a relevância do redesign destes dispositivos, da qual o Professor Manuel 

Correia concordou que seria um bom foco de trabalho.  

Numa segunda fase, com a pesquisa mais avançada, surgiu a necessidade de 

recorrer a profissionais da área da Ortoprotesia que trabalhassem diariamente com 

utentes. Assim, recorreu-se ao Centro Europeu de Ortopedia, cujos Ortoprotésicos 

Gustavo Vasconcelos, Susana Grilo e Ana Sofia Fraústo se prestaram a analisar a 

situação. Apesar de afirmarem que não era comum contactarem com utentes com esta 

lesão naquele estabelecimento de trabalho, concordaram que havia a necessidade de 

melhorar principalmente o aspecto das ortóteses dinâmicas para paralisia do nervo 

radial, dado o comum abandono do tratamento. Acrescentaram ainda que por vezes os 

utentes preferiam usar uma ortótese estática, que é mais discreta mas não apresenta 

melhorias no tratamento.   

Com alguma segurança de que o tema seria adequado, havia a necessidade de 

encontrar uma pessoa especializada no campo das ortóteses para guiar e auxiliar nas 

questões mais técnicas. Recorreu-se à Secção de Ortoprotesia do Centro de Medicina de 
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Reabilitação do Alcoitão onde foi contactada a Ortoprotésica Renata Bastos, certamente 

a especialista portuguesa mais habilitada no sector das ortóteses. Renata Bastos apoiou 

desde logo este projecto, aceitando conduzi-lo ao longo do seu desenvolvimento. 

Sugeriu ainda que fossem contactados médicos especializados em Cirurgia Plástica e 

Ortopedia para esclarecer algumas dúvidas que surgiram no decorrer do projecto. Neste 

sentido foram abordados três médicos do Hospital de S. Francisco Xavier: Dr. Nuno 

Ramos, Dr.ª Ana Lopes e Dr. Duarte Salema Garção. Na conversa as opiniões foram 

unânimes: o projecto podia ser realmente interessante, contudo sugeriram outros 

dispositivos que também necessitariam ser repensados, abrindo a hipótese de um dia 

poder dar continuidade ao redesign de outras ortóteses desactualizadas.  

Os vários profissionais abordados tiveram em comum a opinião de que o redesign 

da ortótese para paralisia do nervo radial poderia ser uma acção pertinente, contudo 

apontaram a questão das lesões não ocorrer tão comummente como o expectável. 

Apesar desse inconveniente, existem pacientes que sofrem lesões no nervo radial e 

precisam de tratamentos eficazes e que não afectem a sua integridade. Assim, foi 

abordada toda o sequente desenvolvimento do projecto de modo a solucionar um 

problema que se verificou pertinente.  

 

3.3- Propostas 

 

As propostas que são apresentadas neste capítulo estão focadas a nível dos 

mecanismos necessários ao funcionamento de uma ortótese dinâmica para paralisia do 

nervo radial. Desta forma, esse foco será direccionado para os mecanismos de dedos e 

punho, individualmente. Para facilitar o entendimento evolutivo das propostas, estas 

foram organizadas cronologicamente. Durante o desenvolvimento do projecto, foi 

alterada a zona do membro superior onde foram aplicados os mecanismos, permitindo a 

seguinte estratificação: mecanismos palmares, mecanismos laterais e mecanismos 

dorsais. 

Para algumas das opções que vão estar em análise foram criadas maquetes ou 

modelos para testar a sua viabilidade, seja a nível funcional, estético, construtivo, ou de 

outra ordem. Outras opções não passaram de ideias, uma vez que eram evidentes as 

desvantagens, sendo abandonadas sem ser necessário recorrer a testes práticos.   
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Fig.45 – A região cinzenta delimita a zona de aplicação do mecanismo (palmares), 

sendo os círculos vermelhos representativos das articulações envolvidas 

Das propostas apresentadas foram eleitos os mecanismos mais adequado às 

premissas lançadas ao longo da dissertação. Os mecanismos a seguir apresentados são 

mecanismos-base, que apesar de serem teoricamente funcionais, no momento em que 

forem introduzidos na estrutura da ortótese é possível que seja necessário fazer 

alterações.   

 

3.3.1- Mecanismos Palmares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os mecanismos palmares surgiram como uma primeira reacção ao problema mais 

recorrentemente observado em relação às ortóteses para paralisia do nervo radial 

existentes no mercado. Esta foi uma alternativa imediata que visava suprimir os 

tendenciosos arames que sobressaiam da região dorsal da mão.  

Contudo, espontaneamente foram surgindo problemas que comprometeram a 

concepção de um dispositivo palmar. À partida, os mecanismos colocados na região 

palmar são um exemplo a não seguir, motivo pelo qual não foi necessário recorrer a 

testes práticos para tirar conclusões. Desta forma, não foram idealizados quaisquer 

mecanismos para produzir a extensão das articulações metacarpofalângicas, dedos e 

punho.  

As questões inerentes à sensibilidade táctil, com a aplicação palmar, estariam 

certamente condenadas, uma vez que o mecanismo estaria aplicado nas zonas de maior 
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Fig.46 – A região cinzenta delimita a zona de aplicação do mecanismo (laterais), 

sendo os círculos vermelhos representativos das articulações envolvidas 

sensibilidade da mão, obstruindo-as. Apesar deste ser um elemento fundamental, 

suficiente para abandonar esta via, existem ainda outros factores que poderiam 

aumentar a probabilidade de fracasso desta ortótese. Por exemplo, na hipótese de 

conceber  elementos palmares que produzissem a extensão dos dedos, haveria sérias 

dificuldades em encontrar um material ideal para esse fim. Esse material deveria ter 

capacidade de realizar activamente o movimento de extensão dos dedos e ao mesmo 

tempo ajustar-se à alteração morfológica dos dedos durante a flexão. O material deveria 

aliar as seguintes capacidades mecânicas: compressão, de modo a garantir que o 

comprimento superficial palmar das falanges é acompanhado pelo material, dado a sua 

alteração de comprimento durante a flexão/extensão; flexibilidade,  de modo a permitir 

uma total mobilidade das articulações em flexão e ainda que produzisse efeito mola com 

força suficiente para retomar a posição de extensão dos dedos. Provavelmente seria 

possível criar um mecanismo com todas estas características, contudo é presumível que 

fosse adquirir custos de produção mais elevados, o que não é necessário para um 

produto deste tipo.  

Por estas razões certamente que o mecanismo escolhido para elaborar a ortótese 

final não se centrará na região palmar da mão.   

 

3.3.2- Mecanismos Laterais 
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Fig.47 – Proposta A1- mecanismo lateral de dedos 

Abandonada a ideia de conceber mecanismos que fossem aplicados na palma da 

mão, a alternativa que surgiu foi pensar em mecanismos para as laterais dos dedos. 

Neste caso, à semelhança dos mecanismos palmares, uma das premissas seria evitar os 

habituais mecanismos dorsais, que geralmente são excessivamente aparatosos. Assim, 

os mecanismos laterais já apresentavam uma boa perspectiva em relação à criação de 

mecanismos exequíveis e eficazes. Neste caso, a sensibilidade táctil não era afectada, 

pois, os mecanismos não interferem com a região palmar da mão e dedos. Esta tipologia 

de mecanismos seria vantajosa na mimetização do movimento articular, aproximando-

se mais da realidade anatómica. Com estes modelos a colocação das articulações 

mecânicas fica em consonância com o eixo articular anatómico. Assim, foram 

idealizados três tipos de mecanismos para aplicar nos dedos (A1, A2, A3), sendo que 

para o punho não foram desenvolvidas propostas. 

 

A1- Baseado nos mecanismos de mola dos extensores de dedos existentes no 

mercado, esta foi a primeira proposta desenvolvida, com recurso a uma mola de aço que 

acompanha o dedo lateralmente e que na zona das articulações tem um eixo de mola 

tipo ‘loop’ para definir a região onde deve permitir a flexão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta proposta é desenvolvida com recurso a um material robusto (arame de aço), o 

que garante uma maior vida útil. Contudo a sua construção é complexa e minuciosa, 

uma vez que os eixos tipo ‘loop’ têm que ser posicionados exactamente na zona da 

articulação do dedo. Dada a variedade de distâncias entre falanges dos utentes, 

industrialmente seria uma despesa elevada na criação das várias hipóteses necessárias. 

A nível artesanal este processo poderia ser mais expedito uma vez que o Ortoprotésico 

conseguia aplicar as medidas necessárias, contudo, como foi referido é uma construção 
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Fig.48 – Proposta A2- mecanismo lateral de dedos 

complexa, que necessita de habilidade e instrumentos para esse fim. Outro elemento 

problemático seria a criação do mecanismo de extensão para as articulações 

metacarpofalângicas, uma vez que não poderia ser utilizada a mesma técnica usada para 

as articulações interfalângicas distais e proximais. A transição entre o mecanismo dos 

dedos e um possível suporte no dorso da mão deveria compreender o mecanismo de 

extensão das articulações metacarpofalângicas. Para existir essa transição, 

possivelmente seria necessário recorrer a mecanismos volumosos na região das 

articulações metacarpofalângicas, de modo a evitar zonas de pressão, principalmente 

durante a flexão das mesmas. [Fig.87 - 90: ANEXOS]  

 

A2- Este mecanismo surgiu como uma simplificação do anterior, substituindo as 

articulações tipo ‘loop’, por semicircunferências.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As semicircunferências nas articulações vêm simplificar o mecanismo articular, 

tornando-o mais exequível a nível artesanal. Porém, a nível industrial a dificuldade de 

estandardização mantém-se. Os restantes problemas já associados à proposta anterior 

permanecem. [Fig.91 e 92: ANEXOS] 

 

A3- Esta proposta difere das anteriores, ao utilizar um sistema onde uma estrutura 

rígida exterior envolve e limita o mecanismo flexível que mimetiza as articulações 

anatómicas. 
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Fig.50 – a região cinzenta delimita a zona de aplicação do mecanismo (dorsais), 

sendo os círculos vermelhos representativos das articulações envolvidas 

Fig.49 – Proposta A3- mecanismo lateral de dedos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma desvantagem imediata deste mecanismo é o número de peças que seriam 

necessárias para a sua construção (5 estruturas rígidas mais a peça interior flexível). 

Estas seriam ainda de dimensões extremamente reduzidas, para não ocupar demasiado 

espaço entre dedos, o que complica a sua produção e aplicação. Neste exemplo, apesar 

de já não existir a complexidade das articulações em ‘loop’, a estrutura geral do 

mecanismo continua a ser excessivamente complexa. Possivelmente, a única vantagem 

que este modelo traria em relação às propostas A1 e A2 seria a maior facilidade em unir 

o mecanismo dos dedos ao mecanismo das articulações metacarpofalângicas. 

 

3.3.3- Mecanismos Dorsais 
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Fig.51 – Proposta A4- mecanismo dorsal de dedos 

No decorrer do processo para resolver o problema dos mecanismos 

excessivamente salientes, surgiu o desafio de reinventar os mecanismos dorsais de 

modo a torná-los discretos, ao contrário dos habitualmente encontrados no mercado. Em 

relação aos mecanismos palmares anteriormente referidos, este local de aplicação 

parece ser mais promissor para a concepção de um mecanismo que seja eficaz e 

funcional nas suas várias vertentes. Com os mecanismos colocados na região dorsal da 

mão, dedos e punho, não se interfere directamente com a sensibilidade táctil. Deste 

modo, para esta tipologia foram criados três tipos de mecanismo diferentes para os 

dedos, (A4, A5, A6) e quatro para o punho (B1,B2, B3, B4). 

 

A4- Em relação ao mecanismo para dedos colocados a nível dorsal, o primeiro 

exemplo produz a extensão artificial através de elásticos (de borracha ou de outro 

material com características semelhantes) colocados sobre o dedo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O material utilizado para esta proposta permite a construção de um mecanismo 

que fica à face da zona dorsal do dedo. Esta foi uma das soluções encontradas para 

evitar os mecanismos exageradamente volumosos das ortóteses para paralisia do nervo 

radial habitualmente comercializadas. Este é um mecanismo simples e certamente de 

baixo custo. Contudo através da realização de experiências com maquetes foi possível 

observar que o elástico provocaria compressão das articulações, o que seria prejudicial 

para o utente. [Fig.93 - 96: ANEXOS] 

 

A5- Este exemplo tem por base o modelo anterior, sendo concebido para 

solucionar a compressão articular. É então constituído por três elásticos colocados sob 
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Fig.52 – Proposta A5- mecanismo dorsal de dedos 

as três articulações dos dedos, estando cada um deles fixo a estruturas rígidas que se 

apoiam sobre a região dorsal das falanges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este mecanismo permite a aplicação individual dos elásticos por articulação, 

permitindo uma melhor adequabilidade das forças e facilitando ainda a substituição 

quando necessário. Apesar deste maior controlo das forças aplicadas poder ser 

importante em determinadas patologias, para a lesão do nervo radial torna-se supérfluo 

e desnecessário. É ainda um mecanismo mais trabalhado a nível de produção, o que 

certamente aumentará os custos. Outro ponto negativo está relacionado com a 

necessidade de fixar o mecanismo ao dedo, para não haver deslocamentos. Caso o 

método de fixação seja feito através de um anel que envolva o dedo, pode causar a 

perda de sensibilidade, bem como levar a uma menor mobilidade.  

 

A6- Este modelo é semelhante ao A3 de aplicação lateral. Utiliza para a extensão 

dos dedos um segmento flexível dorsal que se insere em 2 peças tubulares, com o 

comprimento da região dorsal das falanges distais e proximais. Isto permite estruturar o 

mecanismo, bem como especificar a zona de acção em que se pretende utilizar a 

extensão/flexão.  
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Fig.53 – Proposta A6- mecanismo dorsal de dedos 

Fig.54 – Proposta B1- mecanismo dorsal de punho 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

O mecanismo é estruturalmente simples e permite reforçar a região dorsal das 

falanges. Um dos inconvenientes, à semelhança do exemplo anterior, está na 

necessidade de fixar os elementos rígidos aos dedos, o que pode sobrecarregar a região 

palmar, retirando alguma da sensibilidade e mobilidade. [Fig.97, 98: ANEXOS] 

 

B1- Em relação aos mecanismos orientados para a extensão do punho, o primeiro 

exemplo idealizado foi um mecanismo de mola executado a partir de uma chapa 

metálica flexível. Esta chapa tem o ângulo correcto para posicionamento do punho, não 

permitindo que este faça uma extensão superior à pretendida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Mecanismo é extremamente simples e de baixo custo. Contudo, dada a 

dureza do material pode causar compressão em determinadas saliências ósseas, 
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Fig.55 – Proposta B2- mecanismo dorsal de punho 

conduzindo a lesões. Uma vez que o mecanismo é composto unicamente pela chapa 

metálica pode dificultar a troca de componentes e, na eventualidade de haver progressão 

no tratamento, teria que se substituir a totalidade da peça.    

 

B2- Na tentativa de alterar o material pensado para executar a extensão do punho, 

a segunda proposta utiliza elástico (de borracha ou de outro material com características 

semelhantes) para realizar esta tarefa. Cada extremidade do elástico está fixa a uma 

chapa rígida: uma na região do antebraço e a outra no dorso da mão. Assim quando o 

punho é flectido, o elástico estica, exercendo a força contrária, promovendo a extensão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo é mecanicamente simples e diminui a hipótese de lesões indesejadas, 

uma vez que o elástico não pressiona saliências ósseas, molda-se a elas quando a mão 

está em flexão máxima. Ao utilizar um mecanismo destacável das restantes peças, é 

promovida a troca de componentes em caso de necessidade, por evolução do quadro 

clínico, ou no caso de deterioração dos materiais. Uma possível desvantagem está na 

dificuldade em limitar a extensão do punho. [Fig.99, 100: ANEXOS] 

 

B3- Este exemplo, à semelhança do anterior, utiliza elásticos (de borracha ou 

outro material de propriedades equivalentes)  para a extensão do punho, contudo o 

elástico envolve o antebraço do utilizador. Esta proposta foi pensada de modo a permitir 

o correcto posicionamento do punho, realizado através do ângulo colocado na placa 

rígida.  
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Fig.56 – Proposta B3- mecanismo dorsal de punho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta é uma proposta com um mecanismo expedito que eliminava a necessidade de 

uma segunda peça rígida colocada no antebraço, sendo que o próprio elástico fazia essa 

função. Contudo, quando o utilizador flecte o punho a pressão é exercida na zona do 

antebraço, podendo provocar estrangulamento nessa região. Este factor pode acontecer 

principalmente devido à necessidade do elástico estar aferido ao antebraço, de modo a 

colocar o punho na posição correcta. Esta pode ser uma condição prejudicial, 

principalmente por ser um dispositivo que é usado durante longos períodos de tempo, 

podendo causar consequências graves para o utente. [Fig.101, 102: ANEXOS] 

 

B4- Esta proposta é uma evolução da anterior, idealizada para evitar o efeito 

garrote provocado pelo elástico que envolve o antebraço. Assim, o elástico é substituído 

por uma peça rígida (tipo bracelete) posicionada no antebraço. Uma segunda peça, 

colocada sobre o dorso da mão, prolonga-se até à peça rígida do antebraço. As duas 

estão unidas por elásticos que promovem activamente a extensão do punho. 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

Fig.57 – Proposta B4- mecanismo dorsal de punho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este mecanismo minimiza o estrangulamento no antebraço, uma vez que o 

elemento rígido que o envolve, não tem propriedades elásticas, evitando o aperto. À 

semelhança do exemplo anterior, a peça rígida de posicionamento do punho, provoca 

pressão na região articular óssea, quando efectuada a flexão. Outro factor negativo é o 

espaço criado entre a peça do antebraço e a peça da mão, no momento em que o punho é 

flectido. A amplitude deste espaço pode ser incómoda ou mesmo disfuncional, quando 

são usados casacos ou camisolas de manga comprida, perturbando o movimento. 

[Fig.103, 104: ANEXOS] 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 75 

3.4- Escolha da Solução mais Adequada 

 

Após ter sido feita a catalogação das várias propostas desenvolvidas, o processo 

evolutivo continuou, com a triagem das propostas que seriam mais indicadas, de modo a 

conceber um dispositivo exequível. Após a escolha dos mecanismos iniciou-se a etapa 

de adaptação, onde o objectivo seria conjugá-los, criando um ortótese para paralisia do 

nervo radial coerente. Desta forma, os mecanismos escolhidos, quer para os dedos quer 

para o punho, estão sujeitos a alterações formais, e/ou mecânicas, para garantir que a 

integração dos componentes é feita do modo mais correcto.  

Na página seguinte é apresentado um esquema resumo, onde são esquematizadas 

as várias propostas, organizadas cronologicamente e por região de aplicação do 

mecanismo que produz a extensão. Neste esquema será exibida a eleição dos 

mecanismos que se revelaram os mais indicados, sendo que todo o desenvolvimento 

após a escolha será exposto posteriormente ao esquema. 
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Fig.59 – Ortótese para paralisia do nervo radial Orthoslove II 

  Como foi possível observar no esquema da página anterior, as escolhas recaíram 

para os mecanismos A4 para os dedos e B2 para o punho. Estes foram os mecanismos 

que, a nível visual e em testes práticos, revelaram uma maior concordância de modo a 

satisfazer nos vários parâmetros lançados ao longo da dissertação. Apesar de serem os 

mais promissores, levantavam alguns problemas, nomeadamente, no caso do 

mecanismo dos dedos poder causar compressão nas articulações, ou no caso do 

mecanismo do punho dificultar o seu posicionamento correcto. Assim, foi necessário 

repensar o seu modo de aplicação, adaptando-os às dificuldades encontradas. A 

concepção da ortótese foi então realizada através da inclusão destes dois mecanismos, 

de modo a obter um dispositivo eficaz, de baixo custo, e com uma aparência cuidada.  

 

3.4.1- Orthoslove II 
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Fig.60 – Posicionamento das tiras de aperto 

Na figura 59 é apresentada a ortótese para paralisia do nervo radial desenvolvida. 

Esta foi apelidada de Orthoslove II, uma vez que é o desenvolvimento de uma versão 

anteriormente iniciada.  

Esta ortótese está dividida em duas peças rígidas principais, uma posicionada no 

dorso do antebraço e outra no dorso da mão. Estas estão em contacto com o corpo do 

utilizador e têm as seguintes premissas: estruturar a ortótese, ou seja, têm que ter 

estabilidade e resistência; adaptar-se às saliências ósseas do utilizador; ser higiénica. 

Quanto à estabilidade é necessário que a ortótese não sofra demasiadas oscilações 

indesejadas que poderiam causar lesões cutâneas por fricção ou problemas articulares e 

ainda pôr em causa a sua funcionalidade. Assim, é importante garantir que o sistema de 

aperto da estrutura rígida seja eficaz, ou seja, as tiras de aperto que vão fixar a ortótese 

ao antebraço e à mão devem estar correctamente colocadas [Fig.60]. Estas foram 

colocadas em zonas estratégicas da mão e antebraço, de modo a tornar o seu 

desempenho mais eficaz. Uma tira de aperto foi colocada na superfície palmar da região 

metacárpica. Assim, ao ser exercida força para executar o movimento de flexão do 

punho, a ortótese acompanha o movimento da mão. Na região do antebraço, foram 

colocadas duas tiras de aperto: uma próxima ao punho, de modo a garantir que o 

mecanismo dessa zona permaneça na posição correcta, sem que existam oscilações 

indesejadas; e outra colocada na região média do antebraço, correspondendo à 

extremidade da ortótese. Este elemento foi posicionado para dar estabilidade à ortótese, 

impedindo oscilações que pudessem ocorrer aquando do movimento de flexão do 

punho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

 

 

A nível de resistência é essencial que este dispositivo seja duradouro e apto a 

suportar as várias situações que possam ocorrer diariamente. Visto ser um objecto usado 

continuamente, durante alguns meses, é necessário que consiga resistir à fadiga 

mecânica exercida durante longas horas e dias. Uma das preocupações para aumentar a 

resistência prende-se com a forma estrutural como foram concebidas as peças. Ou seja, 

a forma concava com que as estruturas rígidas são conformadas conferem-lhe uma 

maior resistência longitudinal, impedindo-a de flectir indesejadamente. É ainda 

fundamental analisar correctamente qual o material mais indicado para esta estrutura 

(assunto abordado na página 85 – Materiais)  

É fundamental que a ortótese não cause lesões cutâneas. Uma vez que é usada 

várias horas seguidas é importante que esta se adapte bem à fisionomia do utilizador. 

Assim, uma das preocupações foi desenvolver uma forma que mantivesse as saliências 

ósseas mais proeminentes fora de contacto com as placas rígidas. Para resolver esse 

problema, a estrutura rígida colocada na região do punho foi reduzida ao estritamente 

necessário, deixando-o praticamente descoberto. A parte da ortótese em contacto com a 

pele será revestida por uma camada de silicone para amortecer e suavizar o contacto do 

dispositivo com o utilizador. Este material, dadas as suas características de 

permeabilidade, permite ainda manter a pele saudável. 

As preocupações relativas à higiene são igualmente indispensáveis. Os materiais 

usados na ortótese devem ser facilmente laváveis, permitindo realizar a higiene pessoal, 

bem como a do dispositivo. 

 Quanto aos mecanismos, como é possível observar nas imagem apresentadas 

estão ligeiramente modificados em relação às propostas escolhidas no subcapítulo 

anterior, contudo o seu princípio permanece. Estas foram adaptadas de forma a criar um 

produto coeso e que funcione na sua totalidade.  

 No caso do mecanismo do punho, para rectificar os problemas relativos ao seu 

correcto posicionamento, foi necessário recorrer a articulações mecânicas laterais 

colocadas ao nível da articulação anatómica do punho. Este mecanismo permite 

posicioná-lo através de um batente que limita a sua extensão, facultando ao mesmo 

tempo a flexão do punho necessária para garantir que este permaneça operante. A 

articulação mecânica vem pré-definida com um ângulo de 20º, podendo ser ajustada, 

através de desgaste do batente móvel na estrutura rígida da mão. Uma vez que o 
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Fig.61 – Esquema do mecanismo do punho - Eixo 

correcto posicionamento do punho oscila entre os 20º e os 35º de extensão (referido na 

página 38), é aconselhável não ultrapassar estes limites. O eixo colocado na zona lateral 

à articulação anatómica do punho permite ainda direccionar a força exercida pelo 

elástico para a zona articular anatómica, tornando o processo o mais natural possível. O 

intuito é evitar a aplicação incorrecta de forças nesta articulação.  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanicamente é um sistema de eixo expedito, onde as estruturas rígidas 

colocadas no dorso da mão e no dorso do antebraço, se unem lateralmente na 

articulação anatómica do punho. Tal como é possível observar na perspectiva explodida 

[Fig.62] estas peças estão conectadas por um eixo constituído por um parafuso e uma 

peça tipo porca, permitindo a sua mobilidade. Para garantir o posicionamento do punho 

num ângulo em extensão não superior a 20º- 35º, o eixo é limitado por um batente fixo 

(tipo parafuso), colocado na peça rígida do antebraço, que posiciona as duas peças 

correctamente.  
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Fig.62 – Perspectiva explodida - Eixo 

Fig.63 – Mecanismo para punho – Elástico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como foi referido na proposta B2 a extensão do punho é promovida por um 

elástico ajustável (colocado no dorso do antebraço e mão). Este elástico está fixo à placa 

rígida da mão, insere-se num passador da estrutura rígida do punho e fixa-se a si próprio 

através de velcro. A força do elástico é regulável através do maior/menor comprimento 

que lhe é conferido.  
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Fig.64 – Mecanismo para dedos  

Relativamente aos mecanismos dos dedos, as alterações foram mais evidentes. 

Numa primeira instância foram abolidos os mecanismos referentes às articulações 

interfalângicas proximais e distais. Segundo F. Brian Thomas “It is not necessary to 

provide mechanical extension for the interphalangeal joints, which can be actively 

extended by the interossei and lumbricahes”.118 Ou seja, as articulações interfalângicas 

são accionadas pelos músculos interósseos e lumbricóides da mão, que não são 

inervados pelo nervo radial. Deste modo, não é necessário promover artificialmente a 

sua extensão. Através do posicionamento do punho num ângulo entre 20º a 35º e 

promovendo a extensão das articulações metacarpofâlangicas, as falanges médias e 

distais são posicionadas correctamente, colocando a mão numa postura funcional. 

Assim, é apenas necessário criar um mecanismo eficaz de extensão das articulações 

metacarpofalângicas. 

Em relação à possibilidade de compressão das articulações dos dedos, o foco recai 

somente nas articulações metacarpofalângicas. Para solucionar este problema optou-se 

por prolongar a estrutura rígida aplicada no dorso da mão até às articulações 

interfalângicas proximais. O mecanismo que vai promover a extensão dos dedos está 

fixo à placa rígida da mão, impedindo que a extensão seja superior à desejada. Este 

consiste num anel sem elasticidade (para não estrangular o dedo) ao qual está fixo uma 

fita elástica ajustável, que passa pela placa rígida da mão e volta a fixar-se ao anel do 

dedo, através de velcro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
118

 THOMAS, F. Brian – A Splint for Radial (Musculospiral) Nerve Palsy. The Journal of Bone and 

Joint Surgery. Swansea. 26:3 (1944) p. 602.  
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Fig.65 – Extremidade da tira de aperto  Fig.66 – Extremidade da tira do 

mecanismo  dos dedos  

A tarefa de colocar/retirar a ortótese é extremamente importante. Na Orthoslove 

II, esta foi uma característica a ter em conta. Para facilitar o acto de colocar a ortótese 

todas as tiras de aperto e mecanismos estão previamente colocados no lugar, sendo 

apenas necessário ajustar consoante a necessidade. Na prática, uma das extremidades 

das tiras de aperto está fixa à estrutura rígida da ortótese, sendo que a extremidade 

oposta é ligeiramente mais larga do que o orifício por onde desliza, evitando que esta 

saia do passador [Fig.65]. Quanto aos mecanismos de dedos e punho o sistema é 

semelhante [Fig.66].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram ainda desenvolvidas duas vertentes complementares da ortótese aqui 

apresentada: uma ortótese apenas com mobilidade no punho e outra com o punho 

estático e dinamismo metacarpofalângico. 

A ortótese concebida apenas com movimento no punho, apresenta uma estrutura 

semelhante à ortótese principal. As alterações foram feitas a nível da remoção dos 

mecanismos para extensão dos dedos e polegar, bem como a diminuição da estrutura 

rígida que se prolongava até as articulações proximais. O mecanismo do punho, bem 

como os materiais utilizados, não foram alterados em relação à proposta principal. Este 

dispositivo pode ser aplicado em utentes cuja capacidade de extensão dos dedos e 

polegar se manteve intacta, tendo sido apenas lesado o movimento de extensão do 

punho, podendo ser associado a outras patologias como a epicondilite lateral. 
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Fig.67 – Ortótese para extensão dinâmica de punho  

Fig.68 – Ortótese para extensão dinâmica de dedos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na segunda variante, uma ortótese de punho estático com extensão dinâmica de 

dedos, removeu-se o mecanismo do punho, retirando as articulações mecânicas laterais 

e o elástico. O mecanismo do punho foi substituído por uma placa rígida que unia a 

zona dorsal da mão e antebraço, conformada com o ângulo correcto para o seu 

posicionamento. Os mecanismos para os dedos e polegar, bem como os materiais 

empregues, permanecem inalterados em relação à ortótese principal. Este dispositivo 

destina-se a utentes cuja capacidade de extensão dos dedos deixou de funcionar 

correctamente e que por razões clínicas o punho deve permanecer estático com um 

posicionamento adequado. 
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Estas ortóteses foram pensadas com o intuito de garantir a sua exequibilidade. Um 

dos objectivos principais foi construir uma ortótese para paralisia do nervo radial que 

fosse facilmente produzível com tecnologias actuais. Seria ideal conceber um 

dispositivo que pudesse entrar em processo de fabrico sem necessitar de numerosas 

alterações de ordem técnica.  

 

A- Materiais  

Como foi referido anteriormente, as estruturas rígidas que assentam no dorso da 

mão e antebraço vão estruturar todo o corpo da ortótese. Assim, é extremamente 

importante que sejam resistentes, garantindo que são suportadas as mais variadas forças 

durante o tempo de reabilitação; sejam leves, de modo a não causar fadiga e cómodas, 

uma vez que será usada por prolongados períodos de tempo. Com estas premissas em 

linha de conta, o material mais indicado seria da categoria dos plásticos.  

Para uma escolha dos materiais mais cautelosa, foi contactado o Professor João 

Cruz, que lecciona a unidade curricular de Novos Materiais e Tecnologias, no Mestrado 

em Design de Equipamento, na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. 

Através deste contacto foi possível depreender que o melhor material para usar na 

estrutura rígida seria um compósito. Este material poderia ser composto por resina 

reforçada por fibra (por exemplo fibra de carbono), conferindo uma maior resistência ao 

material, com a vantagem de permitir uma estrutura rígida fina. Contudo, a 

conformação de materiais compósitos é mais cara do que a de termoplásticos. Neste 

sentido sugere-se uma segunda opção. Uma vez que a produção de compósitos encarece 

o produto, a opção seria produzir a estrutura rígida num termoplástico. Poderia ser 

produzido em PVC, ABS ou mesmo Poliproprileno, contudo, no decorrer da conversa 

com o Professor João Cruz concluiu-se que estes materiais poderiam não estar 

mecanicamente aptos a resistir ao stress de um uso prolongado.  

Em suma, na opção da estrutura rígida fabricada com um plástico reforçado por 

fibras, tem-se um produto resistente, que certamente está apto a suportar esforços 

prolongados, mas mais caro comercialmente. Por outro lado, uma estrutura rígida 

fabricada num termoplástico, que reduziria significativamente o preço, poderia não 

garantia a sua resistência ao longo do tempo de utilização. Para ser possível optar por 

uma das possibilidades, seria necessário recorrer a provas de resistência prolongadas 

que testassem a fadiga dos materiais.  
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Fig.69 – Materiais que compõem a estrutura rígida   

Fig.70 – Composição da tira elástica do mecanismo dos dedos   

Para garantir um melhor conforto e diminuição das zonas de pressão, a região  do 

dispositivo que fica em contacto com a pele é forrada com uma camada de 5 mm de 

silicone. Este é um material inerte, muito resistente, inodoro, insípido, duradouro, fácil 

de lavar e permeável, o que permite a respiração da pele.119 Com estas características, 

este é o material mais indicado para ser usado em produtos que estejam em contacto 

com o utente por prolongados períodos de tempo. A cor do silicone pode variar em tons 

mais discretos, como a escala de cinzentos, ou ainda cores mais vivas, como o exemplo 

demonstrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nível dos mecanismos de extensão, o material escolhido teria que permitir uma 

boa performance e não ser excessivamente dispendioso. Assim, o material escolhido 

para os dois mecanismos de extensão (dedos e punho) foi o velcro e o elástico de pano. 

O mecanismo dos dedos é composto por um anel (sem elasticidade), com a zona 

exterior em velcro fêmea. A este anel está unida uma tira elástica cuja extremidade 

oposta tem velcro macho, que é colada ao velcro fêmea do anel, ajustando a força do 

elástico.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
119

 Características abordadas no seminário dado pelo departamento da Silicone House da empresa Otto 

Bock no dia 21 de Outubro de 2011 na Sede da Associação de Deficientes das Forças Armadas, em 

Lisboa. 
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Fig.71 – Composição da tira elástica do mecanismo do punho   

O mecanismo do punho é composto por uma tira de velcro (fêmea) fixa à estrutura 

rígida da mão. Esta está unida a uma tira elástica, que na extremidade tem velcro macho 

de modo a fixar-se ao velcro fêmea, ajustando a força do mecanismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As tiras de aperto são formadas unicamente por velcro. Na porção da tira que 

permanece fixa à ortótese é aplicado velcro macho, enquanto que na restante porção é 

aplicado velcro fêmea. 

Os parafusos que compõem o eixo e batente são concebidos num material 

termoplástico de cor branca (podendo estar sujeitos a alterações mediante a 

disponibilidade no mercado, uma vez que se pretende que sejam parafusos pré-

fabricados).   

Apesar de cada material ter a sua função especifica, mediante a parte da ortótese 

que compõe, em comum apresentam a característica de serem laváveis. Este é um 

elemento fundamental para garantir uma boa higiene do dispositivo, bem como do 

utente.  

 

B- Produção e Técnica de Venda  

A nível da produção de ortóteses, como foi abordado, existem duas alternativas: 

produção industrial ou produção em laboratório ortoprotésico. Tendo em conta as 

vantagens/desvantagens dos métodos destes dois tipos de produção, a ortótese aqui 

desenvolvida foi concebida para produção industrial. Assim, especula-se que o seu 

preço no mercado seja mais reduzido em relação a ortóteses realizadas em laboratório, 

bem como aumente a acessibilidade deste dispositivo no mercado. Para um dispositivo 

produzido industrialmente é possível aceder a outros tipos de materiais, uma vez que 
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alguns necessitam de maquinaria especializada, tornando-os mais complexos e difíceis 

de trabalhar a nível artesanal.  

Como foi observado no ponto anterior (A-Materiais) o material idealizado para as 

estruturas rígidas foi o plástico, surgindo a incerteza entre duas opções: produção num 

material termoplástico, ou compósito. Para utilização de um termoplástico a produção 

das estruturas rígidas passaria pelo processo de injecção120. Para o processo de produção 

num material compósito, necessitar-se-ia de um molde com a forma pretendida, onde 

seria colocada a resina, seguidamente o reforço de uma camada de fibra, para lhe 

conferir resistência ao stress mecânico. Este processo pode ser continuado até ao 

número de camadas que sejam necessárias para conferir as características mecânicas do 

material pretendidas. Neste caso, como o objectivo é produzir as estruturas rígidas numa 

placa com cerca de 3mm, possivelmente o processo apenas passaria por adicionar uma 

camada de fibra. Após o processo de conformação das estruturas rígidas estar 

terminado, independentemente do material e tecnologia utilizada, seria adicionado uma 

camada de silicone, posicionada na zona da estrutura que estará em contacto com a pele. 

Para a concepção dos mecanismos de extensão da ortótese seria apenas necessário 

unir o velcro ao elástico, de modo a conferir a resistência necessária para garantir que 

estes resistem ao período de reabilitação. Os parafusos, que complementam o eixo do 

mecanismo do punho, podem ser pré-fabricados e encomendados pela empresa que 

concebeu a ortótese. Ou ainda serem produzidos na fábrica onde se produziram as 

estruturas rígidas. À partida, a escolha recairia para a opção onde fosse possível adquirir 

os parafusos com o preço mais reduzido. 

Com o intuito de facilitar a venda e aplicação do dispositivo foi idealizada uma 

abordagem que coloca no  mercado vários tamanhos das peças da ortótese. Uma vez que 

é um produto industrial, a adaptação ao utente não é personalizada. Desta forma, foi 

pensada a elaboração de vários tamanhos com medidas standard que englobem a maior 

percentagem possível de utilizadores. Para a estrutura rígida do antebraço, bem como 

para a da mão, poderiam estar disponíveis 3 tamanhos (S, M, L). Estas peças seriam 

independentes, podendo ser utilizado um modelo S para o antebraço e um M para a 

mão.  

                                                 
120

 O processo de injecção consiste no aplicação do material plástico em estado sólido (grânulos ou em 

pó) numa máquina onde é aquecido até fundir. Posteriormente o material é forçado a sair para o interior 

de um molde com a forma pretendida. O material arrefece no molde até adquirir rigidez suficiente para 

ser retirado. Este é um processo associado à maioria dos objectos fabricados em plástico. Visto em: 

DAVIM, J. Paulo – Tecnologias dos Materiais Plásticos. Lisboa: Universidade Aberta, 1998, p.78. 
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Na prática, o utente com prescrição para adquirir uma ortótese para paralisia do 

nervo radial, deslocar-se-ia a uma ortopedia, na qual um Ortoprotésico faria a avaliação 

do utente. Nesta avaliação seriam retiradas as medidas principais da mão e antebraço de 

modo a concluir qual o tamanho das estruturas rígidas que o utente necessitaria. 

Especulando que para a mão as medidas indicariam um L e para o antebraço um M, o 

Ortoprotésico averiguaria se existia em stock na ortopedia, ou procederia à encomenda 

junto da empresa que produz a ortótese, de modo a serem enviadas as peças necessárias. 

Com as peças disponíveis na ortopedia o Ortoprotésico ficaria encarregue de fazer a 

adaptação e os ajustes necessários para a correcta aplicação do dispositivo.  

Uma vez que as peças são vendidas em separado, sempre que fosse necessário 

substituir um componente, o Ortoprotésico poderia encomendá-lo ao fabricante (no caso 

de não existir em stock na ortopedia). 

 

C- Desenho Técnico  

Como foi referido no ponto B, a ortótese será produzida industrialmente em vários 

tamanhos. Apesar de existirem tabelas antropométricas do membro superior, estas 

apenas contemplam as medidas médias da população. Para esta aplicação seria 

necessário ter acesso a outro tipo de dados que indicassem o desvio padrão médio para 

ser possível dimensionar os vários tamanhos. Posto isto não será possível apresentar um 

desenho técnico convencional.  

Para recolher as medidas necessárias seria indispensável proceder a estudos 

estatísticos que indicassem quais seriam as dimensões generalizadas do membro 

superior. O levantamento desta análise estatística não é compatível com a elaboração 

desta dissertação, por motivos de ordem temporal e logísticos. Apenas deste modo seria 

possível distinguir os tamanhos necessários que englobem o mais correctamente toda a 

população. Com esses dados poder-se-ia calcular quantos tamanhos seriam 

indispensáveis para a estrutura rígida do punho e da mão. Em especulação, poder-se-ia 

chegar á conclusão que seriam necessários 3 modelos para os punho e 5 para a mão, 

uma vez que as medidas de pessoa para pessoa variavam mais na mão do que no punho. 

Apesar de não ser possível apresentar um desenho técnico com as medidas da 

ortótese, seguidamente será exibida uma ilustração da mão e parte do antebraço onde 

serão indicadas as medidas mais relevantes a ter em conta: 
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Fig.72 – Medidas a ter em conta na concepção da Orthoslove II   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- Perímetro da região média do antebraço. 

B- Perímetro da articulação do punho. 

C- Perímetro da região metacarpofalângica. 

D- Perímetro das falanges proximais. 

1- Distância médio-lateral do antebraço. 

2- Distância médio-lateral da articulação do punho. 

3- Distância médio-lateral da região metacarpofalângica. 

4- Distância médio-lateral das falanges proximais. 

5- Distância entre a articulação do punho e articulação interfalângica 

do polegar. 

6- Distância entre a articulação do punho e articulação interfalângica 

proximal do 5º dedo. 

7- Distância entre a articulação interfalângica proximal e articulação 

metacarpofalângica. 
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Fig.73 – Protótipo da ortótese Orthoslove II   

D- Testes Práticos  

Para realização dos testes práticos recorreu-se a uma pessoa sem paralisia do 

nervo radial. Infelizmente, por motivos burocráticos e temporais, não foi possível fazer 

os testes em utentes com a lesão em estudo. Contudo, o processo será realizado numa 

perspectiva qualitativa, utilizando um protótipo funcional. Apesar deste protótipo 

mimetizar os mecanismos e forma pretendida, os materiais aplicados não foram 

certamente os mais indicados, os quais foram adquiridos no mercado convencional, 

onde não estão disponíveis determinados materiais específicos que apenas se encontram 

em circuitos industriais. A produção da ortótese foi feita por métodos tradicionais sem 

recurso a maquinaria industrial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A funcionalidade dos mecanismos foi testada por um individuo comum, através 

da simulação da patologia. Verificou-se que os elásticos dos mecanismos da ortótese 

cumpriam o objectivo de promover a extensão do punho [Fig.74], dedos e polegar 

[Fig.75], não afectando a restante mobilidade do membro. Estes mecanismos, apesar de 

ajustáveis [Fig.76 e 77], são limitados pela força de tracção dos elásticos. Ou seja, os 

elásticos só conseguem exercer a extensão se conseguirem vencer a força de flexão 
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Fig.74 – Extensão do punho produzida pela 

ortótese e flexão produzida pelo utilizador   

Fig.75 – Extensão dos dedos produzida pela 

ortótese e flexão produzida pelo utilizador   

Fig.76 – Ajustamento do mecanismo do punho   Fig.77 – Ajustamento do mecanismo dos dedos   

exercida pelo indivíduo. O valor desta força só pode ser quantificado após serem feitos 

testes em utentes com paralisia do nervo radial.  

É possível inferir que este produto carece de experimentação prática e de 

aplicação de testes rigorosos e científicos. Estes estudos não foram passíveis de ser 

executados no decorrer deste trabalho, por falta de condições técnicas e logísticas. É de 

salientar que a nível funcional básico foi comprovado que tanto a nível dos 

mecanismos, como das estruturas, o projecto final tem potencial para ser bem sucedido. 

Espera-se que futuramente se possa dar continuidade a este projecto, atribuindo-lhe uma 

experimentação prática cientifica em utentes reais e criando uma ortótese final 

produzida industrialmente. 
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Fig.78 – Orthoslove II – vestir/despir roupa   

E- Utilização  

Nesta secção serão indicadas algumas vantagens da utilização da Orthoslove II, 

para comprovar o seu cariz prático e funcional em diferentes situações do quotidiano. 

Este dispositivo foi concebido com a particularidade de estar bastante aferido ao 

corpo, não impedindo o acto de vestir com a ortótese colocada. É possível vestir casacos 

ou camisolas mais largas de manga comprida, colocando-os sobre a estrutura rígida do 

antebraço, não interferindo no bom funcionamento do mecanismo de extensão do 

punho. Em caso de utilização de camisolas justas ao antebraço, o utilizador pode 

colocar a ortótese sobre a camisola, da mesma forma que se aplica sobre a pele.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O acto de levar a mão ao bolso foi também considerado. As dimensões dos bolsos 

serão uma condicionante para o utente conseguir realizar a tarefa com maior ou menor 

dificuldade. Contudo, através da liberdade concedida às falanges médias e proximais, o 

utente consegue colocar grande parte dos dedos dentro do bolso (mesmo de reduzidas 

dimensões). Isto permite que o utilizador consiga dar uso aos bolsos para colocar/retirar 

objectos pessoais durante a reabilitação. No caso de existir a necessidade de colocar a 

totalidade da mão no bolso, certamente haverá dificuldade em realizar essa acção em 

bolsos apertados.  
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Fig. 79 e 80 – Orthoslove II – utilizar bolsos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É necessário que a ortótese não impeça o utente de utililizar as suas ferramentas 

de trabalho habituais. Tarefas como escrever/desenhar, utilizar o computador, conduzir, 

cozinhar, entre outras, são relevantes. Uma vez que a reabilitação pode prolongar-se por 

vários meses, seria constrangedor para o utente ter que abdicar de hábitos corriqueiros. 

Assim, através da extensão eficaz dos dedos e punho realizada pela ortótese é possível 

realizar grande parte destas tarefas habituais. 
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Fig. 81 e 82 – Orthoslove II – utilizar computador, escrever/desenhar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A higiene pessoal do utilizador, bem como da ortótese, é essencial. Esta é uma 

caracteristica indispensável a ter em conta, de forma a permitir que o utilizador não 

fique dependente de outras pessoas para tarefas básicas. A ortótese é concebida em 

materiais laváveis, garantindo que o uso de água não afectará o seu funcionamento. 

Assim, o utente pode realizar a sua higiene pessoal autonomamente, bem como manter 

o dispositivo limpo.  
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Fig.83 – Orthoslove II – realizar higiene pessoal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2- Proposta Futura 

 

Se no subcapítulo 3.4.1 foi apresentada a ortótese Orthoslove II, um dispositivo 

idealizado para o presente e com o intuito de poder ser comercializado com a maior 

brevidade possível, neste subcapítulo será apresentada uma proposta mais conceptual 

que visa orientar este estudo para a construção de ortóteses num futuro próximo.  

No decorrer da fase criativa deste projecto surgiram várias ideias, algumas 

abandonadas e outras que deram sequência ao estudo do presente trabalho. Esta fase 

criativa pode dividir-se em duas vertentes: projectos práticos e exequíveis com 

tecnologias vulgares (apresentados anteriormente) e projectos conceptuais planeados 

para um universo diferente daquele em que actualmente vivemos (apresentado neste 

subcapítulo). 

Esta vertente de projecto mais conceptual foi baseada na crescente evolução das 

tecnologias de prototipagem rápida121. Com a consciência de que este sector será no 

                                                 
121

 Sucintamente, a prototipagem rápida é o termo que engloba um conjunto de processos tecnológicos 

que através de desenhos em CAD (Computer-Aided Design) possibilita a construção de modelos físicos 

tridimensionais. Estes sistemas têm particular interesse na construção de protótipos, construídos numa 

fase inicial para testes a nível da funcionalidade, ou numa fase mais avançada na realização de pré-séries 

para testes mais minuciosos. Visto em: Rede Nacional de Prototipagem Rápida – Definições [Em linha]. 

[Consult. 6 Dez. 2011]. Disponível em WWW: <URL: http://www2.uninova.pt/rnpr/definitions/>. 
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futuro uma tecnologia corriqueira foi concebida uma ortótese para paralisia do nervo 

radial construída em prototipagem rápida. Contudo, antes de apresentar o projecto é 

fundamental justificar esta ambição. Actualmente em Portugal as ortopedias não 

investem em tecnologia de prototipagem rápida, contudo na Europa já se observa este 

investimento. Exemplo disso é a Ortoibérica  que tem tecnologia CAD-CAM aplicada à 

ortopedia, com o produto Rodin 4D122 - tum scanner 3D associado a um software onde é 

possível trabalhar as imagens captadas e enviar a informação para uma fresadora 

computacionada. Outro exemplo de empresas ortopédicas que utilizam este tipo de 

tecnologia é a Otto Bock. Não será exagerado dizer que a utilização de determinadas 

máquinas de prototipagem rápida em ortopedias seria incrivelmente revolucionário. 

Numa primeira instância facilitaria o trabalho dos Ortoprotésicos na fabricação de 

determinados componentes de próteses ou ortóteses. Seria ainda prestado um serviço 

mais rápido e eficaz, dando continuidade ao trabalho personalizado feito em laboratório 

ortoprotésico. Poderiam ser anotadas todas as medidas necessárias através de scanners 

3D123, que seriam reproduzidas computacionalmente. Seria ainda possível produzir 

componentes de próteses ou ortóteses em impressoras 3D ou em fresadoras CNC 

(Controle Numérico Computorizado). 

A 3 de Abril de 2011, no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa, foi realizado o 

evento FabriCamp Lx1124, na qual foram demonstradas várias máquinas de 

prototipagem rápida (Máquinas de CNC e Impressoras 3D) com aplicações caseiras. Ou 

seja, estas máquinas eram de pequenas dimensões destinadas ao consumo doméstico. 

Com este evento foi notória a futura vulgarização destes aparelhos. A empresa 

MarkerBot Industries125 comercializa máquinas de impressão 3D de pequenas 

dimensões a um preço relativamente acessível (cerca de 1000 euros). Com estes 

aparelhos é possível dar forma a projectos executados em computador, sem ser 

necessário recorrer a uma fábrica ou oficina.  

                                                 
122

 Rodin 4D – Rodin 4D [Em linha]. [Consult. 10 Dez. 2011]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.rodin4d.com/en>.  
123

  Scanners 3D são ferramentas utilizadas para processar uma imagem física  tridimensional, para 

utilização computorizada. Com estes aparelhos é possível digitalizar um elemento físico para um 

programa de computador 3D, podendo ser alterado digitalmente. Visto em: Creaform – Scanners 3D [Em 

linha]. [Consult. 6 Dez. 2011]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.creaform3d.com/pt/handyscan3d/products/default.aspx>. 
124

 AltLab – FabriCamp Lx1 [Em linha]. [Consult. 6 Dez. 2011]. Disponível em WWW: <URL: 

http://altlab.org/2011/03/21/fabricamp-lx1/>.  
125

 MakerBot Industries – MakerBot Thing-O-Matic [Em linha]. [Consult. 6 Dez. 2011]. Disponível em 

WWW: <URL: http://store.makerbot.com/thing-o-matic-kit-mk7.html>.  
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Fig.84 – Ortótese para paralisia do nervo radial para produção em prototipagem 

rápida   

Com esta facilidade em obter uma máquina de prototipagem rápida para uso 

doméstico, e dadas as vantagens, é expectável que num futuro próximo as ortopedias 

nacionais venham a investir neste tipo de equipamentos.  

Com este intuito, foi idealizada uma ortótese para paralisia do nervo radial para 

produção em prototipagem rápida em laboratório ortoprotésico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nível de aparência, este dispositivo assemelha-se a uma luva com a região 

palmar da mão e falanges média e distal descobertas, garantindo que as zonas de maior 

sensibilidade ao tacto permanecem livres. 

Esta ortótese é totalmente revestida por silicone, tanto na região em contacto com 

a pele, como na região exterior. Como já referido, o silicone é permeável, o que permite 

a respiração da pele; lavável; resistente; agradável ao toque; e maleável, permitindo a 

adaptação ás proeminências ósseas. Exteriormente, a percepção é de uma luva de 

silicone, contudo no seu interior existe uma camada fina de plástico que vem reforçar e 

posicionar correctamente o membro superior. Na superfície dorsal, desde a região 

metacárpica até à articulação interfalângica proximal, são colocadas placas rígidas que 

posicionam as falanges proximais em extensão. De igual modo, é colocado na região do 
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Fig.85 – Mecanismo interno da ortótese   

Fig.86 – Funcionamento do mecanismo do punho   

punho outra placa rígida que garante o seu posicionamento num ângulo entre 20º a 35º 

de extensão.  

A forma encontrada para permitir que os dedos e punho consigam realizar 

activamente a flexão e que a ortótese realize o movimento de extensão, foi através das 

propriedades elásticas do silicone, usado como revestimento da ortótese. Ou seja, os 

dedos e punho ao flectirem são puxados para extensão pela elasticidade do silicone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para produzir esta ortótese, numa primeira fase, o utente deslocar-se-ia à 

ortopedia, na qual o Ortoprotésico recolheria os dados do paciente, as medidas 
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necessárias, ou outro tipo de informações habituais. Seguidamente, o membro superior 

do utente passaria pelo processo de digitalização num Scanner 3D. Deste modo toda a 

informação física presente no membro seria guardada em formato digital. Estes dados 

seriam trabalhados num software de modelação 3D, onde seria possível observar os 

elementos necessários, sem que o utente estivesse presente. Posteriormente, seria 

aplicada ao modelo tridimensional digital do membro a ortótese-tipo, que já estaria 

modelada previamente pelo fornecedor de produtos ortopédicos. Nesta fase a ortótese 

seria ajustada ao membro digital, de modo a garantir a sua total personalização a cada 

utente. Ter-se-ia em atenção as dimensões da mão, dedos, antebraço, proeminências 

ósseas e ainda deformações, edemas, ou problemas cutâneos. Com os ajustes finalizados 

iniciar-se-ia o processo de produção com o corte dos componentes internos rígidos com 

recurso a uma fresadora CNC. Paralelamente seria produzido um molde positivo do 

membro numa impressora 3D, para posteriormente ser impressa a camada de silicone 

com a forma do dorso da mão que ficará em contacto directo com a pele. Numa segunda 

fase, posicionar-se-iam os componentes rígidos internos sobre a camada de silicone. Em 

seguida, cobrir-se-iam os componentes com uma camada final de silicone que dará a 

aparência final ao dispositivo. Após a produção da ortótese é feita a sua adaptação ao 

utente, verificando se esta ficou correctamente produzida. Na fase final é feita a 

habituação ao dispositivo de modo a salvaguardar o uso correcto e garantir uma  

reabilitação eficaz. 

Este dispositivo ainda se encontra numa fase conceptual, uma vez que não foram 

realizadas experiências que o colocassem à prova. Contudo caso este fosse bem 

sucedido a nível comercial poderia alterar radicalmente a aparência e construção das 

ortóteses para paralisia do nervo radial. Seria um dispositivo feito rigorosamente à 

medida do utente, produzido nas ortopedias e com maior rendimento. 

Apesar de nem todos os produtos ortoprotésicos serem passíveis de ser produzidos 

com estes processos, muitos poderiam ser adaptados de modo a serem executados em 

prototipagem rápida. Estes processos permitiriam que não fossem produzidos 

industrialmente dispositivos em excesso que por vezes ficam obsoletos nas prateleiras 

das ortopedias. As empresas produtoras de próteses/ortóteses poderiam fornecer as 

modelações digitais em 3D dos dispositivos a aplicar, sendo unicamente produzidos em 

laboratório ortoprotésico quando fosse necessário. Assim, acabariam os Stocks e 

aumentaria o espaço útil numa ortopedia. 
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CONCLUSÃO 

 

Concluída a fase de criação deste projecto é necessário fazer uma pequena 

retrospectiva aos objectivos traçados na sua fase inicial. Deste modo procura-se fazer 

um balanço geral do trabalho e avaliação da coerência ao longo do seu percurso. 

Como foi demonstrado, a Ortoprotesia é uma área da Saúde secular que está 

continuamente em expansão. Algumas doenças como a diabetes, a doença vascular 

periférica, paralisias, deformidades ou outro tipo de problemas ortopédicos tendem a 

aumentar ao longo do século XXI, levando à necessidade de recorrer a próteses e 

ortóteses que solucionem ou minimizem as dificuldades dos seus utentes. Desta forma a 

Ortoprotesia está em constante crescimento, havendo a necessidade de introduzir novos 

produtos para colmatar determinados problemas que vão emergindo e melhorar 

produtos que já estão concebidos mas que se tornaram obsoletos. No último século o 

sector da protetização teve uma evolução considerável, existindo profissionais de 

diversas áreas empenhados em elevar a sua qualidade. Contudo, o sector das ortóteses 

encontra-se menos divulgado e explorado. Verificou-se que existem vários produtos que 

poderiam ser melhorados e actualizados segundo as novas tecnologias e materiais. 

Assim conclui-se que neste sector há uma necessidade de conceber objectos 

actualizados que proporcionem uma melhor qualidade de vida aos utentes, sendo numa 

excelente oportunidade para Designers de Produto em colaboração com profissionais de 

Saúde, investirem.  

Apesar da realidade de trabalho do Designer de Produto poder estar conectada ao 

sector da Saúde, muitas vezes o seu trabalho não é totalmente reconhecido, ou é 

somente associado ao desenvolvimento estético de um determinado produto. Ao longo 

do presente trabalho foram apresentados exemplos que contradizem esta opinião. 

Alguns dos mais marcantes Designers do século XX conceberam objectos médicos, 

como o exemplo do casal Charles e Ray Eames, com a tala para feridos de guerra, ou de 

Henry Dreyfuss, com o gancho protésico. Outros, como Victor Papanek escrevem sobre 

temas alusivos ao Design aplicado à Saúde. Papanek no livro Design for the Real 

World, lançou várias áreas de foco para Designers Industriais, onde duas destas 

possíveis vias eram focadas no trabalho do Designer para o sector da Saúde. 

Inclusivamente profissionais da área da Saúde reconhecem a necessidade de intervenção 
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por parte de Designers, de modo a conferir aos dispositivos uma aparência agradável, 

que convide os utentes a utilizar os produtos. Ou seja, os Designers têm a vantagem de 

inserir no processo de concepção a preocupação com a qualidade estética do dispositivo. 

Este elemento é muitas vezes fundamental para que o utente não fique constrangido e 

ponha em causa o processo de reabilitação. Contudo, os Designers nem sempre actuam 

individualmente. Em muitas empresas estão integrados em equipas multidisciplinares 

que através do conhecimento diversificado de cada área conseguem unir esforços para 

conceber produtos de melhor qualidade. Com os exemplos tratados ao longo da 

dissertação, foi possível depreender que o Designer de Produto é um profissional capaz 

de desenvolver objectos médicos com qualidade comprovada.  

Ao serem esclarecidas as temáticas iniciais, averiguou-se que em Ortoprotesia, 

principalmente no sector das ortóteses, existia a necessidade de reinventar determinados 

dispositivos. Com este propósito, o projecto foi direccionado para as ortóteses para 

paralisia do nervo radial. Estes objectos apresentavam alguns problemas, necessitando 

de um redesign eficaz. Este foi um dos dispositivos do sector das ortóteses que carecia 

de ser repensado, essencialmente ao nível da sua forma. Inclusivamente profissionais da 

área concordaram que seria uma boa via de investigação.  Assim, após ter sido estudado 

o tema envolvente ao nervo radial, motivos das lesões e ortóteses para a reabilitação 

existentes no mercado, procedeu-se ao desenvolvimento prático da Orthoslove II, uma 

ortótese para paralisia do nervo radial. Como foi indicado na introdução, este projecto 

foi iniciado em 2009 na unidade curricular Projecto IV. A ortótese de 2009, embora seja 

a precedente da concebida na presente dissertação, poucos serão os pontos em comum. 

Desde os materiais utilizados, à estrutura do mecanismo, as alterações foram evidentes. 

O projecto da ortótese sofreu uma evolução significativa, amadurecendo, devido ao 

tempo investido em pesquisas e sobretudo ao trabalho realizado directamente com 

especialistas que desenvolvem dispositivos em Ortoprotesia. Assim, o projecto tornou-

se mais consistente, científico, e exequível.      

Embora numa opinião pessoal, e de especialistas, o resultado seja muito positivo, 

é extremamente importante salientar que o projecto não foi testado em utentes que 

sofressem de lesão do nervo radial. Este é certamente um ponto negativo a salientar 

neste projecto. Apesar de terem sido realizadas tentativas de proceder a testes em 

utentes com a lesão em causa, por motivos burocráticos e de tempo, este elemento de 

avaliação não correu como expectado. Porém os testes práticos não foram descorados. 

Procedeu-se de igual modo a experiências com utilização de um protótipo funcional da 
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ortótese para paralisia do nervo radial aqui desenvolvida (Ortoslove II), em utilizadores 

sem incapacidades motoras, simulando a falta de força na extensão do punho e dedos. 

Ainda que tivesse surgido oportunidade parar realizar os testes em utentes com a lesão, 

as conclusões finais quanto ao êxito da reabilitação não poderiam ser indicadas, uma 

vez que o período de reabilitação pode levar vários meses. Tendo em conta o período 

estabelecido para conclusão da dissertação seria extremamente ambicioso querer estudar 

as consequências da ortótese a longo prazo. Contudo, é importante referir que a intenção 

de realizar os testes práticos em utentes permanece. Certamente será um objectivo a 

cumprir numa próxima oportunidade.  

A Orthoslove II foi idealizada segundo várias premissas: ser concebida de modo a 

ser comercializada com a maior brevidade possível; ser discreta, para não atormentar o 

utilizador em termos estéticos; seja leve; fácil de usar; lavável; resistente; acessível; de 

baixo custo e acima de tudo funcional.  

No desenvolvimento da fase criativa, surgiu uma ideia paralela ao projecto 

principal Orthoslove II. A ideia foi desenvolver uma ortótese para paralisia do nervo 

radial produzida em prototipagem rápida. Apesar deste projecto ainda se encontrar a um 

nível conceptual, merece ser desenvolvido, uma vez que apresenta algumas vantagens. 

Especula-se que as tecnologias de prototipagem rápida sejam vulgarizadas num futuro 

próximo, e que venham a existir nos vários laboratórios ortoprotésicos. Assim, o intuito 

seria produzir as ortóteses individualmente, recorrendo a sistemas de CAD-CAM e 

métodos de prototipagem rápida. Com este sistema seria possível desenvolver um 

dispositivo exactamente à medida do utente, tendo em conta as especificidades de cada 

um. Uma vez que os dados seriam tratados a nível computacional já não seria necessário 

recorrer à habitual tiragem de molde ao utente, nem encomendar a ortótese ao 

fornecedor. Seria apenas necessário solicitar o desenho computorizado, posteriormente 

este seria modificado de modo a adaptar-se ao utente e produzido em prototipagem 

rápida. Caso este novo método de fabrico de ortóteses fosse comercialmente bem 

sucedido surgiria uma nova oportunidade de trabalho: a adaptação de dispositivos já 

existentes, a este novo processo de produção. 

Em suma, pode-se afirmar que o balanço deste trabalho é positivo, uma vez que os 

objectivos traçados inicialmente foram cumpridos, e cujo resultado final superou as 

expectativas. É importante salientar que todas as pessoas intervenientes neste projecto 

foram fundamentais para a sua concretização. Graças ao auxílio dos especialistas que o 

encaminharam foi possível conferir-lhe coesão e credibilidade científica. Foram ainda 
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traçados objectivos futuros complementares a este projecto, bem como sugeridas áreas 

de intervenção para outros Designers. É esperado que esta investigação contribua, de 

algum modo, para enriquecer ambas as áreas aqui tratadas – Design de Produto e 

Ortoprotesia. 
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Testes realizados para as propostas dos mecanismos de dedos: 
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