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RESUMO 

Esse projeto tem como objetivo trabalhar o design sensorial através do 

desenvolvimento de uma órtese que possui alguns facilitadores que são usados 

como componente secundários para proporcionar ao consumidor final uma relação 

emocional para obtenção de melhores resultados durante tratamentos de 

reabilitação dos membros superiores que sofrem danos nas funções motoras 

devido ao AVC. Optou-se por desenvolver o projeto privilegiando a questão 

sensorial pois dessa forma o paciente recebe estímulos indiretos para melhores 

resultados durante o tratamento de reabilitação. Focamos o trabalho em pacientes 

que sofreram AVC pois tal doença é a maior causa de incapacitação da população 

na faixa etária superior a 50 anos, sendo responsável por 10% do total de óbitos, 

os outros 90% acometidos por tal doença sofrem seqüelas que na maioria dos 

casos são irreversíveis e que necessitam de tratamentos quase que imediato para 

que possa ter uma vida aproximada ao que costumava a ter porem com 

limitações. O país está entre os dez primeiros com maiores índices de mortalidade 

por AVC. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This project aims to work with the sensory design by developing a bracing that 

boasts some facilitators who are used as secondary component to provide the 

ultimate consumer emotional relationship to obtain best results during rehabilitation 

treatment of upper limb motor functions in who suffer damage due to stroke. Opted 

to develop the design emphasis on sensory issue because that way the patient 

receives indirect stimuli for better results during the rehabilitation treatment. We 

focus the work on patients who suffered STROKE because this disease is the 

largest cause of incapacitation of the population aged over 50 years, accounting for 

10% of total deaths, the other 90% attacked by this disease suffer sequelae which 

in most cases are irreversible and requiring almost immediate treatments so you 

can have a rough life when it used to be but with limitations. The country is among 

the top ten with the highest indexes of mortality from stroke. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. TEMA 

Este trabalho foi desenvolvido sobre a temática de Design Sensorial, na qual as 

cores e texturas são aplicadas com o intuito de arremeter estimulações indiretas 

para melhores resultados durante a recuperação de pessoas que sofreram algum 

tipo acidente vascular cerebral (AVC).  

Milhares de pessoas diariamente são estimuladas por inúmeras intervenções e 

características que diversos objetos possuem. Somos instigados constantemente 

por diversas frentes úteis ou dispensáveis que são apresentadas de maneiras 

inusitadas ou óbvias para chamar atenção e dessa forma atingir seu objetivo de 

divulgação. Por que não utilizar tais conceitos para modificar determinados objetos 

com o propósito de intensificar cada momento, para amplificar sensações que são 

essenciais, para aguçar os cinco sentidos que normalmente todos os seres 

humanos possuem visão, olfato, audição, paladar e tato? 

Trata – se do desenvolvimento de uma órtese (apoio ou dispositivo externo 

aplicado ao corpo para modificar os aspectos funcionais ou estruturais do sistema 

neuromusculoesquelético para obtenção de alguma vantagem mecânica ou 

ortopédica) e facilitadores  que são úteis para realização de tarefas básicas do dia-

a-dia. A base inicial do projeto se constituiu dos problemas apontados pelo público 

alvo em entrevistas, pesquisas, levantamento de dados estatísticos, etc. 

O projeto foi baseado em alguns conceitos do design sensorial e design universal 

um dos objetivos é proporcionar ao usuário o bem estar durante a utilização de tal 

produto, com a interação emocional agregada as características funcionais os 

resultados são melhores em casos de tratamentos de reabilitação. 
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Alguns exemplos de projetos que já compartilham tal conceito são chuveiros, 

torneiras e banheiras que possuem leads coloridos para tratamento ou mesmo 

para relaxamento através da cromoterapia. Nessa terapia os usuários recebem 

estímulos externos de luzes coloridas com o objetivo de restaurar o equilíbrio 

físico-energético em áreas do corpo humano atingidas por alguma disfunção. 

 

 

Figura 01 - Duchas com LED.  
Fonte: PANTHER, 2012.  
 

 

Figura 02 - Duchas com LED.  
Fonte: PANTHER, 2012.  
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Figura 03 - Iluminação banheiras.  

Fonte: ILUMINAÇÃO BANHEIRA, 2012.  
 

A autora Lilian Ried no livro “A cor no processo criativo” descreve o ponto de vista 

do Kandinsky sobre as cores, “suas forças essenciais, associando-as a conceitos 

de movimentos, temperaturas e sons musicais, em razão do seu simbolismo e das 

sensações detectadas”. (2008, p. 84) 

Amarelo 

Movimento no amarelo (cor que irradia, símbolo de 

fonte de luz). [...]Simbolismo: a dispersão excêntrica do 

amarelo confere a ele um aspecto superficial, e 

Kandinsky o vê como cor essencialmente material e 

terrestre. 

É uma cor fascinante e extravagante, uma explosão de 

energia, um desperdiçar das forças e, portanto, uma 

cor sem profundidade. 

Temperatura: Kandinsky caracteriza o amarelo como a 

mais quente das cores (sempre em contraposição às 

características do azul). [...] 

 



 

 

17 

Azul 

A cor azul também exerce um movimento horizontal 

sobre o espectador, mas, em sentido oposto, não vem 

ao encontro do homem como o amarelo (corporal), 

mas vai ao encontro do lado espiritual do espectador; é 

um movimento de distanciamento do homem físico. 

Simbolismo: o azul, ao exercer seu movimento em 

direção ao espírito e não ao corpo físico, transportando 

o espectador para outra dimensão, mostra-se uma cor 

imaterial, capaz de despertar no ser humano um 

profundo desejo de pureza e de contato com o divino. 

Temperatura: é considerando a mais fria das cores. [...] 

 

Branco 

Movimento: embora o branco realize um movimento 

excêntrico, não é, para Kandinsky, uma cor tão ativa 

como o amarelo. Se observarmos a figura 45 (primeiro 

par de contrastes), veremos que falta ao branco (e ao 

preto) o movimento horizontal, característico do 

amarelo e do azul. O branco apresenta uma atitude de 

resistência, ao passo que o preto parece representar o 

próprio vácuo (ausência total de resistência). Na 

resistência do branco está implícita a possibilidade de 

que algo aconteça, o nascimento.  

Simbolismo: o branco, nas associações de kandinsky, 

significa a pureza (sem mácula), a alegria, o início e a 

eterna possibilidade – a esperança. Essa alegria talvez 

seja simbolizada pela presença de todas as cores 
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dissipadas (pois a resultante da mistura de todos os 

raios coloridos é a luz branca). 

Temperatura: para Kandisnky a frieza e o calor das 

cores resultam da presença do azul e do amarelo, 

portanto, o branco e o preto não seriam quentes nem 

frios. [...] 

 

Preto 

Movimento: o preto realiza um movimento concêntrico, 

como o azul, mas sem força ativa. Sua característica, 

que se opõe à do branco, é a ausência absoluta de 

resistência. Kandinsky se utiliza da conhecida 

expressão “buraco sem fundo” para descrever o preto. 

Temperatura: o preto, tal como o branco, não é quente 

nem frio. [...] 

 

Verde 

Ausência de movimento: o verde é o ponto de 

equilíbrio entre as forças do amarelo e do azul, e 

resulta da fusão dessas duas cores opostas, para 

Kandinsky. No verde os movimentos horizontais 

anulam-se, assim como os movimentos excêntrico e 

concêntrico. 

Temperatura: não é cor quente nem fria, está em 

equilíbrio. [...] 
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Vermelho 

Movimento: o movimento do vermelho não tem direção, 

parece mais um borbulhar em si mesmo, daí Kandinsky 

ver nessa cor uma imensa e irresistível potência. Ele 

nos fala de um vermelho ideal, um vermelho que 

parece ser ao mesmo tempo quente e frio, provando 

possuir uma riqueza de possibilidades interiores. 

O vermelho é, portanto, a única cor que conserva 

sempre uma força potencial; mesmo nos seus tons 

mais frios, “conserva, em sua imobilidade, uma mola 

secreta capaz de o fazer pular furiosamente”. 

Temperatura: o vermelho é, também, uma cor quente 

para Kandinsky, embora sua potencialidade de ser 

tornar uma cor fria também esteja presente nas suas 

qualidades. [...] 

 

Laranja 

Movimento: o movimento em si mesmo, que 

caracteriza o vermelho, transforma-se, com a adição 

do amarelo, em irradiação e expansão. 

Temperatura: é uma cor quente. [...] 

 

Violeta 

Movimento: no violeta o movimento em si mesmo do 

vermelho é aprofundado tornando-se concêntrico, 

movimento característico do azul, No entanto, para 
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Kandinsky, o calor do vermelho nunca se deixa 

dominar completamente pelo azul. 

Temperatura: é uma cor fria. [...] 

(RIED, 2008, p. 85) 

 

No Design sensorial, segundo Donald Norman (2008, p.14) existe três níveis de 

Design: Visceral, Comportamental e Reflexivo, esses três níveis operam 

entrelaçados e são identificados na nossa reação aos objetos, podendo ser 

mapeados em termos de características de produtos. 

Norman define design visceral, comportamental e reflexivo em três passagens no 

livro “Design Emocional”. 

O design visceral é o que a natureza faz. [...] Os 

princípios subjacentes do design visceral são 

predeterminados, consistentes entre povos e culturas. 

[...] No nível visceral, aspectos físicos - aparência, 

toque e som - dominam.” [...] O design visceral é todo 

relacionamento ao impacto emocional imediato. 

Precisa dar uma sensação boa e ter boa aparência.” 

(NORMAN, 2008, p.85) 

“O design comportamental diz respeito ao uso. A 

aparência  realmente não importa. O raciocínio lógico 

não importa. O desempenho importa. Esse é o aspecto 

do design que os profissionais de usabilidade enfocam. 

Os princípios de bom design comportamental são bem 

conhecidos e, com freqüência, relatados. As coisas 

que importam aqui são os quatro componentes do bom 
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design comportamental: função, compreensibilidade, 

usabilidade e a sensação física, Por vezes a sensação 

pode ser a principal base lógica por trás de um 

produto.” (NORMAN, 2008, p.92). 

“O design reflexivo cobre um território muito vasto. 

Tudo nele diz respeito a mensagem, tudo diz respeito 

ao significado de um produto ou seu uso, Por um lado, 

diz respeito ao significado das coisas, as lembranças 

pessoais que alguma coisa evoca. Por outro, diz 

respeito a auto-imagem e as mensagens que um 

produto envia as outras pessoas. Sempre que você 

repara que a cor das meias de alguém combina com o 

resto das suas roupas, ou se essas roupas são 

adequadas para a ocasião, você está atento a auto-

imagem reflexiva.” (NORMAN, 2008, p. 107). 

 

Do ponto de vista de Gomes Filho(2006), uma das bases conceituais se refere aos 

“níveis de informação do produto”. De acordo com o autor, níveis de informação 

do produto “diz respeito ao conhecimento e à descrição dos diversos tipos de 

informação inscrita e transmitida por determinados produtos, com as quais o 

usuário dialoga, atua e interage antes e durante o processo de uso”. Para Gomes 

Filho (2006, p.87), tais tipos de informação envolvem os conceitos ergonômicos e 

gestálticos que contribuem para correta pregnância da forma em termos de 

legibilidade, discriminabilidade, interpretação e compreensão das mensagens do 

produto. 

“Deve-se levar em conta os diferenciados canais de 

percepção e recepção sensorial da informação pelo 

usuário e a respectiva capacidade de assimilação de 

seus canais receptores”. [...] “são as informações de 

caráter visual, auditivo, olfativo, gustativo, tátil e 
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sinestésico que são identificadas por meio das 

sensações peculiares ou de sinais característicos”. 

(GOMES FILHO, 2006, p.87). 

 

Nesse projeto os conceitos de Donald Norman e Gomes Filho sobre 

características e informações dos produtos são apresentados como complemento 

um do outro tornando assim claro os objetivos a serem alcançados nesse projeto 

com relação à apresentação e formas que os objetos serão apresentados ao seu 

consumidor, dessa forma tornando a linha de produtos mais eficaz para seu 

principal objetivo. Agregando aspectos do que denominamos design visceral 

(aparência e o toque), do design comportamental (usabilidade e sensação física) e 

do design reflexivo (mensagem passada pelo produto) aos níveis de informação 

do produto bem explícitos o mesmo expressa seu objetivo de órtese estrutural 

com clareza, e ao mesmo tempo, cria a sensação inicial de conforto e segurança 

em relação a sua estética e forma compacta porém eficaz para sua 

predeterminação. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

A área da saúde em questão abordada refere-se a limitações motoras e o uso de 

órteses durante a reabilitação de pacientes. Perante tal conclusão algumas 

vertentes foram estudadas e refinadas para que o foco do tema não fique 

destorcido e que seja o mais objetivo possível e esclarecedor. 

O principal problema escolhido para ser abordado e solucionado, foi a limitação 

motora dos membros superiores de pessoas que sofreram AVC. Com a integração 

de elementos do design sensorial, estímulos táteis e visuais, os pacientes serão 

estimulados diretamente e indiretamente para que seus sentidos sejam 

trabalhados de forma atípica para facilitar e ajudar nos tratamentos de reabilitação 

e em tarefas diárias simples que por conta do acidente vascular cerebral se 

tornaram barreiras quase que inultrapassáveis, dessa forma ajudando os 

pacientes psicologicamente e fisicamente intervindo diretamente para uma 

melhora nos resultados durante os tratamentos fisioterápicos. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Tal tema foi escolhido e desenvolvido par compreender mais claramente como as 

órteses funcionam e o bem social e mental que a mesma proporciona ao 

consumidor. 

O projeto foi desenvolvido para que não seja apenas mais um produto no mercado 

e sim que seja um diferencial e que sirva de referencia e apoio para novas 

pesquisas e tecnologias de desenvolvimento de órteses, dessa forma poderá 

proporcionar um melhor “atendimento” das necessidades de um nicho 

mercadológico extremamente especifico que pertence a área da saúde, uma das 

áreas que possui tecnologia de alto nível que são imprescindíveis para o bem 

estar de uma sociedade, mais que ao mesmo tempo não fornece nenhum requisito 

básico para o atendimento adequado de tantos acometidos por diversas doenças 

graves. 

A área da saúde no Brasil é uma das mais defasadas com relação a prevenções 

de doenças em geral e atendimento especifico e adequado a determinadas 

doenças. 

O acidente vascular cerebral (AVC) é uma das doenças que mais matam no 

mundo. É a maior causa de incapacitação da população na faixa etária superior a 

50 anos, sendo responsável por 10% do total de óbitos, os outros 90% acometidos 

por tal doença sofrem sequelas que na maioria dos casos são irreversíveis e que 

necessitam de tratamentos quase que imediato para que possa ter uma vida 

aproximada ao que costumava a ter porem com limitações. O país está entre os 

dez primeiros com maiores índices de mortalidade por AVC. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. GERAIS 

Desenvolver uma órtese dinâmica e funcional que contem facilitadores adaptáveis 

para determinadas funções que em conjunto serão utilizadas diariamente e em 

tratamentos fisioterápicos e ocupacionais durante a reabilitação de pessoas que 

sofreram AVC isquêmico, trabalhando o design sensorial de diversas formas. Os 

produtos foram projetados para que o público alvo crie uma “certa” relação 

emocional com o mesmo, dessa forma obtendo um melhor desempenho e eficácia 

na atividade exercida. 

 

4.2. ESPECIFICOS 

A órtese e seus facilitadores abrangem o seguimento de mercado da área saúde 

que atua especificamente no nicho de mercado de pessoas que possuem 

limitações motoras nos membros superiores (mãos até o punho) devido a retração 

dos mesmo como conseqüência de um AVC.  
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5. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) 

 

O acidente vascular cerebral é uma doença que possui como característica inicial 

uma diminuição significativa da função neurológica que persiste por pelo menos 

24 horas, atinge diretamente o envolvimento focal do sistema nervoso central 

como resultado de um distúrbio na circulação cerebral que leva a uma redução do 

aporte de oxigênio às células cerebrais adjacentes ao local do dano com 

conseqüente morte dessas células; começa abruptamente, sendo a diminuição  

neurológica um dos primeiros sintomas e podendo progredir ao longo do tempo. 

O AVC normalmente é dividido em dois tipos: 

- Acidente vascular isquêmico, que consiste na oclusão de um vaso sangüíneo 

que interrompe o fluxo de sangue a uma região específica do cérebro, interferindo 

as funções neurológicas dependentes daquela região afetada. Aproximadamente 

80% dos acidentes vasculares cerebrais são isquêmicos. 

- Acidente vascular hemorrágico ocorre uma hemorragia local, com outros fatores 

complicadores tais como aumento da pressão intracraniana, edema cerebral, entre 

outros, levando a sinais nem sempre óbvios. Aproximadamente 20% dos 

acidentes vasculares cerebrais são hemorrágicos. (ACIDENTE VASCULAR 

CEREBRAL – ABC da saúde. Acesso em: 18 maio 2012) 
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Figura 04 - Desvendando o acidente vascular cerebral.  
Fonte: HIPERTENSÃO UNB, 2011.  

 

 

5.1. MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

As principais seqüelas provenientes de um AVC são distúrbios neurológicos que 

refletem em todo o corpo, uni ou bilateralmente, como conseqüência da 

localização e da dimensão da lesão cerebral, podendo apresentar sintomas como 

perda do controle voluntário em relação aos movimentos motores, sendo a 

disfunção motora mais comum, a hemiplegia (devido a uma lesão do lado oposto 

do cérebro); a hemiparésia ou fraqueza de um lado do corpo é outro sinal 

Existindo assim um comprometimento ao nível das funções neuromuscular, 

motora, sensorial, perceptiva e cognitiva / comportamental. 
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5.2. FUNÇÕES RELEVANTES PARA O PROJETO 

 

5.2.1.FUNÇÃO SENSORIAL 

A sensibilidade frequentemente sofre prejuízos, mas raramente está ausente do 

lado hemiplégico. São comuns as perdas proprioceptivas, exercendo significativo 

impacto sobre as habilidades motoras. Também são comuns a perda do tato 

superficial, sensação de dor e da temperatura, contribuindo para uma disfunção 

perceptiva geral e para o risco de autolesões. 

As alterações sensoriais mais freqüentes em decorrência de um AVC são as 

perdas sensoriais superficiais (tato, temperatura e da dor), proprioceptivos 

(postural e vibratória) e visuais (diminuição da acuidade visual, diplopia). 

 

 

5.2.2.FUNÇÃO MOTORA 

Os pacientes sofrem desequilíbrio postural, espasticidade, padrão flexor do 

membro superior e padrão extensor do membro inferior, entre outros. 

 

 

5.3. DADOS ESTATISTICOS 

O acidente vascular cerebral (AVC) é uma das doenças que mais matam no 

mundo. É a maior causa de incapacitação da população na faixa etária superior a 

50 anos, sendo responsável por 10% do total de óbitos, 32,6% das mortes com 
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causas vasculares e 40% das aposentadorias precoces no Brasil. O país está 

entre os dez primeiros com maiores índices de mortalidade por AVC. 

A maior dificuldade para se fazer um retrato real do AVC no território nacional é a 

ausência de uma regulação federal a respeito de sua notificação. O Ceará é o 

único estado que tem uma política de governo específica para o AVC aprovada no 

Conselho Estadual de Saúde, e a Secretaria de Saúde do estado vem tentando 

torná-lo uma doença de notificação compulsória. Nos demais estados, a 

notificação dos casos de AVC não é obrigatória. 

A cada ano, são registrados no Brasil aproximadamente 90 mil óbitos por doenças 

cerebrovasculares. O Sistema Único de Saúde (SUS) registrou no ano de 2008 

cerca de 200 mil internações por AVC, que resultaram em um custo de 

aproximadamente R$ 270 milhões para os cofres públicos. Desse total, 33 mil 

casos evoluíram para óbito. 

Tabela 01: * óbitos/100mil habitantes  

Relação entre mortalidade por AVC e população com 50 anos ou mais (2006).  

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

Os dados são alarmantes, mas o Brasil vem seguindo uma tendência já observada 

nos países desenvolvidos de queda das taxas de mortalidade por AVC. Nas três 

últimas décadas, houve um declínio da taxa de mortalidade em todas as regiões 
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do país, porém de forma desigual, sendo mais evidente nas regiões Sul e 

Sudeste, as mais ricas do país – responsáveis por 76% do produto interno bruto. 

Para se ter uma idéia, em 1996, as taxas de mortalidade por AVC nessas regiões 

eram, respectivamente, de 61,9 e 60,2 por 100 mil habitantes. 

O AVC, assim como as demais doenças cardiovasculares, é uma doença própria 

de ambientes que vão se desenvolvendo e apresentando redução das morbidades 

relacionadas ao subdesenvolvimento, como, por exemplo, desnutrição e doenças 

infecciosas. Isso explica as taxas de mortalidade por AVC mais elevadas nas 

regiões mais ricas do Brasil”, afirma Charles André, professor da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). “Ao mesmo tempo, as regiões mais 

desenvolvidas são também as que apresentaram as maiores quedas na taxa de 

mortalidade por AVC ao longo dos anos, porque são locais onde surgem e 

primeiro se disseminam os novos métodos preventivos”, completa. 

Apesar da redução na taxa de mortalidade para cada 100 mil habitantes, o total de 

óbitos atribuídos ao AVC, em números absolutos, tem aumentado nas três últimas 

décadas. “A aparente contradição se deve ao aumento da expectativa de vida da 

população. Como os idosos representam o grupo mais acometido pela doença, o 

número total de óbitos por AVC cresce em paralelo com o fenômeno demográfico”, 

explica o pesquisador da UFRJ. 

Os números de casos de AVC não são homogêneos nas diversas regiões do país, 

podendo apresentar discrepâncias até mesmo dentro de uma mesma região 

metropolitana, como a de São Paulo. A cidade de São Caetano do Sul, por 

exemplo, registrou, em 2006, uma taxa de 69,8 óbitos por doenças 

cerebrovasculares para cada 100 mil habitantes, enquanto na cidade de São 

Bernardo do Campo essa taxa foi de 38,81 óbitos por 100 mil habitantes. Apesar 

de essas cidades serem próximas uma da outra, existe uma grande diferença na 

distribuição etária de sua população: os indivíduos com 50 anos ou mais 
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correspondem a 33% dos habitantes de São Caetano e a 19% dos moradores de 

São Bernardo. 

A distribuição geográfica do AVC é também influenciada pelas condições sociais e 

econômicas da população. “Uma carência de acesso a informações e ao sistema 

de saúde pode aumentar em até 20% a chance de acometimento por AVC”, 

estimou Rubens Gagliardi, chefe da clínica de neurologia da Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo, em palestra proferida em maio de 2009, durante o III 

Simpósio de AVC de Campinas (SP). Charles André, da UFRJ, reforça: “Quanto 

maior o nível educacional formal dos indivíduos, maior o nível de conhecimento 

sobre a doença e sobre seus inúmeros fatores de risco, e menores os índices de 

comportamentos de risco”. 
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Tabela 02 - Relação entre taxa de mortalidade por AVC e indicadores sócio-econômicos em seis capitais brasileiras 

(2000). Fontes: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) e Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) 

Poucos sabem que o AVC pode ser tratado. O tratamento depende do tipo de 

AVC que acomete o indivíduo.  

A Rede Nacional de Atendimento ao AVC, um programa idealizado no fim de 2007 

pelo Ministério da Saúde, tem como objetivo melhorar a qualidade do atendimento 

à doença, diminuir o número de pacientes incapacitados e mortos e diminuir o 

custo a longo prazo com internações e tratamentos. O projeto prevê a criação de 

uma rede de assistência ao AVC em todos os níveis de atenção: reconhecimento 

da população, atendimento pré-hospitalar, hospitalar, reabilitação e prevenção. 

Atualmente, o programa conta com 45 centros especializados, localizados no Rio 
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Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Espírito Santo, Distrito Federal, Bahia e Amazonas. 

Um paciente com AVC custa para o SUS, em média, R$ 6 mil, mas esse valor 

varia de acordo com a gravidade de cada caso. O paciente que recupera 

completamente o déficit neurológico terá necessidade de um período de 

internação curto (de 3 a 5 dias), a um custo de aproximadamente R$ 640. Porém, 

nos casos em que o paciente fica com seqüelas graves, o período de internação 

pode ser de mais de um mês, gerando um custo de R$ 32 mil. (A LUTA, 2009) 

O Brasil vem apresentando consideráveis avanços no atendimento aos pacientes 

com AVC, entretanto, falta desenvolver tecnologias e acessórios para melhorar a 

qualidade de vida e auxiliar no processo de recuperação dos pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao=47&id=582
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6. ÓRTESES 

 

O termo órtese origina-se da palavra grega “Orthos” que significa direito, reto, 

normal. Com uma breve definição podemos dizer que a órtese pode se 

caracterizar como um dispositivo exoesquelético que aplicado a um ou vários 

segmentos do corpo tem a finalidade de proporcionar o melhor alinhamento 

possível, buscando sempre a posição funcional, ou seja, a mais adequada. 

O tratamento com órteses pode ser definido como a aplicação de forças externas 

geradas por um aparelho utilizado pelo paciente. Embora, essa força seja 

elaborada biomecanicamente, também apresenta implicações neurológicas 

significativas, que resultam dos impulsos proporcionados ao sistema nervoso 

central (SNC).  

As órteses são dispositivos que auxiliam o membro acometido durante a 

reabilitação da mão. Elas controlam, preservam, modificam e aumentam a 

mobilidade com o intuito de corrigir desvios e contraturas articulares. As órteses 

proporcionam tratamentos menos dolorosos, mais modernos e períodos de 

recuperação muitas vezes mais curtos, possibilitando um retorno mais rápido ao 

trabalho e às atividades cotidianas como digitar, escovar os dentes ou pentear os 

cabelos, devendo estar associadas aos exercícios e atividades terapêuticas, 

proporcionando um tratamento mais satisfatório. As órteses sempre devem ser 

individuais, sempre relacionadas a um programa de exercícios e atividades. 

A órtese deve ser usada como um adjunto no processo de reabilitação, de modo 

que, uma órtese bem indicada, cuidadosamente elaborada e apropriadamente 

ajustada, com frequência favorece o tratamento terapêutico. Entretanto, devemos 

considerar que o programa de exercícios terapêuticos, aliado à intervenção com 

órteses, precisam abordar os mesmos problemas e devem ser direcionados para o 

mesmo resultado, tanto biomecânico quanto neurológico.  
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As finalidades principais das órteses, são evitar o aparecimento de deformidades, 

corrigir deformidades já existentes passíveis de correção, bloquear e evitar 

movimentos anormais e reduzir, por seu uso bem indicado e constante. As órteses 

em geral, podem atuar de três maneiras: prevenindo movimentos não desejados, 

estabilizando ou restringindo a linha de movimento de uma ou mais articulações; 

através da correção da deformidade; ou ainda através do alívio total ou parcial do 

peso corporal ou da articulação.  

Os tipos de órteses variam de acordo com a necessidade do paciente. Existem as 

estáticas, estáticas seriadas, estáticas progressivas, articuladas (utilizadas para 

posicionamento do membro), as dinâmicas (utilizadas para o fortalecimento de 

músculos) e as funcionais (as quais devem ser prescritas após uma avaliação 

criteriosa das atividades de vida diária do paciente). Quanto à classificação, as 

órteses podem ser pré-fabricadas, que são feitas em série, ou serem 

confeccionadas sob medida respeitando as características anatômicas individuais. 

Após sua confecção, faz-se necessário um acompanhamento com observação 

criteriosa do terapeuta ocupacional quanto à melhora do padrão funcional com o 

uso da órtese e a opinião do paciente (quando possível) ou familiar quanto ao 

benefício obtido. 

Ao se confeccionar uma órtese existem considerações anatômicas que devem ser 

respeitadas, por exemplo, os arcos e as pregas palmares, as estruturas ósseas, 

nervos e ligamentos. As articulações nunca devem ser imobilizadas sem 

necessidade para que não aja limitação da função da mão. 
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6.1. DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ÓRTESES 

NO BRASIL 

 

Atualmente no Brasil os estudos para o desenvolvimento de órteses são poucos, 

cursos para capacitação especifica de confecção são praticamente inexistentes, 

dessa forma o mercado focado nesse nicho enfrenta grandes barreiras técnicas e 

sociais antes de atingir os objetivos de estudos preliminares, testes e conclusões 

para comercialização. 

Algumas instituições voltadas para área da saúde mais especificamente para 

tratamentos de reabilitação que utilizam técnicas fisioterápicas e terapias 

ocupacionais não permitem que esse assunto se torne obsoleto caia em 

esquecimento, dessa forma mantendo mesmo que poucos os estudos necessários 

para que a cada dia surjam novas tecnologias. 

A Winfisio, Vivere, CPRPF- Centro Paulista de Reeducação Postural e 

Fisioterapia, ATOESP- Associação Terapia Ocupacional Estado de São Paulo, 

Imbraco, IPO – Instituto de próteses e órteses, Abotec - Associação Brasileira de 

Ortopedia Técnica, são instituições e associações são atualmente responsáveis 

por ministrar cursos voltados para o desenvolvimento e confecção de órteses. 

Tais cursos possuem vagas limitadas com preços incompatíveis a carga horaria 

disponibilizada para ministrar todo o conteúdo oferecido e toda atividade pratica 

necessária para o aperfeiçoamento das técnicas. 

 

 

 

 

http://www.educaedu-brasil.com/centros/cprpf-centro-paulista-de-reeducacao-postural-e-fisioterapia-uni2213
http://www.educaedu-brasil.com/centros/cprpf-centro-paulista-de-reeducacao-postural-e-fisioterapia-uni2213
http://www.abotec.org.br/site/index.asp?inc=genericasdireta&secao=Nossas%20realiza%E7%F5es
http://www.abotec.org.br/site/index.asp?inc=genericasdireta&secao=Nossas%20realiza%E7%F5es
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7. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

7.1. DESIGN SENSORIAL 

O propósito de um designer é agregar estética e função a um produto, tornando-o 

eficiente e atraente para o usuário. 

Há várias maneiras de tornar um produto atraente, o design sensorial aplicado 

adequadamente é capas de otimizar os estímulos sensoriais já existentes em 

determinado produto, gerando assim uma carga emocional por ele, dessa forma o 

vinculo objeto / usuário torna-se mais forte amplificando a pregnancia de tal 

produto, facilitando seu uso e o desempenho do usuário perante sua “função 

específica”. 

As características físicas do estímulo ao nosso redor são bem diferentes do que é 

percebido pelos seres que habitam esse espaço e entre as próprias pessoas entre 

si. Nosso sistema nervoso, por exemplo, reage somente a um determinado 

alcance de ondas luminosas, de forma que não percebemos os raios 

infravermelhos (percebidos por determinadas cobras) ou os ultra-violeta (que 

abelhas percebem). Além disso, nosso sistema nervoso é limitado pelos nossos 

genes, experiências anteriores e nosso estado atual de atenção. 
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As informações abaixo mostram a distribuição discrepante da absorção de 

informações pelos consumidores. 

Visão______ 83% 

Audição ____11% 

Olfato______ 3,5% 

Tato_______ 1,5% 

Paladar_____1% 

 

 

7.2. DESIGN UNIVERSAL 

O conceito de Desenho Universal se desenvolveu entre os profissionais da área 

de arquitetura na Universidade da Carolina do Norte - EUA, com o objetivo de 

definir um projeto de produtos e ambientes para ser usado por todos, na sua 

máxima extensão possível, sem necessidade de adaptação ou projeto 

especializado para pessoas com deficiência. 

O projeto universal é o processo de criar os produtos que são acessíveis para 

todas as pessoas, independente de suas características pessoais, idade, ou 

habilidades. Os produtos universais acomodam uma escala larga de preferências 

e de habilidades individuais ou sensoriais dos usuários. A meta é que qualquer 

ambiente ou produto poderá ser alcançado, manipulado e usado, 

independentemente do tamanho do corpo do indivíduo, sua postura ou sua 

mobilidade. 

O Desenho Universal não é uma tecnologia direcionada apenas aos que dele 

necessitam; é desenhado para todas as pessoas. A idéia do Desenho Universal é 
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justamente, evitar a necessidade de ambientes e produtos especiais para pessoas 

com deficiências, assegurando que todos possam utilizar com segurança e 

autonomia os diversos espaços construídos e objetos. 

Ao longo de nossa vida mudamos nossas características e atividades. Quando 

somos crianças, nossas próprias dimensões nos impedem de alcançar ou 

manipular uma série de objetos, às vezes, por segurança, às vezes, porque a 

criança não foi pensada como usuário. Quando adultos, nos encontramos em 

inúmeras situações que dificultam, temporariamente, o nosso relacionamento com 

o ambiente - como gestação, fraturas, torcicolos, quando carregamos pacotes 

muito grandes ou pesados, entre outros. Ao alcançarmos mais idade, nossa força 

e resistência decrescem, os sentidos ficam menos aguçados e a memória decai. 

Também é possível, mesmo que não frequentemente, ao logo da vida, adquirir 

alguma deficiência, seja ela física, psíquica ou sensorial. 

O ser humano “normal” é precisamente o ser humano “diverso”, e é isso que nos 

enriquece enquanto espécie. Portanto, a normalidade é que os usuários sejam 

muito diferentes e que deem usos distintos aos previstos em projetos. 
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7.3. TIPOS DE LIMITAÇÃO MOTORA 

 

Deficiência Física refere-se à perda da redução da capacidade motora. Um 

procedimento comum, embora equivocado, é referir as pessoas portadoras de 

deficiências em geral como deficientes físicos, desconsiderando – se as áreas 

sensoriais e mentais. 

As limitações motoras listadas são diversas porem as principais são: 

- Paraplégica: Paralisia total ou parcial do corpo, comprometendo as funções dos 

braços e pernas, possuindo as mesmas causas da paraplegia; 

- Hemiplegia - Paralisia total ou parcial das funções de um lado do corpo, como 

consequência de lesões cerebrais causadas por enfermidade, golpe ou trauma; 

- Amputação - Falta total ou parcial de um ou mais membros do corpo. 
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8. REFERÊNCIAS PROJETUAIS 

 

8.1. TUBOFORM 

A empresa Expansão ao longo de 15 anos desenvolveu uma linha de órteses e 

facilitadores chamada Tuboform, para pessoas com variados tipo de limitação 

motora.  

 Diversos modelos de Tuboform são desenvolvidos com o objetivo principal de 

projetar órteses ergonômicas, ajustáveis, flexíveis, personalizáveis a cada novo 

momento terapêutico, que favoreçam as vias de informação sensorial – tanto táctil, 

como proprioceptiva – e que são agentes facilitadoras de movimentos e de 

funções ativas, condições inerentes ao processo de reabilitação. 

 Seu desenho orgânico atende os requisitos biomecânicos - respeitando arcos, 

ângulos, pregas e proeminências ósseas da mão e do braço. Sua flexibilidade de 

ajustes tem papel fundamental como coadjuvante terapêutico e facilitador 

cognitivo. Sendo assim, com o mínimo material possível, observa-se conforto e 

funcionalidade. A força resultante nos apoios é neutralizada pelo efeito mola que 

seu material e formato em curvas oferecem. 

 A linha Tuboform procura atender os mais distais possíveis, integrando o 

esquema corporal - através do contato sensorial, visual e proprioceptivo - e 

permite a regulagem para alinhamento das articulações. A maioria dos modelos 

possibilita ajustes graduais, correspondentes às intervenções necessárias no 

decorrer do processo de reabilitação, ou de aprimoramento funcional. Assim 

também se contemplam situações onde há alterações para maior ou menor 

desempenho motor. 
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Todos os modelos são antropometricamente pertinentes à população brasileira, 

sendo que foram projetados tamanhos maiores e menores, respectivamente para 

a população alemã e portuguesa. 

 

8.1.1. LINHA TUBOFORM – ÓRTESES 

 

Figura 05 - TFP1: Extensor de punho. 
Fonte: EXPANSÃO, 2012.  
 

 

Figura 06 - TFP1 + OP2.  
Fonte: EXPANSÃO, 2012.  
 

 

 

Figura 07 - TFP1 + TBs.  
Fonte: EXPANSÃO, 2012.  
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Figura 08 - TFP2: Extensor de Punho com Apoio Tênar / TFP2.  
Fonte: EXPANSÃO, 2012  

 

 

 

Figura 09 - TFP3: Flexor de Punho e Dedos com Apoio Tênar / TFP4: Extensor de Punho e Dedos com Apoio Tênar / TFP5: 
Extensor de Punho e Dedos. 
 Fonte: EXPANSÃO, 2012  

 

 

 

 

 

Figura 10 - TFP5 + OP2.  
Fonte: EXPANSÃO, 2012  
 

 

Figura 11 - TFP7: Extensor de Punho, Dedos e Polegar. 
Fonte: EXPANSÃO, 2012  
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Figura 12 - TFP 13: Posicionador de Dedos com Velcro.  
Fonte: EXPANSÃO, 2012  

 

 

 

8.1.2. LINHA TUBOFORM – FACILITADORES 

 

Figura 13 - TFF: Tuboform Facilitadores Funcionais.  
Fonte: EXPANSÃO, 2012  
 
 

 

Figura 14 - Acessórios.  
Fonte: EXPANSÃO, 2012 
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Figura 15 - TFF1: Facilitador de Preensão Palma. 
Fonte: EXPANSÃO, 2012  

 

 

Figura 16 - TFF2: Facilitador Palmar Dorsal. 
Fonte: EXPANSÃO, 2012 
  
 

 

Figura 17 - TFF3: Facilitador Dorsal.  
Fonte: EXPANSÃO, 2012 
 

 

Figura 18 - TFF4: Facilitador Punho e Polegar.  
Fonte: EXPANSÃO, 2012 
 

 

Figura 19 - TFF5: Facilitador Aranha mola. 
Fonte: EXPANSÃO, 2012  
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8.2. FISIO BALL / FISIO TUBE 

 

Serve para o fortalecimento da musculatura de mãos, punhos e antebraço, 

edemas de mão, fisioterapia, reabilitação dos movimentos, seqüela de AVC, 

terapia ocupacional, relaxamento e massagem. A esfera / tubo fisioterápica (o) 

possui cravos para estímulos sensoriais que relaxam os músculos doloridos e 

tensos ativando também a circulação sanguínea. 

 

8.2.1. LINHA FISIO BALL 

                                 

Figura 20 - Esfera para fisioterapia e massagem.  
Fonte: LABDOPE, 2012 
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8.2.2. LINHA FISIO TUBE 

 

 

Figura 21 - Tubo para fisioterapia e massagem.  
Fonte: LABDOPE, 2012 
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8.3. SPLINT 

Proporciona a extensão da articulação interfalangiana distal, indicada para casas 

de sinovite na articulação interfalangial como artrite reumatoide, artrose, entorses, 

pequenas fraturas, lesões subagudas, luxações, contraturas, instabilidade articular 

e pós operatório. Feita de plastazone, borracha, haste metálica. 

 

 

Figura 22 - Órteses. Órteses da Ortopédica Catarinense.  
Fonte: ORTOPEDICA CATARINENSE, 2012  
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8.4. Ankle Foot Orthosis 28u9 

Com a nossa Órtese de Pé e Tornozelo 28U9, a porção anterior do pé é erguida e 

uma limitação passiva e flexível da flexão plantar é aplicada para casos de 

debilidade peroneal. A construção com paredes finas e superfícies de alta 

qualidade aumentam a resiliência. Isto permite oferecer ao paciente um suporte 

leve e eficiente. A sola longa guia o pé com precisão e promove boa distribuição 

de pressão. 

O conforto do usuário é maior devido às boas propriedades higiênicas e aos 

calços para panturrilha e tíbia incluídos no produto. Além disto, a órtese pode ser 

adaptada individualmente através de moldagem termoplástica. 

 

 
 
Figura 23 - Segurança para Atividades Normais - Órtese Ankle Foot 28U9.  
Fonte: OTTOBOCK, 2012  
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9. DESENVOLVIMENTO DE PROJETO 

Nessa etapa do projeto toda a parte de desenvolvimento do produto é 

apresentada, desde a metodologia seguida, clinicas, escolhas e definições até a  

finalização com o resultado de um modelo físico. 

 

9.1. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada em partes corresponde a descrita no livro do Mike Baxter, 

Projeto de produto: Guia pratico para o design de novos produtos. 

 

Figura 24 - Entradas e principais resultados da fase de configuração do projeto.  
Fonte: BAXTER, 2008, p. 232. 
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Figura 25 - Entradas e resultados do projeto detalhado. 
Fonte: BAXTER, 2008, p. 232. 
 

Seguindo tal referencia de metodologia inicialmente foram utilizados algumas 

etapas para o desenvolvimento do produto. 

Baxter cita que a primeira etapa é a arquitetura do produto, inicialmente ele 

descreve um produto como “funcionais ou físicos. Os elementos funcionais são 

aqueles que executam operações ou transformações, contribuindo para o 

desempenho global do produto. [...] Os elementos físicos de um projeto são 

constituídos pelas peças, componentes e sub – conjuntos que exercem as funções 

do produto.” (BAXTER, 2008, p. 234) 

Um pouco mais adiante Baxter cita as características funcionais, a órtese 

estrutural inicialmente possui a função de estabilizar os o membro lesionado para 

melhores desempenho na realização de alguns movimentos feitos pelo usuário, 

em uma segunda etapa os adaptadores podem ser agregados a peça estrutural, 

dessa forma maximizando sua utilização e tais adaptadores são fixados com 
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apenas um objeto que possui um encaixe universal e assim podemos dizer que é 

construído de uma órtese e um adaptador que pode ser composto com mais 06 

adaptadores secundários. 

A permuta das características do produto são basicamente modificações, 

substituições, adaptações e etc superficiais do produto, essa etapa se segue a 

partir das necessidades do consumidor para que o produto seja adequado 

esteticamente ao usuário final. 

Integração do projeto pode ser caracterizado em dois níveis. O primeiro é o nível 

amplo e se refere a “todos os princípios funcionais e de estilo para o novo produto. 

O segundo é denominado de nível especifico refere-se a estética “simples e mais 

elegante possível.” (BAXTER, 2008, p. 239) 

Basicamente a integração do projeto é uma etapa que altera a configuração do 

produto para que ele se torne o mais sucinto, eficiente e barato. 

Por fim a etapa de especificação para fabricação do produto. Logo no inicio do 

projeto a maioria dos processos de fabricação são pensados e estudados para 

validação  e analisados de viabilidade do projeto. 
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9.2. BRIEFING 

 

Desenvolvimento de uma órtese estrutural (apoio ou dispositivo externo aplicado 

ao corpo para modificar os aspectos funcionais ou estruturais do sistema 

neuromusculoesquelético para obtenção de alguma vantagem mecânica ou 

ortopédica) que pode ser integrada com uma linha de facilitados direcionada para 

pessoas que sofreram AVC (Acidente Vascular Cerebral) e que possuem limitação 

motora nos membros superiores. 

Sua concepção deve contemplar traços orgânicos e possuir apenas dois matérias, 

alguma liga metálica uma das variações do plástico, deve possuir movimentação / 

manuseio fácil e leve. 

Será comercializado em lojas “populares” de saúdo, como lojas de próteses / 

órteses, equipamentos para fisioterapia / médicos, etc.  

 

9.3. PAINÉIS SEMANTICOS 

O objetivo da construção dos painéis do estilo de vida procura traçar uma imagem 

do estilo de vida dos futuros consumidores do produto. Essas imagens devem  

refletir os valores pessoais e sociais, além de representar o tipo de vida desses 

consumidores. Esse painel procura retratar também os outros tipos de produtos 

usados pelo consumidor e que devem se compor com o produto a ser projetado. 

[...] Em geral, as imagens apresentam pessoas sorridentes, com alegria de viver. 

A monotonia, preocupações e estresse que caracterizam suas vidas reais não são 

apresentadas, porque as pessoas não gostam de ver esse aspectos negativos 

refletidos no estilo de um novo produto.” (BAXTER, 2008, p. 190). 
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9.3.1. AMBIENTE – SALA 

 

 

Figura 26 - Painel semântico ambiente sala.  
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9.3.2. AMBIENTE – QUARTO 

 

 

Figura 27 - Painel semântico ambiente quarto.  
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9.3.3. SOCIALIZAÇÃO 

 

 

Figura 28 - Painel semântico socialização.  
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9.3.4. CORES ESTIMULANTES 

 

 

 

Figura 29 - Painel semântico cores estimulantes.  
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9.3.5. TECNOLOGIAS 

 

 

Figura 30 - Painel semântico tecnologias.  
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9.3.6. ESPORTES 

 

 

Figura 31 - Painel semântico esportes. 
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9.4. CONCEITUAÇÃO 

 

9.4.1. ESTUDOS INICIAIS 

Nessa faze diversos estudos são feitos através de desenhos dentro do conceito de 

projeto proposto, essa é a primeira etapa de criação do projeto que é composta 

por duas clínicas subsequentes. 

 

9.4.2. CLINICA 01 

Na clínica I uma opção é escolhida entre três desenhos que se desdobram em 

seis desenhos, nessa fase ha necessidade de um detalhamento melhor pois 

alguns aspectos já são discutidos para a faze seguinte. 
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Figura 32 - Estudo órtese estrutural.  
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Figura 33 - Estudo órtese estrutural.  
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Figura 34 - Estudo órtese estrutural.  
 
 

 

 

9.4.3. CONCLUSÃO CLINICA 01 

Dos três estudos realizados o escolhido foi a terceira opção, na etapa a seguir o 

mesmo será trabalhado apenas nas composições estruturais dos dedos mantendo 

as características de formas fluidas, orgânicas e leves. 
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9.4.4. CLINICA 02 

Na clínica II o desenho final é escolhido, após a conclusão de todo esse processo 

o projeto é direcionado para as partes técnicas, conde cada elemento será 

analisado e estudado cuidadosamente. 

 

 

Figura 35 - Estudo órtese estrutural. 
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Figura 36 - Estudo órtese estrutural.  
 
 

 

 

Figura 37 - Estudo órtese estrutural.  
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Figura 38 - Estudo órtese estrutural.  
 
 

 

Figura 39 - Estudo órtese estrutural.  
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Figura 40 - Estudo órtese estrutural.  
 

 

9.4.5. CONCLUSÃO CLINICA 02 

Após o estudo de estrutura e sustentação desejáveis houve a mescla de alguns 

elementos da imagem 04 e 05, com essa junção pude chegar a um resultado 

esteticamente satisfatório dentro das limitações existentes. 
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9.4.6. DEFINIÇÃO DE MEDIDAS 

As medidas totais da órtese principal estrutural foi determinada através de dados 

pesquisados de fontes bibliográficas e pesquisas de tamanhos padrões de luvas 

cirúrgicas com dimensões conferidas e aprovadas por institutos regulamentadores. 

 

 

 

 

Figura 41: movimento de punho e mão.  

Fonte: GRANDJEAN, 1998. 

 

 

Medidas principais das mãos: 

1 - perímetro da mão: 175 a 230 mm 

2 - largura da mão: 98 a 110 mm 

3 - perímetro do punho: 143 a 188 mm 

4 - perímetro de pega: 120 a 153 mm 
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Figura 42: Medidas da mão.  

Fonte: Grandjean (1998) 

 

 

 

 

 

 

Tabela 03: Medidas totais definidas.  
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9.4.7. DESEMHOS TÉCNICOS 
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72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

73 
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9.4.8.DEFINIÇÃO DE CORES 

 

Todas as cores escolhidas são de tons claros e suaves, dessa forma é possível 

manter a função inicial das cores de estimulação indireta de algumas partes do 

cérebro e ao mesmo tempo descrição para o usuário. 

 

Cores escolhidas: 

- Azul: Estimula o córtex pré frontal e transmite sensações positivas que remetem 

a produtividade; 

- Laranja: Estimula o sistema de recompensa do cérebro e transmite sensações de 

ação, atividade e energia. 

- Amarelo: Estimula o sistema de recompensa do cérebro e transmite a sensação 

agradável de satisfação; 

- Verde: Estimula o córtex pré-frontal e transmite a sensação de harmonia e 

equilíbrio. 

A opção da órtese transparente e branca por serem neutras são recomendadas 

para pacientes que fazem uso diário da órtese e não apenas em atividades de 

reabilitação. 
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Figura 43 - Áreas do cérebro.  
Fonte: PROJETO GRUPO DOIS, 2012. 
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9.4.9. PRIMEIROS ESTUDOS DO MODELO FISICO 

 

    

Figura 44 - Primeiro estudo órtese estrutural.  
 

 

 

9.4.10. SEGUNDO MODELO FISICO 

  

Figura 45 - Primeiro estudo órtese estrutural.  
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Figura 46 - Primeiro estudo órtese estrutural.  
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9.4.11. MODELO FINAL 

 

 

Figura 47 - Primeiro estudo órtese estrutural.  
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Figura 48 - Primeiro estudo órtese estrutural.  
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9.4.12. MODELO TRIDIMENCIONAL 

 

 

Figura 49 - Primeiro render órtese estrutural.  
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Figura 50 - Segundo render órtese estrutural.  
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10. MEMORIAL DESCRITIVO 

 

10.1. MATERIAIS USUAIS 

Atualmente existe no mercado produtos similares aos que serão desenvolvidos em 

meu projeto de TGI II, ao decorrer do projeto pesquisei muitos desses produtos 

que já são fabricados e comercializados em diversos locais, com esse 

levantamento de dados pude determinar quais materiais serão utilizados e os 

processos que serão realizados para o confecção da linha de produtos sugeridos 

no projeto em questão. 

Para a estrutura será utilizado uma barra de alpaca ou de alumínio, pois o produto 

precisa ter uma boa sustentação porem deve ser maleável pois deve se moldar a 

mão para que nenhum movimento seja comprometido. 

Para o revestimento da estrutura metálica será utilizado o silicone. 

 

10.2. ALPACA 

É uma liga de cobre, resultado da composição de cobre, níquel e zinco. Seu nome 

significa metal branco e também é conhecida como prata alemã, devido ao seu 

brilho e coloração parecidos com os da prata.  
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10.3. ALUMÍNIO 

Este metal prateado, é extremamente leve, muito maleável e barato. 

O segundo mais utilizado nas fundições artísticas, pode ser fundido puro ou em 

liga com outros metais. Outra vantagem é sua alta resistência a corrosão, servindo 

tanto para áreas internas como externas. O alumínio tem um excelente resultado, 

quando fundido em molde de areia, assimila bem os detalhes da peça e permite 

um acabamento de alta qualidade, polido ou fosco. 

Aceita também vários tipos de pintura e algumas formas de patina, além das já 

conhecidas oxidações industriais. 

 

10.4. SILICONE 

O Silicone é um material elástico cuja estrutura básica está constituída pôr uma 

união do grupamento Si-O, sendo obtido primordialmente a partir da areia de 

quartzo através de sofisticados processos químicos. Quando submetida à altas 

temperaturas e reações químicas complexas obtém-se o silício metálico, precursor 

de uma família de compostos designados de silanos, que, pôr sua vez, são as 

matérias-primas destinadas à fabricação da borracha de silicone. 

 

10.5. ACABAMENOS 

Para alguns acabamentos serão utilizados pinos plásticos que são fabricados 

através do processo de injeção e para melhor fixação em determinados pontos 

esses pinos será unidos através de uma solda de ultra-som. 
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10.6. PROCESSO DE FABRICAÇÃO 

 

10.7. PROCESSO DE EXTRUSÃO 

É o processo de deformação plástica do tarugo de alumínio por meio de sua 

passagem por um orifício com os contornos da seção que se deseja para o 

produto. É pelo processo de extrusão que são fabricados os perfis. 

 

10.8. PROCESSO DE INJEÇÃO 

O processo de moldagem por injeção consiste essencialmente no amolecimento 

do material num cilindro aquecido e sua conseqüente injeção em alta pressão para 

o interior de um molde relativamente frio, onde endurece e toma a forma final. O 

artigo moldado é então expelido do molde por meio dos pinos ejetores, ar 

comprimido, prato de arranque ou outros equipamentos auxiliares. 

 

10.9. SOLDAGEM POR ULTRA - SOM 

A tecnologia de soldagem de plásticos por ultra-som pode ser usado para 

diferentes aplicações utilizando adequadamente sua onda de som e as 

características da energia mecânica de alta frequência. 

 As vantagens das vibrações de ondas curtas são as excelentes características 

direcionais e a alta repetibilidade do sinal. 

A tecnologia da soldagem por ultra-som tem provado ser extremamente bem 

sucedida em várias aplicações, acima de tudo na indústria automotiva. 
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11. IDENTIDADE VISUAL 

 

11.1. BRIEFING 

Criação de marca para uma linha de produtos ortopédicos voltados para pessoas  

que possuem algum tipo de limitação motora, os produtos serão comercializados 

em centros médicos e lojas de artigos fisioterapêuticos. 

A marca deve possuir cores frias pois trata-se de uma linha de “produto médico” e 

curvas unidas, seguindo assim as características dos produtos que possuem cores 

leves e movimento. 

 

 

11.2. ESTUDO DO NOME 

Através da técnica de Brainstorming Individual, segue a baixo sugestões de 

nomes para o projeto em questão. 

 

Ortec = (órtese + tecnologia) 

Ortec Slim = (órtese + leve) 

Ortex = (órtese + x) 

Ortecpoint = (órtese + “ponto de venda”) 

Prortec = (produto + órtese + tecnologia) 

Flyortec = (voar / _utuar + órtese + tecnologia) 
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11.2.1. DEFINIÇÃO E ANALISE DO NOME 

 

Nome escolhido - Ortec (ortese + tecnologia ) 

O nome deriva da palavra ortese, o termo órtese origina-se da palavra grega 

“Orthos” que significa direito, reto, normal. Através disso podemos definir órtese 

como um dispositivo exoesquelético que aplicado a um ou vários segmentos do 

corpo tem a finalidade de proporcionar o melhor alinhamento possível, buscando 

sempre a posição funcional, ou seja, a mais adequada. Tecnologia vem do do 

grego "estudo") é um termo que envolve o conhecimento técnico e cientifico e as 

ferramentas, processos e materiais criados e/ou utilizados a partir de tal 

conhecimento. 

 

11.3. ESTUDO DA MARCA 

 

Figura 51 - Estudo da marca.  
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11.4. FINALIZAÇÃO 

 

 

Figura 52 – Finalização da marca.  
 

 

 

11.5. MATERIAL IMPRESSO 

11.5.1. CATÁLOGO 

 

Figura 53 – Catalogo _ Capa/Contra capa.  
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Figura 54 – Catalogo _ Conteúdo.  
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11.5.2. FOLHETO 

 

Figura 55 – Folheto.  
 
 

11.5.3. ANUNCIO EM REVISTA 

 

Figura 56 – Anuncio em revista.  
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CONCLUSÃO 

O mercado atual de óteses oferece inúmeras opções de órtese 

padronizadas para praticamente todos os tipo de problemas motores 

decorrentes de traumas, porem a maioria dos usuários de tal produto 

que se encontram em reabilitação não se adaptam com muita facilidade 

pois as órteses existentes os inibem devido suas características pouco  

discretas, dessa forma o paciente não atinge o objetivo esperado ao 

adquirir tal dispositivo prejudicando assim seu tratamento e a longo 

prazo sua saúde. 

Nesse trabalho, a órtese estrutural desenvolvida apresenta à integração 

de alguns elementos do design sensorial, com materiais leves que 

podem ser moldados facilmente para melhor adequação a estrutura de 

cada usuário, atendendo as necessidades de estímulos e estruturação 

para os membros superiores lesionados e rígidos devido ao acidente 

vascular cerebral. Durante o desenvolvimento do projeto optou-se por 

utilizar três tamanhos P, M e G para que dessa forma a ótese atenda a 

maioria de usuários possíveis dentro dos padrões da população. 

Com sua forma orgânica e suas cores estimulantes, porem discretas a 

órtese proporciona ao paciente sensação de satisfação e estimulo para 

realizar as atividades de reabilitação e cotidianas, transmitindo 

capacidade e firmeza, com a junção de todos esses fatores positivos o 

usuário tende a evoluir rapidamente e obter resultados positivos e mais 

eficientes durante o tratamento.  
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