
 

 

 

 

Desenvolvimento de um dispositivo para tensionamento de 

ligamentos 

Henrique Homem de Matos 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 

Engenharia Mecânica 

Orientadores: Prof. Luís Filipe Galrão dos Reis 

                     Prof. Maria de Fátima Reis Vaz 

Júri 

Presidente: Prof. Paulo Rui Alves Fernandes 

Orientador: Prof. Luís Filipe Galrão dos Reis 

Vogal: Prof. João Orlando Marques Gameiro Folgado 

Julho 2018 



i 

  



ii 

Agradecimentos 

Agradeço aos meus orientadores, Professor Luís Reis e Professora Fátima Vaz pelo seu apoio, 

conselhos e críticas apresentadas durante todo o projeto. Agradeço também à Doutora Carla Madaíl pela 

ajuda e orientação nos assuntos relacionados com a ortopedia. 

Agradeço ao Professor Marco Leite pelas sugestões e por me ter possibilitado o livre acesso ao 

Laboratório para Desenvolvimento de Produto. 

Agradeço ao Paulo Carriço por toda a disponibilidade e ajuda na criação e seleção dos 

mecanismos utilizados no novo produto. 

Aos meus amigos de longa data que me acompanham desde sempre. 

Aos meus amigos e colegas que fiz durante os tempos de universidade. Um obrigado especial às 

Manas Pitch, pois sem elas este percurso não faria sentido. 

Dedico este trabalho à minha namorada Inês Oom pelos bons momentos passados ao longo 

destes anos, à qual agradeço a sua presença, compreensão e otimismo.  

Por último, o meu maior obrigado aos meus pais e irmão pelo seu apoio e disponibilidade ao longo 

destes anos. 

 

 

  



iii 

  



iv 

Resumo 

O aumento de praticantes de atividades desportivas e a elevada intensidade física a que os atletas 

profissionais estão sujeitos diariamente, potenciam o aparecimento de lesões. Uma das lesões mais 

comuns são as roturas ligamentares que podem ocorrer por um forte impacto no joelho ou durante 

movimentos abruptos que forçam a articulação a ultrapassar os limites fisiológicos. Atualmente, a 

artroscopia é a técnica de eleição utilizada na cirurgia de reconstrução do ligamento (ligamentoplastia) por 

ser uma técnica pouco invasiva que permite explorar o interior da articulação sem causar grandes danos 

aos tecidos adjacentes. Numa ligamentoplastia, o objetivo principal é a recuperação da mobilidade e da 

estabilidade da zona afetada. A cirurgia consiste na remoção do ligamento danificado e na sua substituição 

por um enxerto do próprio doente ou de um cadáver. Na fase final da cirurgia, o médico traciona o enxerto 

e faz testes cíclicos à articulação. A operação termina com a fixação do enxerto ou neo-ligamento. A 

fixação, com um dado valor de tensão, não só controla a amplitude e a estabilidade dos movimentos da 

articulação como promove a revascularização do neo-ligamento diminuindo o tempo de recuperação pós-

cirúrgico. Posto isto, o objetivo desta dissertação consiste no desenvolvimento de um dispositivo de auxílio 

ao médico ortopedista que permita o controlo do módulo e da direção da força de tensionamento no 

momento de fixação do enxerto. Nesse sentido, adaptou-se o modelo de desenvolvimento de produto de 

Karl Ulrich e Steven Eppinger ao objetivo proposto, tendo-se concebido, prototipado e testado dois 

conceitos em conjunto com uma médica ortopedista. Após a seleção do conceito vencedor, escolheu-se o 

material e dimensionaram-se os mecanismos e respetivos componentes. 
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Abstract 

The increase of the number of people performing sports and the high physical intensity that 

professional athletes are subjected, potentiate the appearance of injuries. One of the most common injuries 

is the ligament ruptures that can occur by a strong impact on the knee or during abrupt movements that 

force the joint to exceed its physiological limits. Currently, doctors’ choice for reconstruction of the ligament 

recalls to the arthroscopy technique because of its non-invasive behaviour that allows exploring the interior 

of the joint without causing great damage to adjacent tissues. In a ligamentoplasty, the main objective is to 

recover mobility and stability of the affected zone. This surgery consists of removing the damaged ligament 

and replacing it with a graft from the patient or a corpse. In the final step of the surgery, the doctor applies 

tension to the graft and performs cyclical tests on the joint before the operation end with the fixation of the 

graft or neo-ligament. Fixing the graft with a given tension value not only controls joint’s amplitude and 

stability but also promotes the revascularization of the neo-ligament, reducing recovery period after surgery. 

Therefore, the objective of this dissertation is to develop a device to help orthopaedic surgeons, informing 

them about the module and the direction of the tensioning force during graft’s fixation. In this sense, the 

model of product development of Karl Ulrich and Steven Eppinger was adapted to the proposed objective, 

and two concepts were conceived, prototyped and tested together with an orthopaedic physician. After 

selecting the winning concept the material was chosen, and the mechanisms and respective components 

were dimensioned. 
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1 Introdução 

1.1 Motivação 

Os avanços tecnológicos e descobertas científicas das últimas décadas contribuíram para a 

criação de novas áreas de investigação e ao mesmo tempo proporcionaram uma enorme revolução nas 

áreas menos recentes com a introdução de tecnologia de ponta. A área da saúde foi uma das mais 

afetadas por esta revolução em que os avanços tecnológicos contribuíram para aumentar o conhecimento 

do corpo humano de uma maneira até então impossível e aperfeiçoar técnicas com anos e anos de 

existência. Atualmente a maioria dos ramos da engenharia estão direta ou indiretamente ligados à área da 

saúde. Neste documento apresenta-se um exemplo concreto desta ligação, entre a Engenharia Mecânica 

e a Medicina. Com o aparecimento de novos materiais e métodos de fabrico tornou-se possível oferecer 

diversas soluções aos problemas que vão surgindo no ramo da ortopedia, desde próteses, dispositivos 

médicos para monitorizar ou auxiliar durante e depois da cirurgia, enxertos e novas técnicas de elevada 

eficiência. 

Nos últimos anos as pessoas têm dado cada vez mais importância ao bem-estar e à aparência 

exterior optando por viver um estilo de vida mais saudável, recorrendo na maioria dos casos ao exercício 

físico para alcançarem os objetivos desejados. O crescimento do número de praticantes de desporto tem 

levado a um aumento do número de lesões. Ao nível de desporto de alta competição os atletas têm uma 

carreira relativamente curta obrigando-os a estarem no pico de forma durante o maior tempo possível. No 

entanto, os treinos e as competições expõem constantemente o corpo a esforços, elevando o risco de 

lesões. 

Um dos tipos de lesão mais comum no mundo do desporto são as roturas ligamentares que 

ocorrem quando os ligamentos são subitamente estirados ou rasgados. Os ligamentos são estruturas de 

tecidos conjuntivos que fazem a ligação osso-osso e osso-articulação garantido a relação adequada entre 

os constituintes da articulação durante os movimentos [1]. São constituídos por conjuntos compactos de 

fibras de colagénio e elastina orientadas em paralelo numa matriz de proteoglicano [2,3].  A lesão nos 

ligamentos pode ocorrer em diferentes zonas do corpo, tais como: pés, mãos, ombros, cotovelos, 

tornozelos e joelhos. 

Existem diversas lesões relacionadas com roturas de ligamentos. A rotura do ligamento cruzado 

anterior (LCA) ocupa o sexto lugar na lista das cirurgias mais comuns na ortopedia, ao serem realizadas 

entre 75,000 a 100,000 por ano nos Estado Unidos da América (EUA), valor que tem aumentado de ano 

para ano [4,5]. 
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Os ligamentos do joelho têm a função de estabilizar e restringir os movimentos da articulação. A 

direção segundo a qual cada ligamento restringe e estabiliza depende da sua localização e geometria [6,7]. 

O LCA desempenha um papel determinante na cinemática da articulação do joelho ao atuar como 

estabilizador mecânico, impedindo o movimento de translação anterior da tíbia e limitando a hiperextensão 

do joelho [8–10] . Após a rotura do LCA surgem efeitos imediatos tais como: dor, edema, instabilidade do 

joelho, alterações na localização do centro de rotação do joelho, alterações na área de contacto 

tibiofemoral durante o movimento e alterações na cinemática do joelho. Ao negligenciar o tratamento do 

LCA podem surgir novas lesões noutros componentes do joelho, tais como cartilagem, menisco e restantes 

ligamentos. A longo prazo, um LCA danificado fica sujeito à degeneração dos tecidos e ao aparecimento 

de osteoartrite [6,11]. Todas estas complicações derivadas da rotura do LCA afetam a mobilidade do 

doente, com particular gravidade no caso dos atletas uma vez que a sua performance é comprometida, 

levando muitas vezes a que tenham de optar por terminar a carreira mais cedo [4]. 

A elevada frequência de ocorrências associada às consequências que delas advêm conduziram 

ao aumento do interesse por parte da ortopedia e da biomecânica [4], que por sua vez levou ao 

desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas focadas na recuperação total dos movimentos associados 

ao joelho, no tempo de recuperação pós cirúrgico, no estudo nos ligamentos intactos, no tipo de enxerto, 

nos modos de falha e no tipo de tratamento. 

No tratamento de roturas de ligamentos fica ao critério do médico ortopedista escolher a técnica a 

realizar durante a operação. Um elevado número de médicos opta pela reconstrução total do ligamento, 

substituindo o ligamento danificado por um enxerto ou neo-ligamento sintético ou biológico que necessita 

de condições específicas consoante a região anatómica. Dois dos passos necessários na fase final da 

operação são o pré-tensionamento do enxerto, uma vez que este vai ser solicitado à tração enquanto o 

cirurgião testa a articulação, e o garantir que o enxerto fica em tração no momento da fixação [3]. Estes 

passos têm como objetivo garantir as condições essenciais para que o neo-ligamento desempenhe 

corretamente as funções do ligamento inicial e diminuir o tempo de recuperação pós-cirúrgico, contribuindo 

para o bem-estar do doente. 

O valor correto da força a aplicar ao enxerto é diferente para cada caso uma vez que depende de 

um grande número de variáveis. No entanto os médicos, por uma questão de rapidez e simplicidade, optam 

na maioria dos casos por aplicar esta pré-tensão manualmente ficando sem saber qual o módulo da força 

que estão a aplicar ao enxerto. Neste contexto a Dra. Carla Madaíl, médica ortopedista, entrou em contacto 

com o Departamento de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico com o propósito de 

desenvolver um dispositivo médico de auxílio aos especialistas em reconstrução de ligamentos, que 

ofereça a possibilidade de controlar a direção e o módulo da força desejada no momento de tensionamento 

do enxerto, através de um sistema simples e prático aumentando o nível de performance cirúrgica. 
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Esta tese de mestrado surge como resposta ao desafio proposto através do desenvolvimento de 

um dispositivo inovador e versátil que pretende contribuir para o aumento da eficiência das operações de 

reconstrução de diversos ligamentos, com foco nos ligamentos do joelho, mas que facilmente se adapta a 

ligamentos de outra região anatómica. Ao permitir o controlo do módulo e da direção da força a aplicar 

durante o pré-tensionamento do enxerto contribui-se, simultaneamente, no auxílio ao médico durante a 

operação e para bem-estar do doente após a cirurgia. O aumento do conhecimento do comportamento e 

da função dos ligamentos associado a técnicas inovadoras na reconstrução tem permitido que os doentes 

consigam recuperar o seu estilo de vida anterior à lesão. No caso dos atletas profissionais, estas melhorias 

têm permitido que tornem a praticar desporto de competição encurtando o tempo de recuperação. 

1.2 Objetivos 

O objetivo principal desta dissertação é desenvolver e projetar um dispositivo de auxílio ao médico 

ortopedista durante as cirurgias de reconstrução de ligamentos, que permita monitorizar e direcionar a 

força de tensionamento do enxerto durante fase de fixação, com foco principal na cirurgia do LCA. Este 

dispositivo oferece a possibilidade de escolher o módulo e a direção da força que irá tracionar o enxerto 

durante os testes cíclicos de extensão e de flexão do joelho, realizados no final da operação e no momento 

da fixação, através de um sistema simples e prático, aumentando a performance cirúrgica. Ao longo deste 

trabalho notou-se que praticamente todos os dispositivos disponíveis no mercado para tracionar 

ligamentos foram concebidos especificamente para algumas técnicas de reconstrução do LCA, limitando 

o número de alternativas e impossibilitando a sua utilização em ligamentos de outras zonas anatómicas. 

Não existindo ainda um aparelho que satisfaça todos os aspetos mencionados, surgiu a ideia de 

desenvolver um dispositivo universal que o faça de um modo simples, rápido e eficiente. 

Para atingir o objetivo principal realizaram-se várias pesquisas sobre os tópicos necessários para 

a criação deste novo dispositivo, nomeadamente, revisão bibliográfica das diversas regiões anatómicas e 

técnicas cirúrgicas relacionadas com a reconstrução de ligamentos; dispositivos já existentes no mercado; 

materiais utilizados em ambiente cirúrgico e quais as suas propriedades; estratégias e planeamento 

utilizados no desenvolvimento de produtos semelhantes. Para a conceção de novas soluções utilizou-se o 

software de CAD 3D Solidworks. Recorrendo a tecnologias de fabricação aditiva criaram-se protótipos para 

uma análise mais pormenorizada dos conceitos. Após a seleção do conceito vencedor efetuou-se um 

estudo do projeto, dimensionamento e toleranciamento do mesmo. A proposta de patente para o 

dispositivo desenvolvido foi ainda submetida. 
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1.3 Estrutura e Organização 

Esta dissertação divide-se em cinco capítulos: 

• Capítulo 1 – Introdução: apresenta a motivação, os objetivos desta dissertação e a sua estrutura; 

 

• Capítulo 2 – Contextualização: enquadra-se o leitor com os diferentes constituintes do joelho e 

respetivas funções. São apresentadas as lesões relacionadas com os ligamentos e as diferentes 

técnicas utilizadas para o tratamento. Identificam-se também os principais problemas relacionados com 

a fase de fixação do enxerto; 

 

• Capítulo 3 – Design e desenvolvimento do novo produto: descreve-se o modelo de 

desenvolvimento de produto utilizado e aplicam-se as etapas de planeamento e desenvolvimento de 

conceitos, desde a identificação das oportunidades à seleção do conceito vencedor; 

 

• Capítulo 4 – Projeto do conceito vencedor: desenvolve-se o conceito vencedor selecionando o 

material e descrevendo detalhadamente os mecanismos e componentes que caracterizam o novo 

dispositivo. Apresentam-se os cálculos realizados para o dimensionamento, definem-se 

toleranciamentos e descreve-se o modo de utilização do novo dispositivo; 

 

• Capítulo 5 – Conclusões e desenvolvimentos futuros: apresentam-se as principais conclusões e 

sugerem-se os desenvolvimentos futuros. 
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2 Contextualização 

Neste capítulo, através da revisão bibliográfica, são referidos os assuntos necessários ao 

enquadramento da dissertação dum ponto de vista anatómico e clínico. Inicia-se o capítulo com uma breve 

descrição da anatomia do joelho e dos seus constituintes, identificando-se posteriormente as principais 

causas de lesões nos ligamentos e os respetivos métodos de tratamento. Descreve-se o procedimento 

cirúrgico da reconstrução do LCA até ao momento de fixação tibial onde se discutem os parâmetros que 

estão diretamente relacionados com o dispositivo que se pretende desenvolver nesta dissertação. No fim 

deste capítulo apresentam-se o ligamento cruzado posterior (LCP), o ligamento colateral medial (LCM) e 

o tendão distal, pela similaridade entre as suas cirurgias de reconstrução e a do LCA. 

2.1 Joelho 

O joelho é uma articulação complexa do corpo humano e é composta por ossos, cartilagem, 

ligamentos, tendões e músculos, como se pode observar na Figura 2.1. No dia-a-dia o joelho suporta 

grande parte do peso do corpo humano permitindo uma grande variedade de movimentos: flexão, extensão 

e rotação interna-externa. 

 

Figura 2.1 - Constituintes da articulação do joelho, adaptado de [12]. 

A articulação do joelho é composta por três superfícies articulares que formam duas articulações: 

a articulação tibiofemoral entre a tíbia e o fémur, e a articulação patelo-femoral entre a patela e o fémur. 

Estas duas articulações estão na origem dos seis graus de liberdade do joelho. Na Figura 2.2 observam-

se os graus de liberdade admissíveis da articulação do joelho, três rotações e três translações. Os 

ligamentos controlam a amplitude destes movimentos providenciando estabilidade passiva à articulação 

com auxílio dos meniscos [13]. 
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Figura 2.2 - a) Graus de liberdade de rotação. b) Graus de liberdade de translação. Adaptado de [13]. 

Todas as funcionalidades do joelho resultam de uma complexa cooperação entres diversas 

estruturas anatómicas. 

2.1.1 Constituição 

Para facilitar a compreensão da nomenclatura utilizada neste capítulo e a interpretação da 

localização dos constituintes do joelho optou-se por fazer uma breve descrição dos planos utlizados como 

referenciais na anatomia. Existem três planos de referência anatómica: o plano sagital que divide o corpo 

na vertical em parte direita e parte esquerda, o plano frontal que divide o corpo na vertical em parte anterior 

e parte posterior, e o plano transversal que divide o corpo na horizontal nas partes superior e inferior. Na 

Figura 2.3 observam-se os três planos anatómicos e a suas divisões. 

 

Figura 2.3 - Planos de referência do corpo humano. Adaptado de [3]. 

A articulação do joelho é composta por quatro ossos: o fémur, a tíbia, o perónio e a patela, que 

estão cobertos por cartilagem articular nas superfícies de contacto. A tíbia e o fémur estão ligados por 

quatro ligamentos principais, o LCA, o LCP, o LCM e o ligamento colateral lateral (LCL). No topo da tíbia 

situam-se os meniscos medial e lateral. Na zona anterior do joelho situam-se a patela e o tendão patelar.  
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O fémur é o osso mais pesado, mais comprido, mais largo e mais forte do corpo humano. A sua 

estrutura permite aguentar pressões até 28 MPa durante atividades de grande esforço [3]. 

A tíbia é o segundo osso mais comprido e forte do corpo humano, tendo a função de receber o 

peso do corpo do fémur e transmiti-lo para os ossos do pé. 

A patela é considerada um osso sesamoide (pequeno osso inserido no tendão) de geometria 

triangular e achatado e está localizada na região anterior do joelho, entre o fémur e a tíbia. Durante os 

movimentos de flexão e extensão a patela movimenta-se para cima e para baixo com o tendão patelar. 

Protege a região anterior do joelho e reforça o movimento de alavanca causado pelos músculos durante o 

movimento da perna [6]. 

O Tendão patelar ou ligamento patelar faz a conexão entre a patela e a tíbia. É muitas vezes 

referido como uma extensão do músculo quadricípite. Os músculos da região anterior da coxa ao serem 

contraídos vão tracionar o tendão patelar que por sua vez puxa a tíbia permitindo a extensão e flexão do 

joelho de uma forma controlada. 

A cartilagem situa-se na base do fémur, no topo da tíbia e posteriormente à patela. Tem como 

função distribuir a carga ao longo da superfície de contacto dos ossos, reduzindo o valor da tensão nos 

pontos de contacto, e minimizar a fricção e o desgaste nos mesmos durante o movimento [3]. 

Os meniscos são formados por dois discos semicirculares de fibrocartilagem com a função 

promover o encaixe entre o fémur e a tíbia moldando-se às superfícies irregulares dos mesmos 

contribuindo para a estabilidade do joelho. As suas propriedades mecânicas promovem o caráter 

amortecedor que absorve cerca de 50% a 70% das forças compressivas entre o fémur e a tíbia, 

contribuindo para minimizar o desgaste entre as superfícies de contacto suportado pela cartilagem [3], [8]. 

Na Figura 2.4 observa-se o efeito de distribuição das cargas compressivas por parte dos meniscos. 

 

Figura 2.4 - Exemplo da distribuição dos esforços de compressão com e sem meniscos [14]. 
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Os ligamentos são densos conjuntos de fibras paralelas de colagénio e elastina numa matriz base 

constituída por proteoglicanos, glicolípidos e fibroblastos, Figura 2.5. A água (H2O) representa cerca de 

dois terços da massa do ligamento, sendo a restante massa constituída por material proteico [2].  

 

Figura 2.5 - Estrutura interna dos ligamentos [3]. 

Os ligamentos funcionam como transmissores das cargas entre os ossos segundo a sua direção 

de orientação. Apesar dos ligamentos sofrerem algumas tensões de corte, segundo a direção transversal, 

as suas fibras estão alinhadas longitudinalmente para promoverem as propriedades mecânicas do 

ligamento em situações de tensionamento uniaxial longitudinal. As propriedades do ligamento variam 

consoante a idade da pessoa e consoante o valor e a rapidez das forças que lhe são aplicadas. 

A função principal dos ligamentos é fornecer estabilidade às articulações dos seres vivos. Os 

ligamentos existentes no joelho são responsáveis por controlar/restringir [3]: 

• a hiperextensão do joelho; 

• os esforços varo e valgo; 

• a translação anterior e posterior da tíbia relativamente ao fémur; 

• a rotação medial e lateral da tíbia relativamente ao fémur; 

• o conjunto dos dois últimos movimentos referidos. 

A hiperextensão ocorre quando a articulação do joelho é forçada a transpor a extensão máxima e 

se desloca posteriormente enquanto os esforços varo e valgo correspondem às deslocações do joelho na 

direção lateral e medial respetivamente. Quando o joelho se encontra em posições de descanso (sem 

movimento), os ligamentos apresentam alguma tensão à tração para garantir a estabilidade do mesmo 

[15]. 

Os quatro ligamentos que constituem a articulação do joelho estão divididos em dois grupos: os 

centrais (LCA e LCP) e os periféricos (LCM e LCL) (Figura 2.6). A direção segundo a qual os ligamentos 
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são chamados a atuar para controlar os movimentos do joelho é definida pela geometria e localização de 

cada um deles. Os ligamentos cruzados são os responsáveis por restringir o movimento de deslize anterior 

e posterior do fémur em relação à tíbia, durante os movimentos de extensão e flexão, e por limitar o 

movimento de hiperextensão [2]. O LCA e o LCP permitem que durante o movimento de dobradiça as 

superfícies de contacto de cada osso mantenham a proximidade. A nomenclatura destes dois ligamentos 

deriva do facto de os dois se cruzarem um com o outro e da respetiva região de inserção na tíbia 

(anterior/posterior). Os ligamentos colaterais são responsáveis pela estabilidade transversal e rotacional 

durante a extensão do joelho [3], [6], [14] . 

 

Figura 2.6 - Ligamentos da articulação do joelho, adaptado de [16]. 

O LCA funciona como estabilizador de todos os movimentos do joelho. No entanto, a sua principal 

função é prevenir a translação anterior da tíbia em relação ao fémur. É responsável por 90% da resistência 

deste movimento para amplitudes entre 30º e 90º de flexão do joelho. No caso do LCA assume-se um 

valor médio de cerca de 4,9MPa para a resistência mecânica mas este valor varia devido à sua estrutura 

tridimensional que lhe permite adaptar-se às variações de tensão [15]. 

2.1.2 Lesões no LCA 

O joelho é uma articulação do corpo humano bastante solicitada por ser uma articulação móvel e 

ter de suportar grande parte do peso do corpo. As inúmeras lesões associadas ao joelho podem ser 

causadas por problemas inflamatórios ou mecânicos.  

• os problemas inflamatórios estão muitas vezes relacionados com doenças 

reumatológicas; 

• os problemas mecânicos podem surgir através de impactos fortes, movimentos abruptos 

que forçam o joelho a ultrapassar os limites fisiológicos danificando diversos constituintes 

do joelho. 
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As roturas nos ligamentos enquadram-se nos problemas mecânicos. Ocorrem quando estes 

tecidos são tracionados por cargas acima do intervalo mecanicamente admissível, danificando as fibras 

de colagénio. O grau de importância destas lesões pode variar de um a três, nomeadamente [5]: 

• 1º grau: existe um pequeno trauma devido à rotura de algumas fibras do ligamento 

provocando alguma dor mas mantendo a estabilidade do joelho; 

• 2º grau: o número de fibras afetadas é mais elevado o que provoca a perda de estabilidade 

no joelho; 

• 3º grau: existe rotura total dos ligamentos o que origina dores intensas, o aparecimento de 

edema e a perda da estabilidade quase na totalidade. 

Entre os ligamentos, o LCA é o mais afetado por este tipo de lesões. Existem entre 75,000 a 

100,000 incidências por ano nos EUA, valor esse que tem aumentado de ano para ano. Este crescimento 

está associado ao aumento do número de praticantes de desporto, particularmente os praticantes do sexo 

feminino, uma vez que a constituição anatómica das mulheres parece ser mais propícia a este tipo de 

lesões [4]. Estas lesões geralmente ocorrem durante atividades desportivas onde cargas repentinas são 

aplicadas ao joelho. Estas cargas surgem perante movimentos de aceleração e desaceleração, saltos e 

mudanças de direção que originam movimentos varo-valgo, e momentos de rotação interna e externa 

enquanto o joelho está ligeiramente fletido (0 a 40º). A carga que os movimentos de passos laterais e de 

mudanças súbitas de direção exercem no LCA é bastante maior do que em corrida [4]. Quando o atleta 

muda de direção a articulação fica exposta a cargas superiores aos valores admissíveis colocando os 

ligamentos em situações de risco. Neste tipo de ações a amplitude dos movimentos varo-valgo e rotações 

externas e internas aumenta, Figura 2.7. Quando os músculos associados ao joelho estão mais fatigados 

a probabilidade de ocorrerem lesões nos ligamentos é superior [9]. Apesar de ser menos comum, estas 

lesões no LCA podem também ocorrer após impactos fortes diretamente no joelho. 

 

Figura 2.7 - Movimento de desaceleração seguido de mudança de direção, possível causador de lesões 

nos ligamentos do joelho [17]. 
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Independentemente do mecanismo causador da lesão, uma lesão no LCA é na maioria das vezes, 

acompanhada por lesões secundárias nos restantes constituintes do joelho tal como o menisco e a 

cartilagem articular. Estas lesões secundárias ocorrem geralmente durante o embate entre a tíbia e o fémur 

no momento da rotura. Com a reconstrução do LCA concluiu-se que existem efeitos benéficos da mesma 

sobre as lesões secundárias nos restantes constituintes. De uma perspetiva geral, para lesões de menor 

gravidade, verificou-se a cicatrização espontânea do menisco [15]. A rotura do LCA tem efeitos imediatos 

e a longo termo como se pode observar na Tabela 2.1, [4], [6], [15]. 

Tabela 2.1 - Efeitos imediatos e a longo termo da rotura do LCA. 

Efeitos Imediatos Efeitos a longo termo 

Estalo barulhento ouvido e sentido indicando que 

foi ultrapassado o limiar da resistência do 
ligamento; 

Lesionado pode experienciar momentos de 

instabilidade do joelho; 

Edema do joelho; 
Dificuldade em realizar movimentos rotacionais e 
varo-valgo; 

Acumulação de sangue na articulação; 
Alterações na amplitude do movimento de flexão-
extensão; 

Implica a interrupção da atividade física. 

Restantes constituintes compensam as restrições 
do ligamento com o objetivo de estabilizar o 
joelho. Acabam por sofrer cargas de valor mais 
elevado que contribuem para um processo de 
degeneração. 

 

2.1.3 Ligamentoplastia do LCA 

O tratamento cirúrgico da rotura do LCA é uma intervenção imprecisa. É impossível reconstruir um 

neo-ligamento idêntico ao original garantindo as mesmas zonas de inserção e orientação, dada a complexa 

orientação tridimensional das fibras que o constituem [15]. Quando o neo-ligamento for solicitado às cargas 

que atuam no joelho nunca terá a mesma resposta que o ligamento original, mas existem algumas 

soluções que apresentam resultados muito positivos e quase idêntico. Estas soluções apareceram mais 

recentemente através do desenvolvimento tecnológico favorecendo a evolução das técnicas cirúrgicas 

Existem dois tipos de cirurgias que são mais comuns para o tratamento de lesões no LCA, sendo 

a gravidade da lesão o fator chave que define o tipo de cirurgia a utilizar: 

• cirurgia de reparação do LCA; 

• cirurgia de reconstrução do LCA. 
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A cirurgia de reparação do LCA é utilizada quando o ligamento é arrancado do osso mas continua 

intacto, sendo apenas necessário reposicionar o ligamento fixando-o novamente. Esta cirurgia é também 

utilizada quando o ligamento não rompe totalmente sendo possível repará-lo através de suturas. No 

entanto, a taxa de insucesso é relativamente alta e por isso na maioria dos casos recomenda-se a cirurgia 

de reconstrução.  

A cirurgia de reconstrução é utilizada quando os danos no ligamento são mais significativos e 

existem sinais de dor e instabilidade no joelho. Neste caso o ligamento é totalmente removido e substituído 

por um enxerto. 

Não existe qualquer vantagem em realizar a cirurgia logo após o trauma. Deverá respeitar-se um 

período de repouso variável, em média quatro semanas, para a diminuição do edema, recuperação 

muscular e recuperação da mobilidade articular. Caso não se respeite o descanso e repouso a 

probabilidade de uma nova rotura ocorrer aumenta, tal como o risco de rigidez.  

Dentro de cada tipo de cirurgia existem várias técnicas de reconstrução artroscópicas do LCA, 

com diferentes enxertos e técnicas de fixação. A artroscopia é uma técnica pouco invasiva, razão pela qual 

a via aberta caiu em desuso, que se processa com o auxílio de ferramentas cirúrgicas e de uma câmara 

ótica flexível com fonte de luz que envia imagens através de cabos de fibra ótica para um monitor no bloco 

operatório [15], [18].  

A artroscopia pode durar entre 30 a 120 minutos, podendo o doente estar sob anestesia geral ou 

loco-regional. Inicialmente são abertas três pequenas incisões (portais) em redor da zona frontal do joelho 

indicados na Figura 2.8. No início introduz-se a ótica que permite ao médico verificar a gravidade da lesão, 

o estado dos restantes constituintes do joelho e realizar a operação assistido por um monitor. Os portais 

vão também permitir introduzir o enxerto, as ferramentas e peças de fixação necessárias e um fluido salino 

com a função de limpar o sangue, detritos e expandir o joelho, proporcionando uma boa visualização do 

interior do joelho durante a cirurgia. 

 

Figura 2.8 - Localização das incisões na zona frontal do joelho [19]. 
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Quando o enxerto é colhido do próprio doente é necessário fazer uma nova incisão cuja localização 

dependerá da origem do mesmo. Os enxertos podem ser obtidos retirando tecidos do próprio doente, 

utilizando-se normalmente os tendões isquiotibiais (semitendinoso e reto interno) ou o tendão patelar, 

existindo também a possibilidade de colher os mesmos de um dador cadáver. Apesar de os médicos 

ortopedistas também poderem optar por enxertos sintéticos, raramente os utilizam por estes apresentarem 

resultados insuficientes. Na Figura 2.9 são apresentados os vários tipos de enxerto biológicos que são 

utilizados na reconstrução do LCA. Ao fim de um ano os enxertos de tendão patelar e o isquiotibial perdem 

rigidez e tornam-se idênticos ao LCA nativo. 

 

Figura 2.9 - Rigidez dos vários tipos de enxerto utilizados na reconstrução do LCA [20]. 

Para o tendão patelar é necessária uma incisão consideravelmente maior do que nos restantes 

casos, situada na zona anterior do joelho. É colhido o terço central do tendão com blocos de osso da patela 

e da tíbia em cada extremidade [21]. Este enxerto é colocado diretamente sem passar pelo teste de pré-

tensionamento axial que por norma é realizado nos outros casos. Na Figura 2.10 apresenta-se um exemplo 

de um enxerto colhido do tendão patelar e a sua utilização como neo-ligamento. Na Tabela 2.2 

apresentam-se as principais vantagens e desvantagens deste tipo de enxerto. 
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Figura 2.10 - Representação da colheita do terço central do tendão patelar [22]. 

Tabela 2.2 - Principais vantagens e desvantagens do enxerto colhido de um tendão patelar. 

Vantagens Desvantagens 

Maior facilidade na fixação dado as porções de 

osso nas extremidades. 

A remoção de parte do tendão patelar implica a 

junção dos outros dois terços do tendão, ficando 
sujeito ao aparecimento de inflamações, dores e 
encurtamento; 

- Caso o tendão seja demasiado curto ou estreito, 

não se pode colher o enxerto. 

No caso dos tendões isquiotibiais, a incisão é feita na parte medial da coxa e um dos tendões 

semitendinoso ou reto interno é retirado na totalidade. O tendão colhido é limpo retirando-se os excessos 

de músculos e outros tecidos, sendo depois dobrado e cosido para obter o enxerto. Antes de ser inserido 

o enxerto é sujeito a um teste de pré-tensionamento axial, aplicando uma força com cerca de 200N durante 

um intervalo de tempo de dois minutos. Estes valores ainda não são consensuais na literatura por ausência 

de estudos comparáveis e em número significativo, pelo que nos capítulos seguintes desta tese se 

utilizaram os valores indicados pela Dra. Carla Madaíl. Na Figura 2.11 pode observar-se o teste de pré-

tensionamento axial de um enxerto de tendão isquiotibial, já preparado para ser introduzido nos túneis de 

alojamento. Na Tabela 2.3 apresentam-se as principais vantagens e desvantagens deste tipo de enxerto. 

 

Figura 2.11 - Teste de pré-tensionamento de um enxerto de tendão isquiotibial [23]. 



15 

Tabela 2.3 - Principais vantagens e desvantagens do enxerto colhido do tendão isquiotibial. 

Vantagens Desvantagens 

Maior facilidade em obter o enxerto; Maior dificuldade em fixar ao joelho uma vez que 
não tem porções de osso nas extremidades; 

Requer túneis de alojamento com menor 
diâmetro. 

Enfraquece a zona da coxa de onde foi retirado. 

O aloenxerto, também utilizado com frequência, é colhido de cadáver e abrange todos os tipos 

de enxertos apresentados na Figura 2.9. Este caso é mais utilizado para doentes com baixos níveis de 

atividade física. Na Tabela 2.4 são apresentadas as principais vantagens e desvantagens deste tipo de 

enxerto. 

Tabela 2.4 - Principais vantagens e desvantagens de um aloenxerto. 

Vantagens Desvantagens 

Procedimento de colheita mais rápido; Pode não ser tão resistente e por isso aumenta a 
probabilidade de ocorrer uma nova rotura; 

Ausência de morbilidade inerente à colheita. Aumenta o risco de infeção. 

Os enxertos sintéticos raramente são utilizados uma vez que ainda apresentam alguns problemas 

de biocompatibilidade e performance. A grande adesão aos enxertos biológicos levou ao desuso deste 

tipo de enxertos. 

Após a medição e preparação do enxerto é necessário remover o LCA danificado e os detritos que 

possam existir, e abrir os túneis tibial e femoral que vão alojar o enxerto com auxílio de brocas e 

ferramentas de medição da orientação e profundidade [24]. O enxerto é introduzido nos túneis e uma das 

extremidades é fixada ao fémur [18] como se pode observar na Figura 2.12 a).  

Antes de fixar a outra extremidade à tíbia é necessário garantir que o enxerto está sob tensão para 

a realização de um ensaio constituído por cerca de vinte cinco ciclos de flexão-extensão do joelho do 

doente - Figura 2.12 b). Este ensaio tem como objetivo verificar o correto funcionamento da articulação ao 

simular o movimento de flexão-extensão e acomodar o enxerto nos túneis femoral e tibial. O número de 

repetições do movimento de flexão-extensão não é consensual na literatura por ausência de estudos que 

indiquem o valor ideal, pelo que mais uma vez se utilizaram os valores indicados pela Dra. Carla Madaíl. 

Só então se procede à fixação na tíbia aplicando a tensão desejada. Apesar da existência de dispositivos 

de aplicação de força para o tensionamento do enxerto, os médicos optam maioritariamente por aplicar 

essa força manualmente durante a realização dos testes cíclicos e durante o momento de fixação à tíbia, 
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como indicado na Figura 2.12 b). Neste caso, não só o valor da tensão aplicada ao ligamento é 

desconhecido como não se garante o alinhamento correto entre os eixos do enxerto e do túnel tibial durante 

a fixação. Os problemas aqui referidos serão analisados com mais detalhe nas seguintes secções. 

 

Figura 2.12 - a) Ilustração da inserção do enxerto no túnel femoral; b) Ilustração do momento de 

aplicação manual da força durante o ensaio dos ciclos de flexão-extensão aplicados à articulação,[24]. 

Se existirem lesões secundárias nos restantes constituintes o momento para as tratar depende da 

sua localização, devendo algumas lesões ser tratadas logo no início da cirurgia e outras apenas a seguir 

à fixação do enxerto. Finalmente as incisões são cosidas e o joelho é limpo e desinfetado. 

A grande vantagem da artroscopia é a facilidade com que o cirurgião consegue aceder à 

articulação e tratar das lesões sem ter de abrir o joelho totalmente. O tempo de recuperação após a 

operação é menor que noutros tratamentos uma vez que este processo é menos traumático para o joelho 

[15]. 

2.1.3.1 Tensionamento do enxerto no momento de fixação 

Após a preparação do enxerto e da abertura dos túneis de alojamento a variável mais importante 

que o cirurgião consegue controlar é a força a aplicar de modo a tracionar o enxerto durante a fixação à 

tíbia [25]. Está demonstrado que pequenas alterações na tensão inicial do enxerto provocam diferenças 

significativas na estabilidade do joelho [26]. Por essa razão, o ideal seria estabelecer um valor de tensão 

constante a aplicar ao enxerto, que variasse apenas com a região anatómica. No entanto este valor 

depende de vários fatores entres os quais a estatura do doente, o tipo de enxerto e técnica de fixação 

utilizados e a existência de motivação desportiva [15]. 

Relação entre o ângulo de flexão e a tensão no LCA 

O valor da tensão a que o neo-ligamento fica sujeito após a fixação também varia com o ângulo 

de flexão do joelho durante o momento da fixação à tíbia.  
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Ao analisar como varia a tensão do ligamento durante o movimento de flexão-extensão passivo 

do joelho, descobriu-se um padrão característico com dois picos de tensão máxima e um valor de tensão 

mínima. O primeiro pico corresponde à tensão existente na extensão total do joelho e o segundo 

corresponde à flexão profunda. O valor mínimo de tensão entre os picos, corresponde a metade da flexão 

máxima do joelho [27]. A estrutura complexa do LCA faz com que o ligamento esteja completamente sob 

tensão durante a extensão total e que apenas algumas fibras sejam tracionadas em flexão profunda, 

característica que justifica os dois picos observados. Entre os 20º e 120º de flexão do joelho a carga 

exercida no LCA é baixa ou próxima de zero [27]. Quando o neo-ligamento é fixado com uma carga de 30 

N a 30º, este atinge cerca de 400 N na extensão total do joelho [15]. Esta variação de tensão ao longo do 

ligamento consoante o ângulo de flexão do joelho, oferece diversas opções no modo de aplicação da força 

ao enxerto. Na Figura 2.13 observa-se o intervalo dos ângulos do movimento de flexão-extensão do joelho. 

 

Figura 2.13 - Intervalo dos ângulos de flexão-extensão existentes no joelho [28]. 

A nível biológico ainda se desconhecem os parâmetros ideais de fixação do enxerto à tíbia. Não 

obstante, os avanços neste campo têm proporcionado melhorias no desempenho do neo-ligamento 

fazendo com que se aproxime cada vez mais do ligamento original. O grande número de variáveis que 

influenciam o processo de tensionamento do enxerto é um dos principais problemas que surgem na altura 

de escolher o valor da força a aplicar. Para garantir que o enxerto fica sob a tensão desejada é necessário 

ter em conta os seguintes fatores: 

• o tamanho do doente; 

• as dimensões e o tipo de material do enxerto; 

• as dimensões dos túneis de alojamento; 

• a área de contacto entre o enxerto e os túneis de alojamento; 

• a qualidade do osso; 

• a precisão da localização dos túneis de alojamento. 

Algumas destas variáveis dependem da experiência do cirurgião, no entanto muitas delas são 

particularidades do doente que não podem ser controladas pelo cirurgião. 
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Diversos estudos alertam para os casos onde a tensão aplicada é demasiado elevada. Nestas 

circunstâncias a probabilidade de surgirem problemas relacionados com a revascularização e 

degeneração do neo-ligamento é elevada [15], [29]. Se a tensão aplicada for bastante maior que a original 

as propriedades mecânicas do neo-ligamento são alteradas conduzindo a:  

• um aumento das forças compressivas na articulação tibiofemoral; 

• danos na cartilagem articular; 

• conflitos com o LCP, causando perda de mobilidade; 

• restrições na amplitude do movimento de flexão-extensão [25], [30]. 

No caso de a tensão aplicada ser insuficiente a estabilidade do joelho não é garantida, o que 

poderá dar origem a novas lesões. Novos estudos baseados em experiências com cadáveres sugerem 

que uma tensão inicial baixa pode levar à rápida deterioração das propriedades do enxerto alterando a 

cinemática do joelho logo após a reconstrução. Por vezes os problemas que advém da baixa tensão do 

ligamento podem surgir mesmo quando se garantiu que a tensão era suficiente. Este episódios ocorrem 

quando o dispositivo de fixação não mantém a tensão imposta e/ou quando os enxertos não são de boa 

qualidade [30]. 

Num estudo realizado por Amis [25] reuniram-se vários médicos especialistas a quem se pediu 

para revelar o valor da força que aplicam ao enxerto e o respetivo ângulo de flexão do joelho durante o 

momento da fixação. A Figura 2.14 ilustra a falta de consenso no que toca ao ângulo de flexão e à força 

aplicada no momento de fixação à tíbia. Cada ponto representa uma força aplicada e o respetivo ângulo 

de flexão do joelho, escolhidos por cada cirurgião. Os pontos a cheio (●) são as escolhas para enxertos 

colhidos do tendão patelar, os pontos a branco (○) são as escolhas para enxertos colhidos de um dos 

tendões isquiotibiais, os pontos com cruz representam o valor médio da força e do ângulo para os dois 

tipos de enxerto. 

 

Figura 2.14 - Representação da força e do ângulo de flexão escolhidos por vários médicos ortopedistas 

[25]. 



19 

Da análise da Figura 2.14, conclui-se que nenhum cirurgião optou por ângulos de flexão acima 

dos 25º. No entanto alguns optaram por tensionar o ligamento com o joelho em extensão máxima e em 

hiperextensão com o objetivo de prevenir a possibilidade de ocorrerem valores de tensão mais elevados 

do que os existentes em hiperextensão após a operação. Conclui-se que as forças correspondentes ao 

joelho em extensão máxima apresentam valores superiores comparativamente às forças aplicadas com o 

joelho em flexão. A maioria dos cirurgiões aplicou forças entre os 20 N e os 80 N. Os casos em que os 

cirurgiões optaram por forças mais elevadas foram justificados pela tentativa de compensar a perda de 

tensão que o enxerto sofre com o passar do tempo [25]. Os valores médios para os enxertos utilizados no 

ensaio foram: 

• tendão patelar: 47N com ângulo de flexão de 11º; 

• tendão isquiotibial: 70N com ângulo de flexão de 11º. 

Os valores apresentados não são tidos como os ideais, dado que o estudo realizado não 

contabiliza todos os parâmetros necessários para os assumir como tal. Ainda assim os valores obtidos são 

as preferências de um grupo de cirurgiões com experiência no tema. 

Também o estudo de O’Neill [26] refere que não existe consenso acerca do valor ideal da força a 

aplicar ao neo-ligamento. Apesar da maioria dos cirurgiões recomendar forças para tracionar o enxerto 

entre os 20 N e os 90N, em média 70N, nunca sabem se respeitam estes valores por não utilizarem 

dispositivos para a medição do módulo da força aplicada [26]. 

O objetivo deste estudo foi provar que os especialistas em cirurgias de reconstrução do LCA não 

são consistentes no valor da força que estão a aplicar ao enxerto. Para tal montaram uma bancada e 

simularam uma cirurgia de reconstrução do LCA utilizando componentes de lizarov, tendões de suínos, 

modelos do fémur e da tíbia em espuma de polietileno rígida e modelos dos ligamentos exteriores em 

nylon. O modelo da perna foi montado fixando o fémur e deixando a tíbia livre para realizar o movimento 

de flexão-extensão. Um medidor de força manual foi instalado no topo do túnel femoral onde se fixou uma 

das extremidades do enxerto, garantindo que o ecrã estava fora do campo de visão dos cirurgiões durante 

a realização do ensaio. Os enxertos foram cuidadosamente selecionados e preparados de maneira a 

garantir que os parâmetros eram os mesmos em todos os ensaios. Convidaram seis cirurgiões com 

experiência no ramo (média de 11,5 anos de experiência), que realizam em média 51 cirurgias por ano. 

Foi pedido a cada cirurgião para aplicar uma força de maneira a tracionar o enxerto tal como fazem numa 

cirurgia real. Em cada ensaio podiam escolher o ângulo de flexão e aplicar a força desejada. Assim que o 

cirurgião estivesse satisfeito com a força aplicada, o valor indicado pela célula de carga era registado sem 

informar os cirurgiões. Cada cirurgião repetiu este procedimento cinco vezes com intervalos de 60 

segundos entre cada ensaio. Os resultados das forças obtidas são apresentados na Tabela 2.5, em 

Newton. 
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Tabela 2.5 - Forças aplicadas pelos cirurgiões, adaptado de [26]. 

Força aplicada por cada cirurgião (N) 

 Força 1 Força 2 Força 3 Força 4 Força 5 Média 

Cirurgião 1 24,0 28,4 16,2 18,5 15,8 20,58 

Cirurgião 2 9,5 20,5 24,0 24,0 27,0 21,0 

Cirurgião 3 15,9 15,0 8,7 15,6 15,0 14,04 

Cirurgião 4 21,3 24,6 20,8 17,2 26,1 22,0 

Cirurgião 5 24,9 20,1 27,2 18,3 23,8 22,86 

Cirurgião 6 26,2 29,8 25,5 19,6 20,1 24,24 

Apenas os dados retirados do cirurgião número 3 apresentam valores consistentes, enquanto os 

dados dos restantes cirurgiões apresentam valores bastante díspares. 

O autor concluiu que os cirurgiões que recorrem ao tensionamento manual, se baseiam 

unicamente no comportamento do enxerto nesse instante e que não são consistentes na força que aplicam. 

O tensionamento manual é de longe a técnica mais utilizada entre os especialistas pela facilidade com que 

é executada. Da mesma forma a falta de dispositivos de auxílio e medição neste procedimento pode 

também justificar esta escolha [26]. 

2.1.3.2 Influência da direção da força aplicada 

Como já foi referido não existe consenso acerca do módulo da força a aplicar, importando também 

mencionar que a direção dessa força tem um papel preponderante durante a fase de fixação do enxerto. 

Maharjan [31] refere que já existem alguns dispositivos de tensionamento disponíveis no mercado mas 

que estes ainda apresentam problemas relacionados com a direção da força e com a facilidade de 

utilização. No caso do Strand Tensioner da MiTek não existe maneira de garantir o alinhamento correto 

entre a direção da força e o eixo do túnel tibial. Este aspeto provoca alterações na tensão que atua sob o 

enxerto durante a fixação e afeta as propriedades biomecânicas do neo-ligamento, que por sua vez 

influenciam os resultados cirúrgicos. Para estudar a influência da direção da força nas propriedades 

biomecânicas do neo-ligamento, os autores recorreram a vinte enxertos colhidos de diferentes animais 

para simular uma cirurgia de reconstrução do LCA. Com o auxilio de um Strand Tensioner da MiTek e 

células de carga mediram as variações de tensão ao longo do enxerto para diferentes ângulos 

relativamente ao eixo do túnel [31].  
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Figura 2.15 - Representação dos problemas associados à direção da força de tensionamento [31]. 

Destes ensaios o autor concluiu que a posição ótima para aplicar e manter a tensão uniforme ao 

longo do enxerto, com o auxílio de um dispositivo próprio, é a que garante que o vetor força fica coincidente 

com o eixo do túnel tibial. Qualquer desvio nos planos sagital e transversal em relação ao eixo leva a 

variações significativas nos valores da tensão do enxerto. O autor defende que os cirurgiões deveriam dar 

mais atenção ao alinhamento dos dispositivos aplicadores de tensão de modo a promover a distribuição 

uniforme das cargas aplicadas, a otimização das propriedades mecânicas do neo-ligamento e aumentar a 

longevidade e a eficiência do enxerto [31]. 

2.1.3.3 Diferentes técnicas de fixação tibial utilizadas na reconstrução 

As diferentes técnicas de fixação tibial existentes do mercado permitem escolher a que melhor se 

adequa a cada caso. O método de fixação aos ossos, em especial à tíbia, é habitualmente o aspeto mais 

frágil na cirurgia de reconstrução de ligamentos [32]. É nesta fase da cirurgia que se cria a ligação entre o 

enxerto e o osso, sendo necessário garantir o correto posicionamento do dispositivo de fixação para que 

o enxerto fique à tração e que as perdas de tensão sejam mínimas. O médico ortopedista deve ter em 

conta que diferentes tipos de enxerto podem exigir diferentes tipos de fixação. Tudo isto irá ter implicações 

biológicas e estruturais [33]. 

 Os dispositivos de fixação progrediram de metal para materiais absorvíveis pelo corpo humano 

permitindo que as zonas de fixação possam coincidir com os pontos de ligação do ligamento original e 

promovendo a recuperação biológica da zona afetada [33]. Recentemente surgiu o sistema de suspensão 

cortical que utiliza um botão de sutura (endobutton) para fixar o enxerto ao osso. Atualmente, esta técnica 

é das mais utilizadas pelos médicos ortopedistas e pode ser utilizada em cooperação com parafusos. 
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O sistema de suspensão cortical é constituído pelas linhas de sutura e por um botão de sutura de 

titânio. Na Figura 2.16 apresentam-se alguns tipos de botões de sutura utilizados pelos médicos 

ortopedistas. 

 

Figura 2.16 - Tipos de botões de sutura fabricados pela Smith&Nephew. a) Endobutton CL Ultra; 

b) Endobutton Direct, adaptado de [36], [37]. 

Os parafusos de interferência utilizados podem ser constituídos por materiais metálicos ou 

poliméricos. Estão disponíveis em diversos tamanhos e diâmetros consoante o tipo de enxerto e de técnica 

utilizados. O titânio é o metal mais comum na fabricação de parafusos de interferência e continua a ser 

bastante utilizado. Os polímeros mais utlizados são o poli(L-ácido láctico) (PLLA) amorfo, o poli(L-co-D,L 

ácido lático) (PLDLA) e o poli(éter-éter cetona) (PEEK). Na Figura 2.17 apresentam-se os parafusos mais 

utilizados na fixação de enxertos. 

 

Figura 2.17 - a) Parafusos de interferência de polímeros; b) Parafusos de metal, adaptados de [34], [35]. 

As técnicas de fixação tibial são muitas vezes utilizadas em reconstruções de outros ligamentos 

do corpo humano. A escolha da técnica fica ao critério do cirurgião mas as características fisiológicas do 

doente têm um grande peso nessa escolha. 

2.1.4 Comportamento dos ligamentos e enxertos à tração 

Apesar de os ligamentos e tendões sofrerem tensões de corte e transversais, as suas propriedades 

mecânicas são cruciais perante tensões uniaxiais segundo a direção das fibras de colagénio. A estrutura 

tridimensional das fibras reflete o comportamento anisotrópico dos ligamentos. Para caracterizar as 
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propriedades mecânicas destes tecidos podem realizar-se ensaios de tração uniaxial e fadiga a enxertos 

de osso-tendão-osso recolhidos de animais ou cadáveres humanos. Recentemente começou-se a recorrer 

à simulação numérica para estudar o comportamento dos ligamentos e enxertos quando tracionados. 

Os ensaios de tração realizados mostram uma curva tensão-extensão com resposta não linear, 

que é dividida em três regiões [38]. A primeira região é caracterizada por uma extensão considerável do 

ligamento/tendão quando sujeito a pequenas cargas, devendo-se este fenómeno ao desordenamento das 

fibras, que impede que sejam todas solicitadas em simultâneo. Para compensar este comportamento 

recorre-se ao pré-tensionamento do enxerto antes de o inserir no doente. À medida que a carga aumenta 

a fibras vão-se reorientando de forma a ficarem praticamente todas paralelas promovendo uma distribuição 

uniforme da carga ao longo de toda a estrutura. Esta região é caracterizada pelo comportamento linear 

verificado após a extensão ultrapassar os 2%. O tecido continua a ser estirado até as fibras de colagénio 

atingirem o ponto de rotura, que corresponde a uma extensão de 8% [38]. Na Figura 2.18 podem observar-

se as três regiões que caracterizam a curva tensão extensão de um ensaio de tração uniaxial a 

ligamentos/tendões. 

 

Figura 2.18 - Regiões da curva tensão vs extensão de um ligamento/tendão [38]. 

Como se referiu em 2.1.3 muitas vezes recorre-se a tendões para obter o enxerto pretendido. 

Sendo a sua constituição semelhante à do ligamento, o tendão desempenha bem as funções de neo-

ligamento, sendo possível estudar e caracterizar os ligamentos e os tendões em simultâneo. 

2.2 Outros Ligamentos 

A ligamentoplastia do LCA é sem dúvida a mais comum das cirurgias de reconstrução de 

ligamentos, encontrando-se aí a razão do foco desta dissertação. No entanto existem outros ligamentos 
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no corpo humano que também são necessários reconstruir. Nesta secção apresentam-se alguns desses 

ligamentos através de uma breve descrição das suas funcionalidades e do procedimento de reconstrução. 

Como foi referido em 2.1.1 na articulação do joelho existem mais três ligamentos para além do LCA que 

também estão sujeitos a lesões: o LCP, o LCM e o LCL.  

2.2.1 Ligamento Cruzado Posterior 

O LCP é o ligamento mais resistente do joelho. Quando comparado com o LCA, é mais curto, a 

sua posição é menos oblíqua e a área da secção de corte é cerca de 20% a 50% maior, tudo isto 

contribuindo para o menor número de lesões. Ainda assim, entre 5% a 20% das cirurgias realizadas ao 

joelho são reconstruções do LCP [39]. A função principal do LCP é restringir a translação da tíbia 

relativamente ao fémur para ângulos de flexão elevados. 

 A lesão neste ligamento pode surgir através de um impacto forte na região superior da tíbia 

(canela), com maior probabilidade de ocorrência para ângulos de flexão a rondar os 90º. É também 

bastante comum a ocorrência de rotura do ligamento em posição de hiperextensão ou por movimentos de 

rotação interna e externa do joelho [3]. No momento da rotura é ouvido o estalo característico de uma 

rotura de ligamentos seguido de aparecimento de edema e de instabilidade do joelho. É comum existirem 

erros no diagnóstico da rotura do LCP uma vez que os sintomas e os graus de importância desta lesão 

são idênticos aos que caracterizam a lesão do LCA [40].  

A ligamentoplastia do LCP é realizada por artroscopia e os tipos de enxerto utilizados são os 

mesmos que se utilizam na reconstrução do LCA. Os problemas mais prováveis de ocorrerem na 

ligamentoplastia do LCP são instabilidades associadas ao enxerto, erros de alinhamento na fixação da 

extremidade inferior e erros na localização dos túneis de alojamento [41]. As técnicas mais utilizadas na 

reconstrução do LCP são a técnica de fixação do enxerto no leito tibial e a técnica de fixação com túnel 

tibial apresentadas na Figura 2.19. 

 

Figura 2.19 - Técnicas de reconstrução do LCP, A e C - vista medial, B e D – vista posterior, [39]. a) 

Técnica de fixação do enxerto no leito tibial. b) Técnica de fixação do enxerto no túnel tibial. 
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2.2.2 Ligamento Colateral Medial 

O LCM mede em média 80mm de comprimento, sendo o ligamento mais comprido do joelho. Situa-

se na região medial do joelho ligando o fémur à tíbia. O LCM atua como principal controlador do movimento 

valgo do joelho, suportando grande parte das tensões associadas a este movimento. Este ligamento é 

também responsável por restringir a rotação lateral do joelho e garantir a estabilidade da articulação. 

Estima-se que o LCM suporte 78% das forças de restrição ao movimento valgo para ângulos de flexão a 

rondar os 25º e cerca de 57% quando o joelho está em extensão total [3]. Esta diferença entre as forças 

de restrição deve-se à folga que surge entre o fémur e a tíbia no movimento de flexão-extensão, aumentado 

o volume da articulação. Esta folga permite que a amplitude dos movimentos valgo-varo aumente, assim 

como a tensão a que os ligamentos laterais estão sujeitos levando à perda de estabilidade do joelho. Em 

extensão total o volume da articulação é menor, favorecendo o encaixe tibiofemoral, e o ligamento 

permanece alinhado com estes dois ossos suportando as tensões segundo a direção das fibras de 

colagénio. Estes dois aspetos contribuem para o aumento da estabilidade do joelho na a posição de 

extensão total [3]. 

Uma das principais causas da rotura do LCM é quando uma força atua na face lateral externa do 

joelho, oposta ao LCM, estirando o ligamento ao forçar o movimento valgo. Nos desportos de contato os 

atletas estão constantemente sujeitos a este tipo de cargas exteriores pelo que a ocorrência de lesões no 

LCM é consideravelmente maior do que no LCL. No momento da rotura é ouvido um estalo proveniente 

das fibras a rasgarem associado a uma dor acentuada no joelho. Passado pouco tempo dá-se o 

aparecimento do edema na região medial do joelho e aumento da rigidez da região circundante com perda 

de estabilidade do joelho. Esta lesão também surge muitas vezes associada à rotura do LCA após a 

rotação repentina do joelho. Tal como no LCP, os graus de importância desta lesão são idênticos aos que 

caracterizam a lesão do LCA, sendo mais frequentes os casos menos graves para os quais não é 

necessária intervenção cirúrgica uma vez que o LCM tem tendência para se reconstruir de forma 

espontânea [42], [43]. Caso seja necessária intervenção cirúrgica, a ligamentoplastia do LCM é realizada 

por artroscopia e os tipos de enxerto utilizados são os mesmos que se utilizam na reconstrução do LCA e 

LCP, Figura 2.20.  
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Figura 2.20 - Técnica de reconstrução do LCM, via artroscopia [44]. 

2.2.3 Tendão Distal do Bicípite 

Apesar de não ser um ligamento, optou-se por incluir o tendão distal do bicípite neste subcapítulo 

pela enorme semelhança entre os dois tecidos e pela necessidade de tracionar o tendão durante a fixação 

ao osso nas cirurgias de reconstrução. Este tendão atua como transmissor das forças do bicípite para o 

radio, contribuindo para os movimentos de flexão e rotação do cotovelo [45].  

Apesar de não ser a lesão de rotura mais comum no bicípite, tem recebido cada vez mais atenção 

por parte dos médicos ortopedistas. O aumento do interesse pode estar relacionado com melhorias no 

diagnóstico da lesão e/ou com o crescimento do número de lesões associado ao aumento dos praticantes 

de desporto [46]. A rotura do tendão distal do bicípite geralmente ocorre durante o movimento de extensão 

súbito imposto por uma força elevada. A força é aplicada no cotovelo quando este se encontra fletido em 

posição supina, e o tendão é estirado acabando por romper. No momento da rotura é ouvido um estalido, 

seguido de dor intensa, edema e hematoma na região circundante [47]. 

O tratamento da lesão pode ser feito através de recuperação em repouso para doentes de idade 

avançada ou doentes com algum tipo de condicionantes. Para os doentes com atividade física recorre-se 

a intervenção cirúrgica dado os excelentes resultados que tem demonstrado. Existem várias técnicas de 

reconstrução do tendão distal do bicípite - Figura 2.21. Apresenta-se uma lista das mais utilizadas: 

• reparação com parafuso de interferência; 

• reparação com recurso âncoras de sutura; 

• reparação com fixação por botão de sutura. 
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Figura 2.21 - Técnicas de reparação do tendão distal, adaptado de [46]. a) Técnica de fixação por 

parafuso de interferência; b) técnica de fixação por âncoras de sutura; c) técnica de fixação por botão de 

sutura. 

Comparando com a reconstrução do LCA, a reconstrução dos ligamentos acabados de referir 

neste capítulo foi muito menos estudada e desenvolvida, pelo que não existe ainda um consenso na 

literatura acerca dos valores da força de tensionamento do enxerto no momento de fixação. 

Concluindo, ao reunir toda esta informação sobre a cirurgia de reconstrução de ligamentos, 

nomeadamente sobre os tipos de enxerto e as técnicas de fixação disponíveis e os problemas associados 

com o módulo e com a direção da força aplicada, foi possível identificar os aspetos que o médico 

ortopedista consegue ou não controlar durante todo o processo de reconstrução. Representando cerca de 

90% das causas do mau funcionamento do neo-ligamento, os erros técnicos que dependem do ortopedista 

são os seguintes: 

• mau posicionamento dos túneis; 

• inadequada seleção, colheita ou preparação do enxerto; 

• inadequada tensão do enxerto; 

• precária fixação do enxerto; 

• falta de correção de instabilidade associada. 

Estes erros tanto podem surgir por tensões excessivas como por tensões insuficientes, que além 

de não garantirem a estabilidade do joelho, não geram a solicitação moderada do enxerto nem promovem 

o efeito benéfico da deposição e orientação do colagénio no neo-ligamento [15]. Um dispositivo que 

consiga reduzir a probabilidade de estes erros ocorrerem irá ser fundamental no aumento do desempenho 

do neo-ligamento e na eficiência das cirurgias de reconstrução. 
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3 Design e Desenvolvimento do Novo Produto 

Este capítulo é referente a todo o processo de desenvolvimento de produto baseado no modelo 

desenvolvido por Karl Ulrich e Steven Eppinger [48] adaptando especificamente cada etapa para o 

dispositivo em desenvolvimento, ou seja, dispositivo para o tensionamento de ligamentos, segundo a 

direção pretendida, em cirurgias de reconstrução. O modelo utilizado divide o processo de 

desenvolvimento de produto em seis etapas com a seguinte ordem: Planeamento de Produto, 

Desenvolvimento de Conceitos, System-level Design, Detail Design, Teste e Refinamento, Ramp-up 

Produção. Este modelo de desenvolvimento de produto sugere a realização das diferentes etapas do 

processo segundo a sequência apresentada na Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 - Sequência das etapas do processo de desenvolvimento de um novo produto. 

Em ambiente empresarial é comum diferentes equipas cooperarem entre si e realizarem várias 

etapas em simultâneo, por essa razão foram várias as ocasiões em que se aproveitou esta agilidade do 

processo e optou-se por não seguir à risca a sequência proposta. Esta decisão foi tomada tendo em conta 

os problemas que foram surgindo ao longo do processo de desenvolvimento do novo produto. Dada a 

elevada quantidade de temas possíveis de explorar e desenvolver no processo de conceção de um novo 

produto, este trabalho focou-se principalmente na implementação das quatro primeiras etapas formadas 

pelo planeamento de produto, desenvolvimento de conceitos, system-level design e detail design. Estas 

duas últimas etapas serão abordadas no capítulo seguinte. 

3.1 Etapa 1 – Planeamento de Produto 

O planeamento de produto é a etapa inicial do processo de desenvolvimento. Por uma questão de 

apresentação e estruturação da informação optou-se por incluir as subfases de identificação de 

necessidades e especificações do produto, ficando esta etapa divida em três subfases: identificação de 

oportunidades, identificação de necessidades e especificações de produto - Figura 3.2. Um bom 

planeamento de produto facilita a resolução de todas as outras etapas aumentando a qualidade final do 
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produto. Por essa razão optou-se por utilizar uma ferramenta de gestão denominada por Quality Function 

Deployment – (QFD) criada no fim da década de 60 por Yoji Akao. Surgiu como ferramenta de auxílio no 

projeto de navios de grandes dimensões, em 1972 foi utilizada pela Mitsubishi tendo chegado aos EUA na 

década de 80 pelas empresas Ford e Xerox [49]. É uma ferramenta desenvolvida para ajudar as equipas 

de desenvolvimento de produto a conceber novos produtos focados nos desejos e gostos do cliente. 

Orientada para o consumidor, esta ferramenta utiliza a matriz Casa Qualidade que funciona como um 

mapa conceptual identificando efetivamente o que o cliente necessita e que estratégia se deve seguir para 

obtenção do melhor resultado possível. 

 

Figura 3.2 - Sequência das subfases da etapa de Planeamento de Produto. 

3.1.1 Identificação de Oportunidades 

A identificação da oportunidade surgiu em conversa com a Dra. Carla Madaíl, médica ortopedista 

especializada em cirurgias de reconstrução de ligamentos do joelho, que lançou o desafio de criar um 

dispositivo para utilizar nas cirurgias de reconstrução do LCA com o objetivo de tracionar o enxerto com 

uma tensão pré-determinada e de garantir que a direção da tensão está alinhada com o eixo do túnel tibial. 

Os dispositivos disponíveis no mercado têm diversos problemas fazendo com que os médicos evitem a 

sua utilização e optem por aplicar força ao enxerto manualmente, uma opção rápida e fácil de utilizar, mas 

incerta e pouco rigorosa. 

Para melhor entender esta oportunidade foi necessário adquirir conhecimentos no campo da 

saúde, mais especificamente nas cirurgias de reconstrução de ligamentos assim como as condicionantes 

a nível mecânico, material e espacial. Depois de uma fase de leitura de documentos da área em questão, 

foi possível assistir a uma cirurgia de reconstrução do LCA ao vivo no bloco operatório onde se observou 

de perto as dificuldades existentes durante a operação e se percebeu muitas das limitações que vão 

influenciar a etapa de geração de conceitos. 

Ao longo da elaboração desta dissertação, percebeu-se que os dispositivos disponíveis no 

mercado tinham como único propósito auxiliar a reconstrução do LCA. Com isto identificou-se uma nova 

oportunidade, a possibilidade de o novo dispositivo poder ser utilizado na reconstrução de outros 

ligamentos para além do LCA. Um dispositivo simples e eficiente para tracionar enxertos, que para além 

de prestar auxílio na reconstrução do LCA facilmente se adapta para ser utilizado em reconstruções de 
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outros ligamentos, tais como o LCP e o LCM, tornando-o num dispositivo universal. Esta nova oportunidade 

veio acrescentar valor ao novo produto, mas teve bastantes implicações a nível de projeto e 

dimensionamento. 

De seguida, procurou-se identificar os problemas dos dispositivos já existentes e identificar 

possíveis oportunidades para a criação de novas soluções. 

Razões para a fraca adesão a estes dispositivos: 

Observando a cirurgia de reconstrução do LCA de uma perspetiva mais generalizada, concluiu-se 

que a fase de tensionamento do enxerto desempenha um papel de menor importância relativamente às 

restantes fases da cirurgia. No entanto, a partir do momento em que se pretende aumentar a eficácia deste 

tipo de operações todas as fases são estudadas individualmente para obter o melhor rendimento possível. 

A utilização de um dispositivo que permite controlar o módulo e a direção da força é uma grande vantagem, 

mas existem vários aspetos associados à utilização destes dispositivos que podem contribuir de uma 

maneira menos vantajosa para a operação. 

Os principais aspetos que levam os médicos a evitar utilizar este tipo de dispositivos são 

apresentados na seguinte lista: 

• pouca informação acerca dos benefícios que existem sobre o conhecimento da força que se 

está a aplicar; 

• dificuldade de manuseamento; 

• mais um dispositivo a entrar para a mesa de instrumentos na sala de operações; 

• custos de esterilização; 

• grande volume ocupado pelo dispositivo, pode interferir com outros dispositivos. 

Depois de identificar as oportunidades e analisar os problemas associados, chegou-se à conclusão 

que seria vantajoso prosseguir com o desenvolvimento deste novo produto. 

Os objetivos gerais do novo produto são apresentados na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 - Objetivos gerais do produto em desenvolvimento. 

Objetivos Gerais do Produto 

Descrição do Produto: 
Dispositivo universal para tensionamento e direcionamento de 
enxertos em cirurgias de reconstrução; 

Proposta de Melhoria: 

Controlo do módulo da força aplicada; 

Controlo da direção da força; 

Maior adaptabilidade e usabilidade. 

Objetivos chave do produto: 

Ser de fácil utilização; 

Ser versátil; 

Ser inovador; 

Ser eficaz e simples. 

Mercado Primário: 
Médicos Ortopedistas que realizam cirurgias de reconstrução de 

ligamentos. 

Hipóteses e Limitações: Materiais esterilizáveis; adaptável a diferentes regiões anatómicas. 

Partes interessadas: 
Consumidores (Hospitais, médicos); Fabricantes de dispositivos 
médicos. 

 

3.1.2 Identificação de Necessidades 

Depois de organizados os objetivos gerais do novo produto, o passo seguinte consistiu em 

identificar as necessidades do cliente. Existem dois tipos de necessidades a identificar: 

• necessidades diretas que são as necessidades apontadas de imediato pelo utilizador; 

• necessidades latentes são aquelas que normalmente não são reconhecidas pelo utilizador, 

mas são compreendidas pelo projetista, contribuindo para o aumento da satisfação do 

utilizador relativamente ao novo produto. 

Esta identificação das necessidades consiste na recolha de dados dos possíveis consumidores do 

produto e do estudo de produtos idênticos. Para além de terem sido realizados questionários e entrevistas, 

surgiu também a oportunidade de participar em reuniões com médicos ortopedistas e de assistir a uma 

cirurgia de reconstrução do LCA como a descrita em 2.1.3. 

Por o doente não ser o utilizador direto deste produto não foram recolhidas quaisquer informações 

sobre o mesmo, mas recomenda-se a recolha de informação relativamente à recuperação e ao bem-estar 
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do doente durante o acompanhamento pós cirúrgico com o intuito de promover a utilização do novo 

dispositivo [50]. Na Tabela 3.2 apresentam-se os requisitos do cliente e a respetiva interpretação para 

necessidade. 

Tabela 3.2 - Interpretação dos requisitos do cliente em necessidades. 

Requisitos do cliente Interpretações 

Deve permitir alinhamento adequado do 

ligamento com o túnel tibial. 
Controlar a direção da força. 

Deve oferecer a possibilidade de aplicar 

diferentes valores de força uniformemente 
distribuídos.  

Controlar a magnitude da força aplicada ao 

enxerto. 

Deve ficar fixo à perna durante os testes cíclicos 
sem necessidade de ocupar as mãos do cirurgião 
(“hands free”). 

Manter a força depois de a aplicar sem que seja 
necessária qualquer interação. 

Por vezes é necessário voltar a aplicar força 

devido à extensão do enxerto. 
Possibilidade de retensionamento. 

Ser reutilizável. 
Suportar esterilização mantendo as propriedades 

mecânicas. 

Ultrapassar a complexidade das soluções já 

existentes. 
Ser simples, intuitiva e fácil de utilizar. 

Deve ter em atenção diferenças anatómicas 

(diferentes dimensões) do segmento onde é 
aplicado. 

Adaptável e universal consoante a região 

anatómica. 

Deve ser um dispositivo universal que permita 
determinar com exatidão as forças aplicadas 
neste procedimento (independentemente da 
técnica). 

Universal e versátil consoante cada técnica. 

Evitar peças que possam causar danos no corpo 
do doente 

Não causar agressões. 

Não deve comprometer o campo de 
visão/trabalho do cirurgião. 

Ser pouco volumoso com abertura na zona de 
trabalho. 

Estrutura simples com o mínimo de peças 
possíveis. 

Leve, simples, pouco volumoso. 

Na Tabela 3.3 observam-se as necessidades do cliente já interpretadas e organizadas, juntamente 

com a importância que estas representam para o utilizador (notas numa escala de 1- nada importante a 5- 

muito importante). Acrescentaram-se algumas necessidades que se consideraram importantes por 

estarem associadas a produtos específicos do mercado em análise, nomeadamente leve, baixo volume, 

resistente, design de produção, baixo custo. Para obter os valores da importância relativa em percentagem 

dividiram-se os valores de 1 a 5 atribuídos a cada necessidade pelo somatório total, multiplicando por 100. 

Estas percentagens serão utilizadas mais à frente para calcular as especificações do produto com maior 

relevância. 
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Tabela 3.3 - Necessidades identificadas e respetiva importância relativa para o utilizador. 

Necessidade do Cliente 
Escala de 

1 a 5 
% 

Adaptável e Universal 

Adapta-se a várias regiões anatómicas 5 7,1 

Compatibilidade com diferentes técnicas cirúrgicas 5 7,1 

Minimizar agressões no doente 2,5 3,6 

Usabilidade 

Manter a força aplicada (Hands Free) 4 5,7 

Facilidade de utilização 4,5 6,4 

Facilidade de instalação 4,5 6,4 

Simplicidade e Intuição 4 5,7 

Minimizar as zonas cegas no campo de visão 3,5 5,0 

Controlo das Variáveis 

Controlo do módulo da força aplicada 5 7,1 

Controlo da direção da força aplicada 4 5,7 

Possibilidade de retensionar o ligamento 4 5,7 

Design/Projeto 

Leve 4 5,7 

Pouco volumoso 3 4,3 

Esterilizável 4 5,7 

Facilidade de limpeza 2,5 3,6 

Baixo custo 3,5 5,0 

Desenhado para produção 4 5,7 

Manutenção 3 4,3 

 Total = 70 100 % 

 

Para complementar a Tabela 3.3 apresenta-se uma breve descrição de cada grupo de 

necessidades. 
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Adaptável e Universal: a irregularidade e assimetria do corpo humano acrescentam vários 

constrangimentos na zona de contacto do dispositivo. A existência de diversas técnicas e vários ligamentos 

afeta a estrutura do dispositivo, como é referido ao longo do capítulo 2. 

Usabilidade: a montagem e o manuseamento do dispositivo devem apresentar uma imagem 

intuitiva e user-friendly ao médico ortopedista. Deve-se ter em consideração o número de passos 

necessários, as propriedades dos materiais, os sistemas mecânicos e a zona de trabalho em ambiente 

cirúrgico. Uma vez que os utilizadores não tem nenhuma participação do processo de criação do novo 

produto, estão sujeitos utilizar o dispositivo de maneira incorreta correndo o risco causar problemas [50]. 

Controlo das variáveis:  para controlar o módulo e a direção da força aplicada é necessário ter em 

conta o alinhamento da força com o eixo do túnel tibial e o sistema de transmissão da força, assim como 

referenciais, display dos valores e características mecânicas do enxerto/ligamento. 

Design/Projeto: devem escolher-se materiais que respeitem simultaneamente as características 

mecânicas e os requisitos impostos pelas normas, uma vez que este tipo de dispositivos devem ser 

devidamente limpos e desinfetados [32,33], através de processos que podem provocar algum desgaste. É 

necessário um equilíbrio entre as peças desenhadas (tendo em conta a sua funcionalidade e método de 

fabrico) e as peças standardizadas que diminuem o custo de produção. É importante também ter em conta 

as necessidades que vão surgindo ao longo das várias etapas do processo de desenvolvimento. 

3.1.3 Especificações do Produto 

As especificações do produto caracterizam quantitativamente o funcionamento do produto e 

permitem que todo o processo evolua de uma forma estruturada e mais objetiva. Para as selecionar 

utilizaram-se as necessidades identificadas na secção anterior e efetuou-se um estudo de mercado dos 

produtos concorrentes. Estas especificações consistem numa tradução das necessidades do cliente para 

características técnicas, que podem ser trabalhadas pelos engenheiros para que o novo produto possa 

atingir os objetivos traçados.  

3.1.3.1 Análise dos dispositivos concorrentes 

A análise destes dispositivos permitiu compreender as técnicas utilizadas pela concorrência para 

satisfazer certas necessidades do consumidor, oferecendo também uma visão mais alargada do tema em 

questão. Os dispositivos concorrentes analisados foram: o Tunneloc da Zimmer Biomet, o Ligament strand 

tensioner da DePuy, o Surgical tensioning assembly e o SE graft tensioning system da ConMed. Para tal 

recorreu-se às patentes disponibilizadas para consulta na web. Optou-se por dividir os dispositivos 

concorrentes em quatro secções diferentes: Interface doente-aparelho (D-A), fixação dos fios, sistema de 

transmissão de força, interface aparelho-médico (A-M), caracterizadas pela função/objetivo que 
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desempenham. Na Figura 3.3 observa-se a decomposição em secções, utilizando dois dos dispositivos 

concorrentes como exemplo. Atribuiu-se uma cor a cada uma das secções para facilitar a análise. 

• Interface: Doente – Aparelho: (I.) 

• Fixação dos fios: (II.) 

• Sistema de Transmissão de Força: (III.) 

• Interface: Aparelho – Médico: (IV.) 

 

Figura 3.3 - Exemplo de decomposição em secções de produtos concorrentes, adaptado de [52], [53]. 

Apresentam-se agora quatro dispositivos concorrentes existentes no mercado. 

Produto A - Tunneloc 

 

Figura 3.4 - Produto A: Tensionador Tunneloc da Zimmer Biomet, adaptado de [54]. 

Descrição: dispositivo descartável de fácil utilização equipado com uma mola de compressão que 

informa o médico sobre o valor da força aplicada. Utiliza um sistema de hands-free com um travão dentado 

que possibilita o retensionamento para remover a fluência durante a realização dos ensaios cíclicos 
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referidos no fim do capítulo 2.1.3. O braço rotativo permite tracionar dois ou quatro fios do enxerto 

independentemente do comprimento dos mesmos e garante uma tensão uniforme ao longo do ligamento 

[54]. Está limitado a técnicas de fixação com parafusos uma vez que vem equipado com uma bucha de 

implante. A bucha aumenta a superfície de contacto e diminui as folgas no conjunto túnel, enxerto, 

parafuso, e fixa temporariamente o enxerto até o parafuso ser inserido. O Tunneloc tem apenas um ponto 

de contacto com a perna, o que não garante estabilidade durante o tensionamento. Foi desenvolvido como 

uma peça única com o objetivo de tensionar enxertos apenas nas cirurgias de reconstrução do LCA, mas 

não abrange toda a gama de diâmetros dos enxertos nem garante a direção correta da força aplicada. Por 

ser compacto impossibilita a utilização das ferramentas necessárias para fixar o enxerto à tíbia em 

simultâneo [53]. O resumo da interpretação e análise do Produto A é apresentado na Tabela A.1 no anexo 

A. 

Número da patente: US 8771352B2; Data de publicação: 08/07/2014; Inventor: Nathanael K. 

Conner et al. 

Produto B - Ligament strand tensioner 

 

Figura 3.5 - Produto B: Ligament strand tensioner da DePuy [55]. 

Descrição: dispositivo reutilizável de fácil utilização equipado com uma mola de compressão que 

informa o utilizador sobre o valor da força aplicada. O anel com abas permite tracionar dois ou quatro fios 

do enxerto, e os 3 eixos de rotação do anel compensam a diferença de comprimento dos fios contribuindo 

para a tensão uniforme ao longo do enxerto. Pode ser utilizado para diferentes técnicas de reconstrução 

de ligamentos, mas a ausência de um sistema de bloqueio obriga o utilizador a manter a força que desejada 

durante a realização dos testes cíclicos de flexão-extensão. Não entra em contacto direto com a perna do 

doente pelo que a direção da força aplicada depende totalmente do utilizador. O furo passante ao longo 

de toda a peça possibilita a utilização de ferramentas necessárias durante a fixação do enxerto ao osso 

[52]. O resumo da interpretação e análise do Produto B é apresentado na Tabela A.2 no anexo A. 

Número da patente: US 20070198036A1; Data de publicação: 23/08/2007; Inventor: Joseph H. 

Sklar et al. 
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Produto C - Surgical tensioning assembly 

 

Figura 3.6 - Produto C: Surgical tensioning assembly, adaptado de [56]. 

Descrição: dispositivo reutilizável equipado com duas molas de compressão que informam o 

utilizador sobre o valor da força aplicada. O mecanismo de rosca utilizado para comprimir as molas garante 

uma força constante ao longo dos testes cíclicos de flexão-extensão sem ser necessário qualquer 

interação por parte do utilizador. Os dois braços independentes possibilitam o tensionamento de dois 

ligamentos/enxertos em simultâneo. Por outro lado, no caso de tensionar apenas um ligamento esta 

característica pode afetar a tensão ao longo do ligamento fazendo com que esta deixe de ser uniforme. O 

dispositivo oferece a possibilidade de tensionar enxertos com dois ou quatro fios, no entanto não elimina 

a diferença entre os comprimentos dos fios, é limitado quanto à utilização de ferramentas necessárias 

durante a fixação do enxerto ao osso pelo que algumas técnicas cirúrgicas poderão não ser compatíveis. 

As duas cavilhas oferecem dois pontos de apoio o que torna a fixação do dispositivo à perna bastante 

estável, mas causam agressões no osso de fixação [56]. O resumo da interpretação e análise do Produto 

C é apresentado na Tabela A.3 no anexo A. 

Número da patente: US 20110029079A1; Data de publicação: 03/02/2011; Inventor: Lonnie E. 

Paulos. 
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Produto D - The ConMed Linvatec SE™ (stress equalization) graft tensioning system 

 

Figura 3.7 - SE graft tensioning system da ConMed, adaptado de [57]. 

Descrição: dispositivo reutilizável equipado com duas molas de compressão que informam o 

utilizador sobre o valor da força aplicada, o mecanismo de rosca utilizado para comprimir as molas garante 

uma força constante ao longo dos testes cíclicos de flexão extensão sem ser necessário qualquer interação 

por parte do utilizador. No entanto a possibilidade de controlar cada mola individualmente pode afetar a 

uniformização da tensão ao longo do enxerto. A peça de encosto à perna utiliza duas cavilhas que 

permitem fixar o dispositivo ao osso com grande estabilidade. Este sistema utiliza um pivot que encaixa 

no túnel tibial colocando a peça na posição correta de modo a alinhar a direção da força aplicada com o 

eixo do túnel de alojamento. O dispositivo oferece a possibilidade de tensionar enxertos com dois ou quatro 

fios e permite utilizar diferentes técnicas cirúrgicas. As cavilhas de fixação foram projetadas apenas para 

o caso único da tíbia, e ao ficarem diretamente cravadas na tíbia provocam agressões que podem gerar 

problemas [57–59]. O resumo da interpretação e análise do Produto D é apresentado na Tabela A.4 no 

anexo A.  

Número da patente: US 6679889B1; Data de publicação: 20/01/2004; Inventor: Hugh S. West, Jr. 

et al. 

Em todos os produtos analisados existem características positivas e negativas que originam uma 

indecisão por parte do utilizador. Apesar de todos os dispositivos indicarem o módulo da força aplicada, 

os produtos A, B e C não oferecem a possibilidade de alinhar corretamente a direção de aplicação da força 

com o eixo do túnel de alojamento, que traz as consequências referidas na secção 2.1.3.2. Os produtos C 

e D providenciam uma fixação estável que evita erros na direção de aplicação da força durante os ensaios 

cíclicos, um sistema de travão que mantém a força desejada pelo utilizador e possibilita o retensionamento 

do enxerto após os ciclos de teste para compensar perdas de tensão que possam ter ocorrido. Algumas 

células das tabelas de interpretação e análise da concorrência não apresentam qualquer informação, 

símbolo (*), pela dificuldade de acesso a este tipo de informação. 
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A partir de toda a informação recolhida até ao momento, foram selecionadas as seguintes 

especificações com o objetivo de satisfazer as necessidades do consumidor da melhor maneira possível - 

Tabela 3.4. 

Tabela 3.4 - Tabela das especificações do produto. 

Especificações do Produto 

Número de zonas anatómicas abrangidas pelo 

dispositivo – [1 a 4] 

Número de técnicas compatíveis com o 

dispositivo – [1 a 5] 

Tensão de limite elástico dos materiais – [MPa] Intervalo de força disponível – [10; 120] [N] 

Número total de peças do dispositivo – [1 a 50] Número de passos na utilização – [1 a 10] 

Número de passos na (des)instalação – [1 a 8] Tempo despendido na (des)instalação – [s] 

Percentagem de peças standard que constituem 
o dispositivo – [%] 

Ergonomia de manuseamento – [%] 

Aparência intuitiva para o utilizador – [%] 
Volume de ocupação da área de trabalho do 
médico – [mm3] 

Maior dimensão do dispositivo – [mm] Rigidez à flexão dos materiais – [N/m] 

Ângulo de direção da força aplicada com o eixo 

do túnel tibial – [º] 
Massa total do dispositivo – [g] 

Volume total do dispositivo – [mm3] Desgaste das peças por erosão – [m3/m] 

Temperatura de transição vítrea dos materiais – 
[ºC] 

Resistência térmica dos materiais – [Nº de ciclos] 

Reatividade dos materiais a líquidos e gases Custo de fabrico do dispositivo – [€] 

Tempo de fabrico do dispositivo – [s] Acabamentos a aplicar aos materiais – [μm] 

Dano das peças por fadiga – [Nº de ciclos]  

Nalgumas especificações apresentadas na tabela acima surgem intervalos de valores em vez de 

unidades SI. Estes intervalos irão intervir na fase de geração e seleção de conceitos com o objetivo de 

garantir que as necessidades do cliente são satisfeitas. Pela sua subjetividade, especificações como a 

percentagem de peças standard que constituem o dispositivo, ergonomia durante o manuseamento e 

aparência intuitiva do dispositivo são quantificadas em percentagem. 



41 

3.1.3.2 Casa Qualidade 

A Casa da Qualidade é uma matriz utilizada na Quality Function Deployment com a finalidade de 

converter as necessidades do cliente em características de qualidade do produto, identificando as relações 

entre estes e outros dados recolhidos de uma maneira acessível e objetiva. O nome Casa da Qualidade 

(CQ) deve-se ao formato da matriz ser semelhante a uma casa, onde cada divisão da casa representa 

uma matriz com informações distintas sobre o produto. A CQ permite organizar as especificações do 

produto por ordem de importância, estudar de que maneira os produtos existentes satisfazem as 

necessidades do cliente e com isto encontrar as especificações a dar prioridade durante a geração dos 

conceitos. 

No quarto 1 são apresentadas as necessidades do consumidor recolhidas no subcapítulo 3.1.2. O 

quarto 2, também conhecido como chaminé, representa a importância relativa das necessidades para o 

consumidor. No quarto 3 encontram-se as especificações técnicas obtidas no início deste subcapítulo com 

os valores alvo que se pretendem alcançar e com a direção que os engenheiros devem seguir, “↑” para 

maximizar ou “↓“ para minimizar. Por cima situa-se o telhado onde se marcam as correlações entre as 

especificações técnicas, estas podem ser positivas atuando como um reforço na satisfação das 

necessidades ou negativas atuando como um conflito. No quarto 4 são apresentadas as relações entre as 

necessidades e as especificações assim como o grau de influência que cada necessidade tem sobre cada 

especificação. O quarto 5 refere-se, do ponto de vista do consumidor, ao nível de satisfação (de 1 a 5) que 

cada produto concorrente apresenta para cada necessidade, permitindo identificar os pontos fracos dos 

produtos concorrentes e transforma-los em vantagens competitivas para o novo produto. O quarto 6, a 

última divisão, apresenta a importância relativa que cada especificação técnica tem na contribuição para 

a satisfação das necessidades do cliente. Esta importância relativa foi calculada com recurso aos quartos 

2 e 4, utilizando os valores da importância relativa das necessidades e os valores do tipo de relacionamento 

entre as especificações e as necessidades [49], [60]. A CQ é uma ferramenta bastante versátil que se 

molda consoante a categoria e o modelo de negócio de cada produto. Na Figura 3.8 é apresentado um 

diagrama exemplo da CQ a partir do qual se desenvolveu a CQ para o novo dispositivo, alguns quartos 

foram omitidos uma vez que não eram necessários para este caso de estudo. 



42 

 

Figura 3.8 - Diagrama da Casa Qualidade com os quartos que se adequam ao novo produto. 

3.1.3.3 Construção e Análise da Casa Qualidade 

Todos os dados recolhidos até esta fase são agora organizados e apresentados na Figura 3.9. A 

lista das necessidades apresentadas no subcapítulo 3.1.2 é colocada nas linhas juntamente com a 

importância relativa em percentagem (quartos 1 e 2). As especificações do produto são distribuídas pelas 

colunas juntamente com a direção de variação e valor a atingir de cada uma (quarto 3). A matriz das 

relações entre necessidades e especificações (quarto 4) é preenchida com os símbolos: “9” - relação forte, 

“3” - relação média, “1” - relação fraca, consoante a intensidade de cada relação, deixando em branco os 

casos onde não existe qualquer relação. As relações entre as especificações do produto são apresentadas 

no telhado da casa, para classificar cada relação utilizaram-se os símbolos: “++” – relação muito positiva, 

“+” – relação médio positiva, “-“relação médio negativa”, “- -” relação muito negativa, deixando em branco 

os casos onde não existe qualquer relação. Em baixo da matriz das relações aparece o quarto 6 referente 

ao peso relativo de cada uma das especificações do produto. Neste quarto são identificadas as 

especificações mais importantes que vão servir como guias durante a fase de geração de conceitos. A 

Figura 3.9 apresenta-se a CQ já preenchida. 
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 Necessidades do Consumidor  ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑  
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d

a
p

tá
v
e
l 

 e
  

U
n

iv
e
rs

a
l Adaptável à região anatómica 7,1 9 9     9   3 3 1 1   3 1   1   3           3      

Compatível diferentes técnicas cirúrgicas 7,1 9 9 3 3 9 3 3 3 1 1  3 1  1  3     9 3     

Não causar agressões 3,6 1       1   3                             3  

U
s
a
b

il
id

a
d

e
 

Manter a força aplicada - Hands Free 5,7    9 3 1 1       3     1 1               

Fácil de utilizar 6,4 3 3   3 9    9 9 3 3   3 3           

Fácil de instalar 6,4 3 3   9  9 9  9 9 3    3 3           

Simples e Intuitivo 5,7 1 1   9 9 9 9 3 1 9 1     1           

Minimizar zonas cegas no campo de visão 5,0 3 1   3       9     9             

C
o

n
tr

o
lo

 d
a
s
 

V
a
ri

á
v
e
is

 Módulo da Força aplicada 7,1 9 3 9 9                 9 9       9              

Direção da Força aplicada 5,7 9 3 3           9 9             

Retensionamento 5,7    3 3  3          1    9          

D
e
s
ig

n
/P

ro
je

to
 

Materiais Leves 5,7 1                3         9             9      

Pouco volumoso 4,3 1 1   3       9 9   3 9           

Esterilizável 5,7                    9 9 9 9 3     

Facilidade de limpeza 3,6 1 1   3            3  3   3      

Baixo custo 5,0 3 3 1 3 3    9 3  3    3 9  3 3 3 3 9 3 9  

Desenhado para produção 5,7 1 1   9    9 3 3 3  3   1      9 9 3  

Manutenção 4,3 1 1   1 9       9     1         3 9 9 1 3 3 3   9  

Peso Relativo de todas as Especificações (%) 8,2 5,9 4,2 3,3 9,7 3,6 3,6 3,8 3,9 4,8 4,3 4,9 3,2 3,4 1,7 2,8 5,8 3,6 2,7 1,7 1,9 3,6 5,2 1,6 2,6  
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Figura 3.9 - Quartos 1, 2, 3, 4, 6 e telhado da Casa Qualidade para o novo dispositivo. 

A importância relativa em percentagem foi calculada através da equação 3.1 tendo em conta os 

valores das relações entre cada especificação e necessidade (quarto 4), ponderados pelos valores da 

importância relativa de cada necessidade atribuídos pelo cliente (quarto 2) 

𝐸𝑖 =
∑ (𝑁𝑗 ∗ 𝑟𝑖𝑗)𝑛

𝑗=1

∑ ∑ (𝑁𝑗 ∗ 𝑟𝑙𝑗)𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑙=1

(3.1) 

Em que, Ei representa o peso relativo da especificação do produto i; Nj representa a importância 

relativa da necessidade j e rij e rlj representam a relação entre a especificação i/l e a necessidade j. 

Ao observar a CQ nota-se uma tendência diagonal na matriz das relações (quarto 4), esta 

tendência é fundamental numa CQ bem construída. Na Figura 3.9 os valores em percentagens mais 

elevados são as especificações do produto com maior relevância. As seguintes especificações dão origem 

às características técnicas que devem ser tidas em conta na fase de geração de conceitos: 

• baixo número total de peças; 

• maior número de zonas anatómicas abrangidas; 

• maior número de técnicas compatíveis; 

• menor volume; 

• baixo custo de fabrico; 

• baixo volume de ocupação da zona de trabalho; 

• ergonomia de manuseamento. 

A análise dos produtos concorrentes feita em 3.1.3.1 é introduzida à direita da matriz das relações, 

dada à fraca adesão a este tipo de dispositivos considerou-se importante incluir o quarto 5 para apresentar 

os pontos fracos e fortes da concorrência e delinear os aspetos chave em que o novo produto se pode 

diferenciar. Com auxílio de especialistas na área em estudo, atribuíram-se notas numa escala de 1 a 5, 1 

para um desempenho muito fraco e 5 para um desempenho muito bom, relativamente à maneira como os 

produtos A, B, C, D satisfazem as necessidades do quadro 1. Na Figura 3.10 são apresentados os quartos 

1,2 e 5 da CQ. 
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   Perceção do Consumidor 
%  Necessidades do Consumidor  1 2 3 4 5 

A
d

a
p

tá
v
e
l 

 e
  

U
n

iv
e
rs

a
l Adaptável à região anatómica 7,1  A, C, D   B 55 

Compatível diferentes técnicas cirúrgicas 7,1  A C B, D  65 

Não causar agressões 3,6  C, D  A B 65 

U
s
a
b

il
id

a
d

e
 

Manter a força aplicada - Hands Free 5,7 B    A, C, D 80 

Fácil de utilizar 6,4    A B, C, D 95 

Fácil de instalar 6,4  C A, D  B 65 

Simples e Intuitivo 5,7  C  A, D B 75 

Minimizar zonas cegas no campo de visão 5,0  C D A B 70 

C
o

n
tr

o
lo

 d
a
s
 

V
a
ri

á
v
e
is

 Módulo da Força aplicada 7,1   A, B C, D  70 

Direção da Força aplicada 5,7 B A, C   D 50 

Retensionamento 5,7 B    A, C, D 80 

D
e
s
ig

n
/P

ro
je

to
 

Materiais Leves 5,7   B, C D A 75 

Pouco volumoso 4,3   D A B, C 85 

Esterilizável 5,7 A    B, C, D 80 

Facilidade de limpeza 3,6   C, D B A 75 

Baixo custo 5,0      * 

Desenhado para produção 5,7   C, D A, B  70 

Manutenção 4,3 A  C, D B  55 

Figura 3.10 - Casa Qualidade: perceção do consumidor face aos produtos concorrentes. Quartos 1,2 e 5. 

As necessidades que obtiveram pontuação abaixo dos 70% são as menos satisfeitas pelos 

produtos existentes. Na seguinte lista apresentam-se os pontos em que o novo dispositivo se pode focar 

para destacar-se da concorrência:  

• controlo da direção da força aplicada; 

• adaptável à região anatómica; 

• manutenção; 

• compatível com diferentes técnicas cirúrgicas; 

• fácil de instalar; 

• não causar agressões. 

O foco do design é decidido após a conclusão da CQ, ao identificar as especificações do produto 

mais importantes e tendo em consideração as necessidades do cliente menos satisfeitas pelos produtos 

concorrentes. 
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3.2 Etapa 2 - Desenvolvimento de Conceitos 

A etapa de Desenvolvimento de Conceitos implica uma abordagem mais criativa. Os conceitos são 

desenvolvidos através de ideias que surgem durante a exploração das várias características e 

especificações do produto, de seguida seleciona-se o conceito vencedor pelo nível de desempenho do 

seu protótipo nos testes. Dividiu-se esta etapa em quatro subfases: geração de conceitos, seleção de 

conceitos, prototipagem e teste de conceitos - Figura 3.11. 

 

Figura 3.11 - Sequência das subfases da etapa de Desenvolvimento de Conceitos.  

3.2.1 Geração, Seleção e Prototipagem 

Durante o processo de geração de conceitos utilizaram-se as seguintes técnicas para promover a 

criação de ideias e novos conceitos: 

• decomposição de problemas; 

• analogias; 

• questionar e refletir sobre os limites do problema; 

• distorção de ideias; 

• criação de estímulos relacionados com o ambiente do produto; 

• criação de estímulos sem relação. 

3.2.1.1 Decomposição dos problemas e respetivas soluções 

Para iniciar o processo de geração de conceitos foi necessário clarificar os problemas principais e 

decompô-los em problemas mais simples. Nesta fase o importante é identificar os elementos chave do 

novo produto sem assumir qualquer tipo de tecnologia, evitando impor restrições durante a geração dos 

conceitos. O objetivo desta decomposição é dividir o problema principal em problemas mais simples com 

um grau de complexidade inferior permitindo uma abordagem mais focada e detalhada para cada 

problema. Para este caso optou-se por decompor a ideia de um tensionador de ligamentos com base nas 

necessidades do cliente e nas funções que este terá de desempenhar. Optou-se por decompor nos 



47 

seguintes assuntos: energia, travão, enxerto, adaptador e direcionamento. De seguida decompôs-se em 

problemas de menor dimensão, tal como se pode observar a Figura 3.12. 

 

Figura 3.12 - Diagrama da decomposição em problemas de menor complexidade. 

Após a decomposição em problemas mais simples recorreu-se à divisão em secções utilizada na 

interpretação dos dispositivos concorrentes em 3.1.3.1 e gerou-se um diagrama para cada secção, Figura 

3.13, onde se apresentam diversas ideias como soluções aos problemas sugeridos. Nesta fase é 

importante registar o maior número de soluções possível, mesmo quando estas parecem incompatíveis 

com o problema geral. 

 

Figura 3.13 - Diagrama de ideias e soluções para responder aos problemas propostos. 
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Este tipo de abordagem de decomposição em problemas de menor complexidade e possíveis 

soluções contribuiu para a criação dos primeiros esboços do produto pretendido. Inicialmente optou-se por 

limitar as ideias apenas para reconstrução do LCA e só depois desenvolve-las para os restantes 

ligamentos indicados no subcapítulo 2.2. 

Na Figura 3.14 podem-se observar duas posições distintas da perna com possibilidade de gerar 

interferências com método de fixação do dispositivo, a primeira com um ângulo de flexão de 90º - Figura 

3.14 a), e a segunda em extensão total - Figura 3.14 b). O ângulo α representa o ângulo do túnel tibial 

relativamente ao osso da canela e permite visualizar a posição de funcionamento do dispositivo de 

tensionamento. 

 

Figura 3.14 - Posições com possibilidade de gerar interferências com a fixação do dispositivo; a) Posição 

com um ângulo de flexão de 90º; b) Posição de extensão total (ângulo de 0º). 

O esboço exibido na Figura 3.15 representa a primeira ideia dos pontos de contato entre o 

dispositivo e a perna do doente. Esta ideia consiste num sistema de 3 apoios com três graus de liberdade 

rotacionais que promovem a adaptação às superfícies irregulares do corpo humano. 

 

Figura 3.15 - Sistema de 3 apoios com três graus de liberdade rotacionais. 

De seguida, com o auxílio da CQ, desenvolveram-se vários esboços de ideias inicias que foram 

surgindo ao longo da geração de conceitos entre os quais, mecanismos, métodos de fixação e desenhos 

de regiões anatómicas. 
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3.2.1.2 Conceito 1 – Estrutura tubular 

Inicialmente considerou-se que o foco do design devia incidir sobre a facilidade de instalação, visto 

ser uma das principais razões da não utilização dos dispositivos concorrentes. As necessidades de 

universalidade e manutenção dos constituintes do dispositivo tiveram também um papel importante na 

geração deste conceito. Como tal, elaborou-se um conceito com geometria cilíndrica dada a facilidade de 

manuseamento e de substituição das peças em caso de avaria. 

Na Figura 3.16 observa-se o esboço deste conceito constituído por peças tubulares deslizantes. A 

transmissão da força para o enxerto pode ser efetuada por dois mecanismos, hidráulico ou elástico. A ideia 

de um mecanismo hidráulico surgiu pela quantidade fluido salino de baixo custo que está disponível no 

bloco operatório. Baseado no principio da prensa hidráulica estudado por Pascal [61], este mecanismo 

utiliza uma seringa devidamente calibrada onde o cirurgião aplica a pressão correspondente à força de 

tensionamento desejada, controlando a pressão no fluído, transmitindo-a para um tubo em contacto com 

o enxerto. O mecanismo elástico utiliza uma mola de compressão em contacto com dois tubos, um dos 

tubos é forçado pelo cirurgião a deslocar-se comprimindo a mola, que por sua vez obriga o deslocamento 

do tubo em contacto com o enxerto. 

 

Figura 3.16 - a) Esquema do funcionamento da prensa hidráulica com seringa; b) Esboço do sistema de 

apoio na canela. 

Os desenhos em CAD, facilitam a interpretação do funcionamento do conceito e das interações 

entres os seus componentes. Durante a conceção dos desenhos em 3D percebeu-se que a quantidade de 

peças necessárias para a implementação do mecanismo hidráulico ia contra as necessidades de 

simplicidade e facilidade de manutenção desejada pelo cliente, resultando na sua eliminação. Na Figura 

3.17 pode observar-se o modelo CAD concebido para o mecanismo elástico. Este conjunto representa o 

aplicador de tensão constituído por 4 peças com perfil tubular, duas das quais deslizantes, e por uma mola 

de compressão. 
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Figura 3.17 - Modelo Tridimensional do conceito 1. 

Na Figura 3.18 recorreu-se a um corte para mostrar o interior do conjunto “aplicador de tensão” e 

o mecanismo de transmissão de força elástico. Aproveitaram-se as cores da divisão em secções utilizadas 

em 3.1.3.1, para criar correspondência entre as soluções e os problemas. A peça 1 (a vermelho) representa 

a peça de fixação dos fios de sutura do enxerto fazendo a ligação entre a mola e o enxerto, consegue 

deslizar livremente sob a peça 4 (a branco) no interior da peça 2 (a azul). A peça 2 representa a Interface 

A-M e faz a ligação entre a mola e o cirurgião, deslizando sobre a peça 4. Na face exterior incluíram-se 

abas com intervalos regulares entre si que funcionam como travão impedindo o deslocamento 

relativamente à peça 3 (a verde). Este travão é acionado rodando a peça 2, desta maneira as abas 

exteriores entram em contato com as abas interiores da peça 3 impedindo o movimento de translação. A 

peça 3 acolhe todo o mecanismo de transmissão de força no seu interior, tendo sido incluídas abas na sua 

parede interior que suportam a força de tensionamento enquanto o travão está acionado. 

 

Figura 3.18 - Vista interior do modelo tridimensional do conceito 1. 

Para as necessidades de universalidade e facilidade de adaptação à região anatómica optou-se 

por desenvolver um segundo conjunto de peças denominado por “adaptador”. Este adaptador tem como 

função principal fixar o dispositivo ao corpo do doente atuando como Interface A-D. Na Figura 3.19 a) 

apresenta-se um esboço dos dois conjuntos de peças montados, “aplicador de tensão” e “adaptador”. O 
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esboço da Figura 3.19 b) ilustra o conjunto “adaptador” instalado na perna do doente fixado por uma 

braçadeira. 

 

Figura 3.19 - a) Esboço dos conjuntos “aplicador de tensão” e “adaptador” montados; b) Conjunto 

“adaptador” com fixação por braçadeira. 

Na Figura 3.20 são apresentados 3 conceitos de “adaptador” concebidos especificamente para o 

aplicador de tensão com estrutura tubular. O conceito na Figura 3.20  a) surge através da observação de 

outros dispositivos utilizados em ambiente cirúrgico. A sua geometria e funcionamento são semelhantes 

ao dispositivo de orientação angular utilizado na abertura do túnel tibial [19]. Este conceito foi eliminado 

por apresentar algumas interferências com os elementos centrais da articulação do joelho, correndo o risco 

de causar novas lesões. O conceito apresentado na Figura 3.20 b) utiliza uma guia de tamanho variável, 

peça 5 (a laranja), que é inserida no túnel tibial minimizando o ângulo entre a direção da força aplicada e 

o eixo do túnel tibial. A peça 6 (a amarelo) é fixada ao osso por duas cavilhas (peça 7), removíveis após a 

utilização do dispositivo, e recebe o “aplicador de tensão” tornando o seu manuseamento mais estável e 

ergonómico. Na Figura 3.20 c) apresenta-se um conceito com apoio no osso da canela, peça 10 (a 

amarelo), que possibilita escolha da amplitude do ângulo da direção da força aplicada. O mecanismo de 

rotação, peça 9 (a laranja), foi concebido para garantir que o centro de rotação não variasse consoante o 

ângulo escolhido. As principais razões para a eliminação deste conceito foram: a dificuldade de 

posicionamento do apoio na canela de maneira a que o centro de rotação do aplicador de tensão coincida 

com o túnel tibial, a necessidade da peça de apoio na canela ter de se adaptar para os dois membros 

inferiores e o elevado volume do campo de visão do médico. 
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Figura 3.20 - Três modelos tridimensionais para o conjunto “adaptador”. a) Conceito de orientação 

angular, b) conceito com guia de diâmetro variável, c) conceito com apoio no osso. 

Prototipagem 

A prototipagem é uma fase do processo de desenvolvimento que permite a criação dum modelo 

3D do conceito à escala real. Permite a visualização 3D do modelo CAD e a realização de testes 

relacionados com a sua geometria e funcionamento. O processo de impressão 3D começa com a criação 

do modelo tridimensional num software CAD como o Solidworks, onde a versão final do modelo é gravada 

em formato STL (eSTereoLitografia). Este formato utiliza séries de triângulos para representar as 

superfícies do modelo sólido, que posteriormente são interpretadas por um software, por exemplo o Cura, 

dando origem a um código de camadas (G-code) interpretado pela impressora 3D. A fase da impressão 

consiste na decomposição de várias camadas horizontais, umas sobre as outras, que no final dão origem 

ao protótipo do modelo 3D. 

Neste caso, para a criação dos protótipos recorreu-se à tecnologia de fabricação aditiva por 

filamentos fundidos de poliácido láctico (PLA), impressão 3D, caraterizada pela sua rapidez e baixo custo 

de fabrico. 

Para a construção dos protótipos do subconjunto “aplicador de tensão” e do subconjunto 

“adaptador” do conceito 1 apresentados na Figura 3.21 utilizou-se a impressora Ultimaker 3 com os 

parâmetros de impressão 3D apresentados na Tabela 3.5. 
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Tabela 3.5 - Parâmetros de impressão 3D utilizados na impressora Ultimaker 3. 

Parâmetros de Impressão 3D 

Espessura de camada 0,15 mm 

Espessura de parede 1,2 mm 

Percentagem de infill 30 % 

Temperatura de impressão 205 ºC 

Diâmetro do fio 2,85 mm 

 

 

Figura 3.21 - Protótipo do conceito 1. 

Teste de Conceitos 

Com o protótipo e em conjunto com a Dra. Carla Madaíl efetuou-se uma análise detalhada ao 

conceito apresentado, para verificar de que maneira este satisfaz as necessidades identificadas 

anteriormente. Após a análise verificou-se que o conceito de estrutura tubular satisfazia grande parte das 

necessidades do cliente, mas que falhava nas seguintes necessidades: 

• compatível para diferentes técnicas cirúrgicas; 

• não causar agressões; 

• minimizar as zonas cegas no campo de visão; 

A Dra. Carla Madaíl referiu ainda que não ficou convencida pelo elevado volume de ocupação da 

zona de trabalho nem pela geometria “fechada” que impede a visualização do interior do dispositivo e do 

orifício do túnel tibial, dificultando a sua utilização. No entanto aprovou um grande número das soluções 

apresentadas, especialmente a ideia de dividir o dispositivo em “aplicador de tensão” e “adaptador”, tendo 

esta sido elogiada e aconselhada a manter. 
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3.2.1.3 Conceito 2 – Estrutura de calhas 

Este conceito surge como uma proposta de melhoria do conceito anterior, mantendo o foco do 

design na facilidade de instalação e na universalidade, acrescentado a compatibilidade com diferentes 

técnicas cirúrgicas e minimizando o volume de ocupação da zona de trabalho. A modificação da geometria 

cilíndrica fechada implicou alterações significativas no design do novo produto. 

Na Figura 3.22 observam-se os esboços iniciais que ilustram as várias tentativas de alcançar o 

Conceito 2. Durante a geração do conceito o objetivo é a criação de algo novo, por isso é importante 

trabalhar com o mínimo de restrições possíveis. Neste caso, as restrições que se impuseram foram: o 

mecanismo de transmissão de força elástico, a geometria “aberta” - Figura 3.22 a) e b), e a divisão em 

dois conjuntos de peças (aplicador de tensão e adaptador). Para o conjunto “aplicador de tensão” optou-

se por alterar a posição da mola de compressão, ao descentralizar a força aplicada ao enxerto diminuiu-

se volume de peças de obstrução do campo de visão do cirurgião. Como consequência desta modificação, 

é necessário acrescentar outra mola para criar um mecanismo elástico em paralelo - Figura 3.22 c). As 

molas simétricas com o eixo do túnel de alojamento como eixo de simetria trazem como benefício a 

descentralização da força de tensionamento do enxerto e maior facilidade de dimensionamento. 

 

Figura 3.22 - Esboços do processo de restruturação que deu origem ao conceito 2. 

Mais uma vez através do software de CAD foi possível desenhar o Conceito 2 em 3D, utilizando 

as cores referentes a cada secção. Na Figura 3.23 podem observar-se as modificações realizadas ao 

introduzir mais uma mola no mecanismo de transmissão de força e as variações das dimensões dos 

constituintes comparando ambos os conceitos. 
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Figura 3.23 - Modelo tridimensional do conceito 2. 

Na Figura 3.24 apresentam-se os principais constituintes e a geometria simétrica deste conceito. 

As peças 1 e 2 (a azul), representam a Interface A-M, tendo sido atribuído um tom de azul mais forte para 

pega uma vez que é o ponto principal desta interface. O sistema de calha dentado, peça 3 (a roxo) e as 

calhas azuis representam o sistema de travão acionado por um gatilho que mantém a tensão desejada. O 

sistema de transmissão de força (a verde), é constituído pelas peças 4 e 5 que comprimem as molas. As 

peças a verde mais forte deslizam num carril sobre a calha dentada do travão e fazem a ligação com as 

peças de fixação dos fios de sutura do enxerto, peça 6 (a vermelho). Este sistema proporciona a 

compensação entre os comprimentos dos fios de sutura promovendo uma tensão uniforme ao longo do 

enxerto. Finalmente as peças 7 e 8 (a cinzento e amarelo) são uma simples representação de um dos 

“adaptadores” para este conceito, tendo como função a Interface A-D, com recurso a cavilhas. 

 

Figura 3.24 - Vista explodida do modelo dimensional do conceito 2. 

Para este conceito desenvolveu-se um protótipo com o objetivo de analisar e sobretudo comparar 

com o conceito anterior as dimensões principais e o volume de ocupação da zona de trabalho do médico 

ortopedista. Só com recurso a modelos reais foi possível apresentar e discutir as alterações com Dra. Carla 

Madaíl. Na Figura 3.25 pode-se observar o protótipo do conceito Estrutura de Calhas, impresso em PLA 



56 

na impressora Ultimaker 3. Utilizaram-se os mesmos parâmetros de impressão utilizados apresentados 

anteriormente na Tabela 3.5. 

 

Figura 3.25 - Protótipo do conceito 2. 

Teste de Conceitos 

Repetiram-se as análises efetuadas anteriormente com o objetivo de verificar de que maneira o 

conceito 2 satisfaz as necessidades menos conseguidas pelos produtos concorrentes e pelo o conceito 1. 

Verificou-se que este conceito apresenta melhorias relativamente à satisfação das seguintes 

necessidades: compatibilidade para diferentes técnicas cirúrgicas, direção da força aplicada e diminuição 

das zonas cegas no campo de visão. No entanto, a utilização de cavilhas continua a não satisfazer a 

necessidade de não causar agressões. 

Em comparação direta, este conceito fica um pouco atrás do conceito 1 relativamente ao baixo 

número de peças, maior dimensão e ergonomia de manuseamento. Por outro lado, apresenta um 

desempenho bastante melhor relativamente ao maior número de técnicas compatíveis, ao baixo volume 

de ocupação da zona de trabalho e ao baixo custo de fabrico. A Dra. Carla Madaíl demonstrou total adesão 

a este novo conceito e a algumas características que serão acrescentadas e trabalhadas com maior 

detalhe no capítulo seguinte. 

  



57 

4 Projeto do Conceito vencedor 

Nesta fase de projeto foram trabalhadas as etapas de System-level Design e Detail Design. 

Desenvolveram-se os subconjuntos e mecanismos do conceito vencedor tornando-o num produto 

funcional - Figura 4.1. Ao longo deste capítulo selecionam-se os materiais e descrevem-se os mecanismos 

e os componentes utilizados para a satisfação das especificações do produto enunciadas no capítulo 

anterior. Apresenta-se ainda o dimensionamento dos componentes, o toleranciamento definido para o 

correto funcionamento do dispositivo e a descrição de utilização do dispositivo com as respetivas 

vantagens e desvantagens. 

 

Figura 4.1 - Evolução do conceito para o produto final. 

4.1 Seleção dos Materiais 

A seleção dos materiais influência todo o processo de conceção de um produto, desde os testes 

e regulamentos aos processos de fabrico e stock do material. Isto faz com que a seleção dos materiais 

seja um processo bastante complexo e demorado. Nesta secção, a seleção do material teve em conta os 

seguintes critérios: disponibilidade, constrangimentos do design, custo por unidade, propriedades, 

conformidade regulatória, estética e usabilidade, biocompatibilidade, esterilização e limpeza, eficiência de 

fabrico e sustentabilidade [62]. Na Tabela 4.1 apresentam-se as especificações do produto que estão 

diretamente relacionadas com o material e que por essa razão tiveram um fator decisivo na escolha do 

mesmo. 
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Tabela 4.1 - Tabela das especificações do produto que tiveram influência na escolha do material. 

Características Especificações do produto 

Forças que atuam sobre o dispositivo Intervalo da força aplicada [0 a 120 N]; 

Esterilização 

Reatividade a líquidos e gases [Baixa]; 

Resistência a ciclos térmicos [10 000 ciclos]; 

Temperatura de transição vítrea [>135º C]; 

Baixo custo e desenhado para produção 

Massa total [1000 g]; 

Acabamento [3,2μm]; 

Tempo e custo de fabrico [s e €]; 

Número de peças [1 a 50]; 

Ergonomia de manuseamento; 

Percentagem de peças standard [>30%]. 

Para simplificar o processo de seleção do material optou-se por pesquisar um material já utilizado 

em dispositivos médicos e ferramentas auxiliares existentes no bloco operatório. Foram identificados vários 

aços inoxidáveis com propriedades semelhantes, tendo-se escolhido o AISI 304, cujas propriedades 

principais são apresentadas na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 - Propriedades do AISI 304 [63]. 

Densidade Tensão de cedência Módulo de Young (E) 
Módulo de 

Elasticidade 
transversal (G) 

8000 kg/m3 215 MPa 193 GPa 77 GPa 

O aço AISI 304 respeita todos os critérios mencionados anteriormente, no entanto podem surgir 

alguns obstáculos relativamente aos constrangimentos do design, custo por unidade, eficiência de fabrico 

e massa total do dispositivo. Para eliminar as dificuldades que possam surgir, pesquisaram-se alguns 

materiais de menor densidade que utilizam diferentes processos de fabrico e permitem uma nova 

abordagem aos critérios de design e custo por unidade.  

A polifenilsulfona (PPSU), é um polímero utilizado em vários dispositivos médicos pela sua 

capacidade em suportar vários ciclos de esterilização do autoclave, sem perder as suas propriedades. Na 

Tabela 4.3 observam-se as propriedades deste polímero. 



59 

Tabela 4.3 - Propriedades do PPSU [64]. 

Densidade 
Tensão de 
cedência 
(Tração) 

E 
Tensão de 
cedência 

(Compressão) 

Temperatura 

Máxima de Serviço 

Temperatura de 

Transição Vítrea 

1290 kg/m3 69,6 MPa 2,34 GPa 98,94 MPa 182 ºC 218 ºC 

A introdução de algumas peças em PPSU acrescenta grandes benefícios ao dispositivo que 

contribuem para o aumento da sua performance. A utilização de polímeros pode trazer aspetos negativos 

relativamente ao custo associado à sua produção. No entanto graças aos desenvolvimentos na indústria 

de fabricação aditiva é possível criar peças neste polímero com recurso a impressão 3D em conformidade 

com as normas exigidas para dispositivos médicos [65]. Isto permite a utilização deste polímero 

independentemente do número de peças a produzir. 

4.2 Subconjuntos 

O novo dispositivo foi dividido em dois subconjuntos de peças para facilitar os processos de 

instalação e utilização. O subconjunto designado por “Aplicador de tensão” é responsável por aplicar a 

força de tração ao enxerto. O subconjunto “Adaptador” possibilita que o dispositivo possa ser utilizado em 

diferentes regiões anatómicas. Os dois subconjuntos são apresentados na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 - Novo dispositivo: a) Conjunto “Aplicador de tensão”, b) conjunto “Adaptador”. 
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4.2.1 Aplicador de tensão 

O “Aplicador de tensão” foi desenvolvido com o objetivo de tracionar uniformemente um 

enxerto/tendão de um modo simples e prático, informando o utilizador da força que está a ser aplicada 

naquele momento. Para tal, desenvolveram-se três mecanismos que disponibilizam ao utilizador um 

intervalo de força entre 10 a 120 N com a possibilidade de manter e/ou alterar a força aplicada sem interferir 

com outros instrumentos auxiliares.  

4.2.1.1 Mecanismos e componentes 

Mecanismo da mola 

O mecanismo da mola e de fixação dos fios de sutura estão representados na Figura 4.3. Através 

da lei de Hooke relacionou-se o deslocamento das extremidades da mola com a força que é aplicada ao 

enxerto. O valor da força aplicada é apresentado numa escala na peça 1 que vai sendo exposta à medida 

que a mola é comprimida. Cada mola pode ser calibrada utilizando as peças 1, 2, 5 e 9 para garantir que 

a força aplicada coincide com o valor apresentado. 

 

Figura 4.3 - Mecanismo da mola e de fixação dos fios de sutura (mm). 

O sistema de fixação dos fios de sutura (peça 8) é solidário com a peça 1 e utiliza um parafuso de 

bola (peças 6 e 7) para compensar pequenas diferenças de comprimento que possam existir entre os fios 

de sutura. Este sistema pode ser utilizado para 2 ou 4 fios e contribui para a uniformização da tensão ao 

longo do enxerto. 

Mecanismo de travão 

O mecanismo de travão representado na Figura 4.4 utiliza uma patilha rotativa (peça 12) que 

permite o deslocamento da peça 9 da direita para a esquerda ao acompanhar o perfil dos dentes. A 

geometria da patilha foi idealizada para encaixar nos dentes da peça 9 e atuar como um travão sempre 

que esta se desloque da esquerda para a direita. Uma micro mola (peça 11) situada na extremidade oposta 
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ao dente da patilha faz com esta volte sempre à posição de repouso. Para desativar o travão, este 

movimento pode ser contrariado exercendo uma força sobre a micro mola que provoca a rotação da patilha 

e evita o contacto entre as peças 12 e 9 do sistema de travão. A peça 13 é o centro de rotação da patilha 

e faz a ligação entre as peças 9, 10 e 12. 

 

Figura 4.4 - Mecanismo de travão (mm). 

Mecanismo da pega  

O mecanismo da pega está representado na Figura 4.5. Este mecanismo de rotação da pega (peça 

14) e o espaçamento entre as molas facilitam a usabilidade e acessibilidade do dispositivo durante 

momento de tensionamento para qualquer técnica de fixação, ao aumentarem o volume disponível para o 

manuseamento das ferramentas auxiliares. A peça foi desenhada com uma geometria ergonómica para 

proporcionar um melhor conforto durante a utilização do dispositivo. 

 

Figura 4.5 - Mecanismo de rotação da pega e espaçamento entre molas (mm). 
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4.2.2 Adaptador 

O adaptador foi concebido para ser compatível com as diferentes técnicas de reconstrução e de 

se adaptar a diferentes regiões anatómicas, conseguindo assim desobstruir o campo de visão do médico 

ortopedista durante o tempo de utilização. Deste modo, as peças foram especificamente desenhadas para 

simplificar o processo de montagem e possuírem baixo volume. De seguida são explicadas as três 

soluções propostas dos mecanismos desenvolvidos, sustentadas nos requisitos do cliente referidos no 

capítulo 3 sendo elas: o sistema de acoplagem entre os dois subconjuntos, o sistema de remoção da peça 

de alinhamento com o eixo do túnel de alojamento e as diferentes combinações de fixação ao corpo. 

4.2.2.1 Mecanismos e componentes 

Sistema de acoplagem 

Na Figura 4.6 observa-se o sistema de acoplagem dos dois subconjuntos. O sistema utiliza 

cavilhas de conexão situadas na extremidade da peça 15 de maneira a facilitar o encaixe nos furos da 

peça 10. As cavilhas são travadas por parafusos de mola com ponta esférica que regulam a força 

necessária para o desacoplamento ocorrer. Deste modo o utilizador garante que a força necessária ao 

desacoplamento é maior do que a força aplicada ao enxerto evitando que os subconjuntos se separem 

durante o tensionamento. 

 

Figura 4.6 - Sistema de acoplagem (mm). 
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Sistema de remoção da peça de alinhamento 

Na Figura 4.7 está representado o sistema de remoção da peça de alinhamento com o eixo do 

túnel de alojamento. A peça 17 tem como função garantir que o vetor da força aplicada ao enxerto é 

colinear com o eixo do túnel de alojamento. Assim que o adaptador se encontre fixo à perna e a 

colinearidade entre o vetor força e o eixo do túnel de alojamento for confirmada, a peça 17 pode ser retirada 

para permitir a inserção do enxerto no túnel. Escolheu-se um encaixe simples que imobiliza a peça no 

momento de instalação permitindo a sua remoção após a fixação do adaptador. A remoção é realizada 

através de uma ligeira rotação sobre o seu próprio eixo axial no sentido contrário aos ponteiros do relógio. 

Este movimento liberta os entalhes da peça 16 dos rasgos da peça 17 possibilitando assim a sua remoção. 

 

Figura 4.7 - Mecanismo removível da peça de alinhamento (mm). 

O diâmetro do túnel depende única e exclusivamente do diâmetro do enxerto, podendo este variar 

entre 6 a 12 mm. Optou-se por uma utilizar uma geometria definida por um conjunto intercalado de secções 

cónicas e cilíndricas que promove a concentricidade entre a peça e o túnel de alojamento para todos os 

diâmetros possíveis. Desenvolveram-se duas peças idênticas com intervalos de diâmetros distintos, 6 a 9 

e 10 a 12 mm. 

Combinações possíveis de fixação 

Para que o dispositivo possa ser utilizado sem necessitar de intervenção constante do utilizador 

foi necessário conceber um sistema de fixação estável, removível e pouco invasivo. Na Figura 4.8 está 

representado o sistema de fixação ao osso. É importante referir que as zonas ligamentares do corpo 

humano estão quase sempre associadas a movimentos de translação e rotação (joelho, ombro, cotovelo, 

pulso, tornozelo), tornando-se extremamente difícil encontrar o método de fixação ideal. Como referido no 

capítulo 2, muitos médicos ortopedistas evitam servir-se dos dispositivos já existentes no mercado pelo 

tempo despendido durante montagem e utilização dos mesmos. Por esta razão desenvolveram-se dois 

métodos de fixação distintos que oferecem estabilidades e tempos de montagem diferentes. 
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Figura 4.8 - Combinações de utilização das cavilhas de fixação ao osso (mm). 

O sistema de fixação concebido oferece dois métodos de fixação. No primeiro a fixação é feita 

com recurso a duas cavilhas esbeltas de comprimento variável (peça 18), que passam no interior de dois 

dos quatros furos disponibilizados na peça 16 encastrando no osso. Os quatros furos da peça 16 

possibilitam várias combinações de utilização das cavilhas de maneira a que o dispositivo se fixe e adapte 

facilmente a diferentes regiões anatómicas sem necessitar de apoio de suporte do médico durante a 

utilização. O segundo método de fixação é feito através de dois espigões de pequena dimensão que 

impedem o movimento do adaptador. Esta opção de fixação foi concebida para os casos nos quais o 

utilizador não pretende uma fixação com grande estabilidade por razões práticas, anatómicas ou clínicas. 

Neste caso, é necessário que os espigões e a superfície inferior da peça 16 estejam em contacto com a 

região anatómica para que a estabilidade mínima seja garantida. Para aumentar a estabilidade da fixação 

por espigões, pode ser utilizada uma correia elástica em torno do adaptador e da perna do doente. 

4.3 Dimensionamento 

4.3.1 Dimensionamento dos componentes standard 

Com o objetivo de diminuir os custos e facilitar a manutenção do dispositivo tentou-se utilizar o 

maior número possível de componentes standard. Cada componente foi escolhido com base na sua função 

e propriedades mecânicas que devem estar de acordo os requisitos referidos em 4.1. Na Tabela 4.4 são 

apresentados os componentes que integram o dispositivo e a respetiva designação. Na coluna das 

observações indica-se a norma DIN para os componentes standard e para os restantes componentes 

indicam-se algumas informações relevantes. Quando o material não é indicado deve-se assumir o AISI 

304. 
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Tabela 4.4 - Tabela dos componentes que integram no dispositivo. 

Peça Nome Observações 

(*
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1 Varão Ø6,1mm (série de Renard), rosca de passo fino; 

2 Porca Hexagonal Baixa DIN 439-M6 

3 Casquilho PPSU  

4 Mola de Compressão * 

5 Peça roscada exterior de calibração Rosca exterior de passo fino 

6 Parafuso recebe Bola DIN 71802-8-M5 

7 Parafuso de Bola DIN 71803 M5 

8 Fixação dos fios Rosca interior M5 

9 Cremalheira interior Consultar desenho técnico 

10 Calha exterior Consultar desenho técnico 

11 Micro mola D=2mm, L0=5mm, d=0.15 

12 Patilha de travão Consultar desenho técnico 

13 Cavilha Elástica * 

14 Pega ergonómica PPSU 

15 Fim de calha Consultar desenho técnico 

16 Adaptador de 4 furos Consultar desenho técnico 

17 Cone de alinhamento PPSU 

18 Cavilha de fixação ao osso ** 

19 Espigão ** 

20 Pino Cilíndrico DIN 7 3x8 

21 Pino meio roscado DIN 7 3x33, maquinação necessária 

22 Pino de Cabeça Redonda com rasgo DIN 17111 3x6 

23 
Parafuso posicionador de mola com 

ponta esférica 
M4x9 

24 Anel de Retenção para Eixos DIN 6799 - 4 
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Os desenhos técnicos são apresentados no anexo C. Durante o desenho das peças evitou-se 

utilização de arestas vivas de modo a não causar agressões ao doente e para tornar o dispositivo mais 

ergonómico para o médico. Do ponto de vista mecânico o arredondamento das arestas vivas reduz a 

concentração de tensões nas peças. 

4.3.2 Dimensionamento da mola 

Para tornar o mecanismo de travão funcional foi essencial dimensionar as molas de modo a que 

estas ficassem sincronizadas com o intervalo entre dentes escolhido. O médico ortopedista não tem 

interesse em saber com rigor o valor do módulo da força que está a aplicar ao enxerto, interessa-lhe 

apenas ter uma noção dessa força para garantir que estão reunidas as condições necessárias para uma 

boa reconstrução do ligamento. Por essa razão definiu-se que o dispositivo seria capaz de aplicar forças 

entre os 10 e os 120 N, com intervalos de 10 N. Dado este conceito utilizar duas molas em paralelo, foi 

necessário alterar o sistema de uma mola para um sistema de duas molas em paralelo - Figura 4.9. 

 

Figura 4.9 - Modelo das molas para o dimensionamento. 

A alteração para o modelo em paralelo com duas molas iguais implicou também alterações à Lei 

de Hooke [66], como demonstrado através das equações (4.1 a 4.3.) 

𝐹 = 𝑘∆𝑥 (4.1) 

𝐹 = 𝐹𝑎 + 𝐹𝑏 , 𝐹𝑎 = 𝐹𝑏, ⇒ 𝐹 = 2𝐹𝑎 (4.2) 

𝑘∆𝑥 = 2𝑘𝑎∆𝑥 ⟹ 𝑘 = 2𝑘𝑎 

Após a demonstração concluiu-se que o modelo em paralelo utiliza duas molas com metade da 

constante de elasticidade e metade da força máxima que se pretende disponibilizar. A redução de 120 

para 60 N implica também a redução dos incrementos em cada mola para 5 N. Com este sistema de duas 

molas torna-se possível obter o intervalo do 0 aos 120 N com incrementos de 10 N que se pretende para 

o dispositivo. 

Para calcular a constante de elasticidade das molas a utilizar no dispositivo foi necessário definir 

um valor para a distância entre os dentes da cremalheira. Recorreu-se a valores utilizados em dispositivos 
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semelhantes para obter o espaçamento de 5,1mm entre os dentes da cremalheira. Introduzindo esse valor 

na equação 4.4 calculou-se a constante de elasticidade de uma mola do modelo em paralelo. 

𝐹

∆𝑥
= 𝑘 ⇔ 𝑘 =

5

5,1
= 0,98

𝑁

𝑚𝑚
(4.4) 

Retirado este valor, recorreu-se a um processo iterativo utilizando um programa disponibilizado no 

site de um fabricante de molas [67]. Este programa calcula todos os parâmetros de uma mola de 

compressão com base no comprimento livre (L0) na constante de elasticidade da mola (k), no diâmetro do 

arame (d), no diâmetro médio da mola (Dm), no material da mola e no tipo de acabamento das pontas, 

escolhidos pelo cliente. Realizaram-se vários ensaios fazendo variar os valores dos parâmetros base até 

serem obtidos valores apresentados na Tabela 4.5, validados pelo fabricante e pelas especificações do 

produto.  

Tabela 4.5 - Valores da mola dimensionada. 

Variável Valor Observações 

L0 90 [mm] 𝐿𝑠 = 𝑝𝑁𝑎 + 2𝑑 

k 0,98 [N/mm] 𝑘 =
𝐺𝑑4

8𝐷3𝑁𝑎
 

d 1,44 [mm] - 

Dm 14 [mm] - 

Material - arame de 17-7 PH Aço inoxidável CH900 

Pontas Esquadro Retificado - 

Dext  15,44 [mm] 𝐷𝑒𝑥𝑡 = 𝐷𝑚 + 𝑑 

Dint 12,56 [mm] 𝐷𝑖𝑛𝑡 = 𝐷𝑚 − 𝑑 

Ls 24,77 [mm] 𝐿𝑠 = 𝑑𝑁𝑡 

Fs 63,93 [N] Força máxima suportada pela mola 

Na 15,2 Número de revoluções ativas 

Nt 17,2 𝑁𝑡 = 𝑁𝑎 + 2 

Índice 9,72 𝐶 =
𝐷

𝑑
 , 4 < 𝐶 < 12 

Os parâmetros introduzidos no programa disponibilizado foram sendo iterados com base nas 

equações apresentadas na coluna das observações da Tabela 4.5. Durante esta iteração minimizaram-se 
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os valores referentes às variáveis L0 e Dm por estas interferirem diretamente nas dimensões máximas do 

dispositivo. 

4.3.3 Dimensionamento da cavilha elástica 

A cavilha elástica (peça 13) é chamada a atuar em duas situações distintas exercendo diferentes 

funções para cada uma delas. Inicialmente, quando o médico está a aplicar a força ao enxerto a cavilha 

funciona como eixo de rotação da peça 12. Quando o médico deixa de fazer força e o travão é acionado, 

a cavilha tem a função de receber a força da peça 12 e transmiti-la para a peça 10. Por estas duas 

solicitações optou-se por realizar o dimensionamento da peça 13. Na Figura 4.10 apresenta-se o diagrama 

de corpo livre da cavilha elástica quando é solicitada a transmitir a força máxima transmitida pela mola, 

F1= 60 N. 

 

Figura 4.10 - Diagrama de corpo livre da cavilha elástica em situação de travão acionado, F1= 60 N. 

As forças F1, F2 e F3 representam as forças que atuam sobre as peças 10 e 12 do dispositivo e as 

forças F1’, F2’ e F3’ representam as respetivas forças de reação na cavilha elástica. Para obter o valor da 

força de corte (F2’) que atua na secção da cavilha elástica utilizou-se a equação (4.5) de equilíbrio estático. 

∑ 𝐹𝑦 = 0 ⟺ 𝐹1
′ = 𝐹2

′ + 𝐹3
′, 𝐹2

′ = 𝐹3
′ (4.5) 

⟹ 𝐹1
′ = 2𝐹2

′ 

Sabendo o valor da força de corte, F2’=30 N, pode-se comparar com o valor fornecido por um 

fabricante de cavilhas elásticas. Selecionou-se uma cavilha elástica do catálogo disponibilizado com as 

seguintes características, SLTP 3x8 DIN 1481 e 0,6mm de espessura, que suporta uma força de corte de 

632 N [68]. Como se pode verificar a força F2’ é bastante menor que o valor de referência, o que garante 

a resistência mecânica da cavilha elástica escolhida para ambas as solicitações. 
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4.4 Toleranciamento 

Para garantir o correto funcionamento do dispositivo utilizaram-se as normas ISO estipuladas para 

o toleranciamento dimensional e geométrico das peças em AISI 304, como é o caso da ISO 8015:1985 

que define os princípios gerais do toleranciamento dimensional e geométrico. Estes toleranciamento, são 

escolhidos pelo engenheiro de projeto com base na intenção e funcionalidade de cada peça e 

proporcionam informações mais detalhadas sobre as características das peças e das relações que possam 

existir entre elas, para que o técnico saiba quais os cuidados a ter durante o processo de fabrico. Como 

se pode ver na Figura 4.11 o custo de fabrico é condicionado pela precisão pretendida para as peças. 

Quanto menor for a tolerância das peças maior será o seu custo de fabrico.  

 

Figura 4.11 - Dependência do custo de fabrico em função da tolerância. 

Por norma, pela indústria que representam, os aparelhos médicos estão diretamente associados 

a grandes precisões o que faz disparar tanto os custos de produção como os de venda. Neste caso o 

cliente explicou que este instrumento tinha como objetivo informar o médico da força aplicada ao enxerto 

e minimizar erros grosseiros de direcionamento, e que por isso pretendia um dispositivo simples e de baixo 

custo. Estas necessidades do cliente acabam por definir por si só a classe de tolerância dimensional geral 

grosseira (c) e a classe de tolerância geométrica geral grosseira (L), ISO 2768-cL. Evitou-se escolher uma 

classe de tolerância muito grosseira dado os desvios admissíveis das cotas serem demasiado elevados e 

poderem provocar interferências entre peças. Estas interferências podem impedir o bom funcionamento 

do dispositivo, provocando distrações desnecessárias ao médico.  

Algumas peças necessitam de toleranciamentos específicos para que desempenhem 

corretamente as suas funções. Na Tabela 4.6 são apresentadas as peças que necessitam de um 

toleranciamento específico. Para tal identificam-se os furos, veios, dimensão nominal, tipo de ajustamento 

e classe de tolerância para cada caso. Os valores utilizados foram retirados da tabela 10.9 de 

recomendações de classes de ajustamento, página 350 do livro Desenho Técnico Moderno [69]. Estes 

valores são baseados nas normas ISO 1829 e ANSI B4.2. 
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Tabela 4.6 - Tabela das peças com toleranciamento específico. 

Elemento 1 
(furo) 

Elemento 2 
(veio) 

Dimensão 
Nominal (mm) 

Tipo de ajustamento 
Classes de 
tolerância 

6 7 8 Rotativo H9-h9 

10 13 3 Ligeiramente preso H7-k6 

16 20 3 Apertado a frio H7-p6 

14(*) 22 3 Deslizante justo H7-h6 

15 20 3 Apertado a fio H7-p6 

(*) Uma das extremidades do furo da peça 14 deve estar em aperto, sendo que a outra extremidade deve 

ter folga suficiente para permitir a rotação da peça sobre a peça 22. 

A classe de rugosidade foi retirada das tabelas 10.17 e 10.17, páginas 361 e 362 do livro de 

Desenho Técnico Moderno, baseadas na norma ISO 1302:2002 [69]. Optou-se pela classe N8 (3,2μm) por 

apresentar os valores de rugosidade pretendidos e estar disponível num grande número de processos de 

fabrico. Estas características possibilitam a escolha do método de fabrico mais adequado para cada peça. 

4.5 Descrição de utilização 

Nesta secção descreve-se o modo de utilização do dispositivo apresentado nas Figuras 4.12, 4.13 

e 4.14, numa cirurgia de reconstrução do LCA. Como foi referido na secção 2.1.3, este dispositivo só é 

chamado a atuar na fase tensionamento e fixação do enxerto. Após a preparação do enxerto e da abertura 

dos túneis de alojamento o adaptador é instalado na perna do doente junto à abertura do túnel tibial, 

imediatamente antes do enxerto ser inserido no joelho. O cone de alinhamento, selecionado com base 

diâmetro do enxerto, é inserido no interior do túnel até ficar ajustado, o que graças à sua geometria de 

diâmetro variável este ajustamento é quase automático. De seguida o médico ortopedista tem duas 

possibilidades de fixação do adaptador, descritas em 4.2.2.1. Depois de garantida a estabilidade da 

fixação, o cone de alinhamento é removido com uma ligeira rotação e os fios de sutura do enxerto são 

colocados no espaço vazio deixado pelo cone. De seguida o subconjunto aplicador de tensão é acoplado 

ao adaptador utilizando as cavilhas de acoplagem, o utilizador pode controlar a força necessária através 

dos parafusos de polegar para garantir que os subconjuntos não se separam no momento de 

tensionamento - Figura 4.14. O dispositivo fica instalado após a colocação dos fios de sutura nos encaixes 

próprios. 
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Para aplicar tensão no enxerto o médico deve colocar uma mão na pega e a outra nas calhas 

exteriores do dispositivo de maneira a que se sinta confortável para realizar o movimento de tração. Ao 

forçar a pega a afastar-se do joelho, o enxerto começa a ser tracionado. O módulo da força aplicada pode 

ser visualizado na escala, à medida que os veios interiores à mola vão sendo exposto. 

Ao atingir a força de tensionamento pretendida, o médico pode largar a pega que o sistema de 

travão é automaticamente acionado. Após a realização dos testes cíclicos para o ajuste do enxerto nos 

túneis de alojamento, o médico pode alterar a força aplicada no enxerto caso seja necessário. Assim que 

o médico esteja satisfeito com a força aplicada para o tensionamento do enxerto pode proceder à fixação 

do mesmo à tíbia utilizando uma das técnicas de fixação referidas em 2.1.3.3. Nesta fase resta apenas 

retirar as cavilhas de fixação e remover o dispositivo na perna. No fim da operação o dispositivo passa 

pela esterilização por autoclave juntamente com as outras ferramentas utilizadas. 

 

Figura 4.12 - Dispositivo para o tensionamento de ligamentos. 
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Figura 4.13 - Protótipo do dispositivo para o tensionamento de ligamentos. 

 

Figura 4.14 - Processo de instalação do dispositivo para tensionamento de ligamentos. 
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5 Conclusões e Desenvolvimentos Futuros 

5.1 Conclusões 

No presente trabalho desenvolveu-se um novo dispositivo para o tensionamento de ligamentos na 

cirurgia de reconstrução. Esta operação é uma das cirurgias ortopédicas mais frequentes que consiste na 

remoção do ligamento danificado e a sua substituição por um enxerto. O neo-ligamento tem de ser fixado 

ao osso, sob tensão. Na maioria destas cirurgias a força é aplicada manualmente pelo cirurgião. É neste 

contexto que surge o presente trabalho. 

 Este dispositivo visa auxiliar os médicos durante a fase de fixação do enxerto ao dar a conhecer 

o módulo e a direção da força aplicada de um modo simples e prático. Ao controlar estas duas variáveis, 

o médico passa a ter maior facilidade em promover o correto funcionamento da articulação e a diminuição 

do tempo de recuperação pós-cirúrgico. Para reconhecer a importância do dispositivo desenvolvido ao 

longo desta dissertação foi necessário entender o papel dos ligamentos no funcionamento da articulação 

do joelho assim como as lesões e respetivos tratamentos associados aos ligamentos. 

A utilização do modelo de desenvolvimento de produto proposto por Karl Ulrich e Steven Eppinger, 

guiou o processo desde a identificação das necessidades apresentadas por uma médica ortopedista até 

ao produto final. Com o objetivo de motivar os médicos para a utilização de um dispositivo de 

tensionamento de ligamentos foi importante realizar uma análise aos produtos e soluções existentes no 

mercado, e deste modo identificar os seus pontos fracos e fortes. Esta análise permitiu direcionar o foco 

dos conceitos para as necessidades e especificações mais relevantes que possibilitaram a criação de um 

novo produto. No entanto, a dificuldade de acesso a informação dos dispositivos concorrentes impediu a 

realização duma análise mais detalhada. 

Na fase da seleção do conceito vencedor, foi impossível realizar os testes de conceitos em 

ambiente cirúrgico, razão pela qual foram realizados em condições informais com protótipos funcionais 

fabricados em PLA. A performance e a usabilidade devem ser testadas num cenário real de cirurgia com 

um exemplar do novo dispositivo. Para que isso aconteça é necessário juntar um grupo de médicos 

especialistas e doentes que autorizem estes ensaios. 

A seleção do material proposto teve em conta um certo número de critérios que definiram o design 

e o processo de fabrico dos componentes do novo dispositivo. Estes critérios apesar de exigirem uma 

análise cuidada e demorada melhoram a performance de todo o processo de produção do dispositivo final. 

A combinação entre o aço AISI 304 e do polímero PPSU reforça os pontos fortes do novo produto e diminuí 

custos. Os mecanismos foram descritos em detalhe e o dimensionamento e toleranciamento dos 
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componentes foram debatidos com os orientadores. Estes pormenores são de extrema importância para 

garantir a montagem e o bom funcionamento do dispositivo. 

Quando se analisa um novo produto deve-se ter em conta três princípios fundamentais: 

funcionalidade, aplicabilidade e usabilidade. Na Figura 5.1 apresentam-se do ponto de vista do 

consumidor, os níveis de desempenhos dos produtos concorrentes e do novo produto. Do lado esquerdo 

encontram-se as necessidades identificadas em 3.1.2 e do lado direito as respetivas notas de desempenho 

dos dispositivos atribuídas por profissionais com conhecimento na área. 

 

Figura 5.1 - Comparação entre o novo produto e os concorrentes através da perceção do consumidor. 

O novo dispositivo de auxílio à ligamentoplastia, identificado a preto (NovoProduto), apresenta um 

caráter funcional com boas classificações de desempenho que demonstram a satisfação do cliente. 

Assumiram-se como desvantagens, todas as necessidades com pontuações abaixo de quatro. Como se 

pode observar na Figura 5.1 a única desvantagem é o volume total. Esta característica deve-se ao elevado 

número de componentes que constituem o dispositivo. No entanto, esses componentes contribuem para 

a versatilidade do produto, pelo que se considerou necessário a utilização destas peças ainda que tenham 

aumentado o volume total.  
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Uma das características que distingue este dispositivo dos concorrentes é o facto de oferecer duas 

possibilidades de fixação, uma delas mais estável que utiliza cavilhas de fixação no osso e outra menos 

estável que utiliza pequenos espigões. Em conjunto, estas duas possibilidade têm como objetivo aliciar os 

médicos ortopedistas a recorrerem a este produto independentemente da região anatómica e da técnica 

utilizada.  

Após a conclusão do desenvolvimento do novo produto percebeu-se que este apresenta 

características inovadoras que o distinguem da concorrência. Tendo sido totalmente aceite por todos os 

que colaboraram neste projeto optou-se por avançar com o registo em formato de patente. Entrou-se em 

contacto com o Núcleo de Propriedade Intelectual do IST que colaborou na construção do documento para 

a sua submissão no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. 

5.2 Desenvolvimentos futuros 

Hoje em dia os sistemas de assistência médica operam num ambiente moldado pela pressão dos 

preços dos dispositivos. Esta pressão nos preços deve-se ao aumento da procura de dispositivos médicos 

em diferentes áreas da saúde como consequência do rápido crescimento da classe média, do número de 

pessoas a praticar desporto e do número de atletas de competição. “Se as empresas de dispositivos 

médicos quiserem continuar a aumentar os seus lucros devem ter em conta esta pressão. A única solução 

possível para fazer frente a estas circunstâncias é diminuir os custos através da restruturação dos 

processos de desenvolvimento de produto” [70]. Este comentário de um responsável de compras de uma 

importante agência de seguros de saúde dos EUA, resume a situação que a indústria de dispositivos 

médicos enfrenta atualmente. De facto, este sector é desafiante pela elevada complexidade das 

tecnologias envolvidas e pelos obstáculos e regulamentos que enfrenta. No entanto, a partir do momento 

que se conseguir ultrapassar estas barreiras é possível a venda de produto a preços justos. 

Em seguida, apresentam-se os seguintes trabalhos como desenvolvimentos futuros, muitos destes 

temas integram a etapa de Teste e Refinamento do modelo de desenvolvimento de produto utilizado nesta 

dissertação. 

• Análise estrutural, recorrendo à simulação através de modelos de elementos finitos, para a 

otimização das dimensões do dispositivo. Ao introduzir-se valores ótimos para a espessura, 

largura e comprimento dos componentes, reduzir-se-á o volume e a massa total. Deste 

modo, diminuem-se os custos de produção e ao mesmo tempo melhora-se a usabilidade do 

dispositivo; 

• Estudo de influência da fadiga nos componentes do dispositivo de modo a perceber a 

resistência mecânica dos mesmos; 



76 

• Promover os contatos com parceiros industriais com experiência neste tipo de dispositivos 

médicos; 

• Estudo de implementação do produto nos mercados nacionais e internacionais, com 

respetiva viabilidade económica; 

• Fabrico de um protótipo com outro tipo de material; 

• Esterilização dos protótipos em várias condições experimentais. 

 

 

.  
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Anexo A: Tabelas de interpretação e análise da concorrência 

Tabela A.1 - Tabela de interpretação e análise da concorrência - Produto A. 

Secções Necessidades Respostas 

Interface D – A 

Adapta-se a outras regiões anatómicas  

Controlo de alinhamento Vareta auxiliar/Geometria favorece 

Contacto com o corpo Peça em “U” com espigão 

Fixação dos fios 

Encaixe para fios Entalhes (2x/4x),  

Compensação do comprimento Braço giratório 

Sistema de 
transmissão de 
força 

Gerador de força Mola 

Travão Peça dentada 

Escala de força Numérica 

Retensionamento Sim 

Interface A – M 

Pega Cilíndrica, pouco ergonómica 

Montagem  

Utilização  

Campo de Visão  

Outros 

Técnicas compatíveis Parafuso - Bucha 

Material ABS e Aço Inoxidável 

Esterilizável Não 

Apto para ferramentas Não 

Facilidade de limpeza - 

Custo 395 € 

Desenho para produção Sim 

Manutenção - 
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Tabela A.2 - Tabela de interpretação e análise da concorrência - Produto B. 

Secções Necessidades Respostas 

Interface D – A 

Adapta-se a outras regiões anatómicas  

Controlo de alinhamento - 

Contacto com o corpo - 

Fixação dos fios 

Encaixe para fios Abas (2x/4x) 

Compensação do comprimento Anel com 3 eixos de rotação 

Sistema de 

transmissão de 
força 

Gerador de força Mola 

Travão - 

Escala de força Numérica 

Retensionamento - 

Interface A – M 

Pega Cilíndrica e ergonómica 

Montagem  

Utilização  

Campo de Visão  

Outros 

Técnicas compatíveis Todas 

Material Aço Inoxidável * 

Esterilizável Sim 

Apto para ferramentas Sim 

Facilidade de limpeza  

Custo * 

Desenho para produção Sim 

Manutenção * 
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Tabela A.3 - Tabela de interpretação e análise da concorrência - Produto C. 

Secções Necessidades Respostas 

Interface D – A 

Adapta-se a outras regiões anatómicas  

Controlo de alinhamento - 

Contacto com o corpo Duas cavilhas 

Fixação dos fios 

Encaixe para fios Roldana (2x) 

Compensação do comprimento - 

Sistema de 

transmissão de 
força 

Gerador de força Mola (2x) 

Travão Rosca 

Escala de força Numérica 

Retensionamento Sim 

Interface A – M 

Pega - 

Montagem  

Utilização  

Campo de Visão  

Outros 

Técnicas compatíveis * 

Material * 

Esterilizável Sim 

Apto para ferramentas Não 

Facilidade de limpeza  

Custo * 

Desenho para produção Sim 

Manutenção * 
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Tabela A.4 - Tabela de interpretação e análise da concorrência - Produto D. 

Secções Necessidades Respostas 

Interface D – A 

Adapta-se a outras regiões anatómicas  

Controlo de alinhamento 
Peça de alinhamento com o túnel 
tibial 

Contacto com o corpo Duas cavilhas 

Fixação dos fios 

Encaixe para fios Roldana (2x) 

Compensação do comprimento - 

Sistema de 
transmissão de 
força 

Gerador de força Mola (2x) 

Travão Rosca 

Escala de força Numérica 

Retensionamento Sim 

Interface A – M 

Pega - 

Montagem  

Utilização  

Campo de Visão  

Outros 

Técnicas compatíveis Grande parte 

Material Aço Inoxidável 

Esterilizável Sim 

Apto para ferramentas Sim 

Facilidade de limpeza  

Custo * 

Desenho para produção Sim 

Manutenção * 
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Anexo B: Fotografias e Renders 
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Anexo C: Desenhos técnicos 

 

 


