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RESUMO 

 

 

Este trabalho consiste na concepção, desenvolvimento e implementação de um Módulo 

Computacional CAE contendo algoritmos para a análise de tensões e deformações integrado a um 

software acadêmico de visualização denominado OrtoCAD. Os algoritmos de expansão para a 

interface CAE que são frutos desse trabalho foram desenvolvidos na linguagem FORTRAN 

objetivando complementar e ampliar as potencialidades de dois trabalhos previamente 

desenvolvidos no âmbito do PPGEM-UFRN, a saber: projeto e fabricação de um Leitor Eletro-

Mecânico e o software OrtoCAD. O OrtoCAD é uma interface CAD que, originalmente, inclui a  

visualização 3D de cartuchos protéticos a partir de dados gerados por um equipamento (espécie de 

scanner tridimensional simplificado que utiliza engenharia reversa) dotado de um sistema de Leitura 

Eletro-Mecânica (LEM). Inicialmente, a geometria de um coto (i.e. parte remanescente de uma perna 

amputada e onde a prótese se encaixa) é obtida a partir dos dados produzidos pelo equipamento 

LEM, aplicando-se os conceitos da Engenharia Reversa. O núcleo FEA proposto aplica os conceitos de 

teoria da casca, onde uma lâmina 2D é gerada a partir de um peça sólida 3D oriunda do OrtoCAD. O 

programa de análise de casca desenvolvido utiliza o Método dos Elementos Finitos (MEF) para a 

descrição da geometria assim como a análise de comportamento do material, fazendo a utilização de 

elementos de base Lagrangeana quadrangular de nove nós e campo de deslocamento de ordem 

superior para melhor descrição do campo de tensões na espessura. Como resultado o novo módulo 

FEA oferece ótimas vantagens ao prover o OrtoCAD com novas funcionalidades, a saber: possibilitou 

a independência dos softwares comerciais de elevado custo; ampliou a biblioteca disponibilizando 

novas rotinas computacionais que tratam o problema de forma mais realística utilizando critérios de 

falhas de engenharia voltados para materiais compósitos; melhorou a performance da análise FEA ao 

utilizar um elemento de malha específico que contempla um maior número de nós e, finalmente, 

possui a vantagem de ser aberto e customizado oferecendo versatilidade intrínseca e amplas 

possibilidades de edição, ajuste e/ou otimização que se façam necessárias no futuro.  

 

 

Palavras-chave: Próteses Ortopédicas, CAD, Computação Gráfica, Elementos Finitos 
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ABSTRACT 

 

This work consists of the conception, developing and implementation of a Computational 

Routine CAE which has algorithms suitable for the tension and deformation analysis. The system was 

integrated to an academic software named as OrtoCAD. The expansion algorithms for the interface 

CAE genereated by this work were developed in FORTRAN with the objective of increase the 

applications of two former works of PPGEM-UFRN: project and fabrication of a Electromechanincal 

reader and Software OrtoCAD. The software OrtoCAD is an interface that, orinally, includes the 

visualization of prothetic cartridges from the data obtained from a electromechanical reader (LEM). 

The LEM is basically a tridimensional scanner based on reverse engineering. First, the geometry of a 

residual limb (i.e., the remaining part of an amputee leg wherein the prothesis is fixed) is obtained 

from the data generated by LEM by the use of Reverse Engineering concepts. The proposed core FEA 

uses the Shell's Theory where a 2D surface is generated from a 3D piece form OrtoCAD. The shell's 

analysis program uses the well-known Finite Elements Method to describe the geometry and the 

behavior of the material. The program is based square-based Lagragean elements of nine nodes and 

displacement field of higher order to a better description of the tension field in the thickness. 

As a result, the new FEA routine provide excellent advantages by providing new features to OrtoCAD: 

independency of high cost commercial softwares; new routines were added to the OrtoCAD library 

for more realistic problems by using criteria of fault engineering of composites materials; enhanced 

the performance of the FEA analysis by using a specific grid element for a higher number of nodes; 

and finally, it has the advantage of open-source project and offering customized intrinsic versatility 

and wide possibilities of editing and/or optimization that may be necessary in the future. 

 

Keywords: Orthopedic Prosthetics, CAD, Computer Graphics, Finite Element 

 

 



 
 

1 Introdução 

 

O processo de fabricação de próteses para amputados de membros inferiores (pernas) exige 

a confecção de um cartucho, componente de união entre o corpo do paciente e a prótese, conforme 

ilustra a Figura 1, como encaixe adequado e personalizado. Ele é produzido de acordo com as 

dimensões do coto do paciente, que é a porção da perna preservada após uma amputação. Além 

disso, os materiais empregados na fabricação do cartucho precisam resistir aos esforços mecânicos 

gerados pelo uso contínuo da prótese com o mínimo de peso a fim de garantir leveza e, 

consequentemente, conforto. 

 

igura 1 – Cartuchos de Próteses 

 

 Em cada paciente uma série de medidas do coto é realizada para que seja produzido um 

encaixe adequado. Essas medidas, na abordagem tradicional, são feitas de forma manual com o uso 

de fita métrica e paquímetro de madeira (PEREIRA, 2007). Com a fita, o ortoprótético (técnico 

responsável pela confecção da prótese) mede os comprimentos da circunferência de coto em vários 

pontos verticalmente separados por alguns centímetros (aproximadamente 5 cm) e a altura do coto 

em relação ao joelho e ao pé do paciente. 

Figura 1 – Cartuchos de Próteses 
Fonte: (ORTHO REHAB DESIGNS, 2011) 
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 Esses pontos servirão de marcação para as sessões transversais medidas posteriormente. 

Quanto maior a quantidade de sessões transversais, maior a exatidão na folga do encaixe, contudo, 

dada a rusticidade do processo empregado, uma quantidade maior de sessões transversais não 

significa necessariamente uma prótese de encaixe perfeito, pois distorções podem ocorrer em outras 

etapas do processo. 

 A Figura 2 demonstra a marcação dos pontos para obtenção dos círculos das seções 

transversais (PEREIRA, 2007). 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Usando o paquímetro 
Fonte: QUEIROZ, 2008 

Figura 2 - Marcação com fita métrica das sessões transversais 
Fonte: PEREIRA, 2007 
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O diâmetro do coto também é medido com a ajuda de um paquímetro (Vide Figura 3). 

Inadequadamente são feitas várias medidas do coto como se fossem circunferências, entretanto, na 

realidade, nenhuma curva de contorno da pele do coto corresponde à uma equação analítica de uma 

circunferência. As curvas na prática não possuem uma equação analítica bem comportada e 

deveriam ser representadas por curvas NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines).  Finalmente, 

moldes de gesso são confeccionados a partir do coto do paciente e estas medidas servem para 

ajustar o cartucho produzido. 

Esse processo artesanal descrito acima para a produção de próteses apresenta diversos 

problemas. Ele é extremamente dependente da habilidade do ortoprotético, pois ele é quem faz as 

medições e ajustes dos moldes de forma manual. As imperfeições e distorções geradas pelas diversas 

etapas são corrigidas por este profissional, de maneira semelhante ao trabalho de um artesão. As 

medidas extraídas do coto são medidas de comprimento e altura que são insuficientes para 

representar, realisticamente, uma forma tridimensional semelhante ao coto.  

Diante desse contexto no âmbito do PPGEM da UFRN, dois trabalhos ligados ao processo de 

confecção de próteses merecem destaque. O primeiro deles (QUEIROZ, 2008) se concentrou em 

conceber, projetar e fabricar um equipamento que apresentasse melhor desempenho no processo 

de captação da geometria do coto. O segundo trabalho (PEREIRA, 2007) foi a concepção, 

desenvolvimento e implantação de um software CAD 3D (OrtoCAD) dedicado ao projeto de cartuchos 

de próteses medidas pelo equipamento supracitado. O primeiro trabalho resultou no 

desenvolvimento do LEM – Leitor Eletro-Mecânico (QUEIROZ, 2008) que aplica conceitos de 

Engenharia Reversa e funciona como em Scanner 3D, capaz de extrair coordenadas reais dos vários 

pontos da pele do coto de um paciente. Um modelo CAD do protótipo do LEM é ilustrado na Figura 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 - Modelo CAD do protótipo do LEM 

Fonte: (QUEIROZ, 2008) 



20 

 

 

 

O uso deste equipamento trouxe maior exatidão em relação às medidas tomadas e 

consequentemente maiores probabilidades de melhor execução do molde a ser usado na obtenção 

da prótese (QUEIROZ, 2008). A Figura 5 ilustra um paciente real em um laboratório do PPGEM-

UFRN utilizando o equipamento LEM – Leitor Eletro-Mecânico para a obtenção das suas medidas da 

perna amputada. 

 O uso do equipamento em conjunto com o software OrtoCAD permite a visualização em 

ambiente computacional dos modelos reais. A Figura 6 apresenta o resultado da digitalização de um 

coto de um amputado transfemoral (amputação realizada entre o quadril e a articulação do joelho) 

pelo software OrtoCAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - LEM sendo utilizado por um paciente real 
Fonte: QUEIROZ, 2008 
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Figura 6 - Modelo sólido exibido pelo OrtoCAD 

  

 Cabe salientar que os dados lidos pelo LEM permitem que, via engenharia reversa, o 

software OrtoCAD produza, inicialmente, uma nuvem de pontos. O modelo casca da pele é 

automaticamente transformado em modelo sólido do cartucho agrupando-se conjuntos de quatro 

nós (pontos) e posteriormente, deslocando as coordenadas desses quatro nós radialmente no 

sentido centrífugo, onde são produzidos outros 4 nós adicionais. A espessura da peça a ser concebida 

determina o deslocamento dos pontos na direção do eixo central da perna no sentido centrífugo. 

Estes 8 nós definem os vértices de um elemento do modelo 3D utilizado pelo OrtoCAD (i.e.  cada 

elemento da malha  que compõe o modelo sólido 3D da perna é representado por um prisma 

retangular).  

 Ressalta-se nesse ponto que apesar da facilidade de visualização 3D da perna já disponível no 

OrtoCAD, ela não é suficiente para definir ou prever um dano em peça. Existem alguns softwares 

comerciais, tais como Algor, Ansys e Abaqus que buscam contemplar as etapas do projeto e 

simulação de peças mecânicas no intuito de prever para tentar mitigar possíveis efeitos indesejáveis, 

como a quebra da peça, por exemplo. Estes softwares utilizam MEF – Método dos elementos finitos 

(FEM, em inglês) para realizar esses cálculos.  

O Método dos Elementos Finitos é uma análise matemática que consiste na discretização 

(subdivisão) de um meio contínuo em pequenos elementos, mantendo as mesmas propriedades do 

meio original. Esses elementos são descritos por equações diferenciais e resolvidos por modelos 

matemáticos, para que sejam obtidos os resultados desejados. A origem do desenvolvimento deste 

recurso ocorreu no final do século XVIII, entretanto, a sua viabilização tornou-se possível somente 

com o advento dos computadores, facilitando a resolução das enormes equações algébricas (LOTTI, 

2006). 
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 O MEF amplia as possibilidades da engenharia, no sentido de permitir a simulação no 

computador de deformações ou reações de um material (que podem ocorrer de maneiras diferentes, 

segundo as características da peça que esse material forma). Este importante recurso permite levar o 

projeto a um ponto próximo do ideal, antes da produção em escala.  

 Com o uso do MEF, uma redução significativa dos custos do projeto é alcançada evitando a 

elaboração de vários protótipos destrutivos (protótipos fabricados para testar se o produto 

apresenta as características desejáveis). 

 A tecnologia CAE (Engenharia Auxiliada por Computador) utiliza o MEF como principal 

recurso para prever o comportamento de um material diante de determinadas solicitações, sendo 

um componente do grupo das tecnologias CAx, composta ainda por outras bem conhecidas como 

CAD, CAM, etc (FIGUEIRA 2003). 

 

 

Figura 7 - Interação entre sistemas CAx 
Fonte: Adaptado de FIGUEIRA, 2003 

 

 Durante a fase de CAE, analisando os resultados obtidos nas simulações, o foco pode voltar 

ao desenho (CAD) para efetuar eventuais ajustes no modelo. Este reduz custo e tempo de projeto 

(ver Figura 7). 

 Há 3 etapas em um sistema CAE(FIGUEIRA 2003): 

 Pré-processamento – tem início com a definição do modelo geométrico do objeto e dos 

fatores ambientais, a partir dos quais se obtêm os dados necessários para analisar o 

comportamento do objeto. São definidas as condições de contorno compatíveis com o 

problema real, a inclusão das propriedades do material e de resistência, bem como a 

realização da discretização do elemento em elementos finitos. 

 Processamento – Nesta etapa são inseridos os valores relativos ao carregamento e são 

efetuados os cálculos matriciais para determinação dos deslocamentos, tensões, reações de 

apoio e forças internas nos elementos.  
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 Pós-processamento – são interpretados os resultados numéricos dos cálculos efetuados na 

solução, e sua coerência com o problema físico estudado. Esta etapa fornece os dados de 

deslocamentos, tensões, deformações, temperaturas, frequências naturais, fluxo de calor, 

entre outros. 

É exatamente no módulo CAE que o presente trabalho está focado. O software OrtoCAD não 

possui um módulo CAE próprio. Na realidade o que existe é uma ponte para acesso ao software 

ALGOR.  

 

 

A Figura 8 oferece uma visão geral do Sistema OrtoCAD. Inicialmente a geometria do coto é 

capturada com o uso do LEM. Os dados do LEM são enviados ao OrtoCAD que transforma a nuvem 

de pontos obtida a partir do LEM em um modelo sólido 3D. As características do projeto (espessura 

do cartucho e propriedades do material a ser simulado) são preenchidas e um modelo virtual é 

enviado ao módulo CAE ALGOR para simulação. Caso os resultados não estejam de acordo com o 

esperado, o projeto volta ao OrtoCAD para ajustes até que os resultados se mostrem satisfatórios 

antes da construção do modelo do cartucho. 

 

1.2 Importância do Trabalho 

 O processo tradicional de medição do coto, usando fita métrica, não permite a confecção de 

um cartucho de prótese que se adapte mais confortavelmente ao paciente. Os erros gerados pelo 

Figura 8 - Visão geral do Sistema OrtoCAD 
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processo levam a necessidade de ajustes posteriores à fabricação. A conclusão de trabalhos 

anteriores permitiu desenvolver um equipamento que possibilitasse a leitura do contorno do coto e 

uma interface CAD para a modelagem 3D do cartucho a ser construído. 

 A ponte criada no passado entre o OrtoCAD e o software CAE comercial ALGOR possibilitou 

ao grupo de pesquisa em Mecânica Computacional da UFRN, ainda que de forma bastante incipiente, 

pesquisar e realizar algumas simulações computacionais com vistas a testar a viabilidade de alguns 

cartuchos. Entretanto, algumas limitações do ALGOR comprometeram bastante as investigações 

dessa natureza. A versão do software ALGOR utilizada foi desenvolvida exclusivamente para análises 

de metais e, conseqüentemente, também utiliza os critérios de falhas correspondentes (Von Misses). 

Os cartuchos de próteses não são metálicos e, portanto, confeccionados com materiais compósitos 

que exigem critérios de falha apropriados ao material.  

Neste sentido, se apresenta a necessidade de testar protótipos virtuais com materiais 

compósitos, o que irá aliar leveza com resistência mecânica, um dos pré-requisitos, por exemplo, 

para uma prótese de alto desempenho.  

O módulo FEA concebido, desenvolvido e implementado durante essa pesquisa tem de 

grande importância pelo fato de oferecer ótimas vantagens e prover o OrtoCAD com novas 

funcionalidades, a saber: possibilita sua independência dos caros softwares comerciais; passou a 

integrar a biblioteca com rotinas computacionais que tratam o problema de forma mais realística 

utilizando critérios de falhas voltados para compósitos em vez de, erroneamente, utilizar metais com 

comportamento isotrópico; a nova interface utiliza, para efeito de cálculos,  um elemento de malha  

que contempla um maior número de nós(nove)  e que produzem melhor performance na análise FEA 

para o problema específico de cartuchos de próteses e, finalmente, possui a vantagem de ser aberto 

e customizado oferecendo versatilidade intrínseca e amplas possibilidades de edição, ajuste e/ou 

otimização que se façam necessárias no futuro. Essas são características importantes e desejáveis em 

um software acadêmico de qualidade. 

 Ressalta-se, entretanto, que o simples teste do material (i.e. teste como corpo de prova) não 

garante que o cartucho de prótese irá atender os requisitos. É necessário aferir os parâmetros de 

resistência em modelos que reproduzam a geometria do produto final a ser construído. Neste 

contexto, o presente trabalho representa uma grande importância por ampliar as possibilidades de 

construção de cartuchos de prótese. 

 

1.3 A Problemática 

 O atual estágio de desenvolvimento do software OrtoCAD já permite modelar um cartucho 

de prótese e simular computacionalmente, via link com um software comercial, tensões e 

deformações do modelo virtual 3D submetido a uma carga mecânica. 
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 Sabe-se que cartuchos de próteses são normalmente confeccionados utilizando-se materiais 

compósitos (materiais anisotrópicos) e a limitação de alguns softwares que apenas permitem testes 

em materiais isotrópicos (metais e plásticos, por exemplo) representa um problema. Esta limitação 

vem do fato do OrtoCAD utilizar um software comercial denominado ALGOR como núcleo CAE 

(Computer Aid Engineering) da sua interface original. O módulo CAE de um sistema CAD é o 

responsável pela execução de cálculos e, por isso, define as limitações dos resultados. No caso do 

ALGOR, o mesmo não permite simulação computacional em materiais compósitos. Adicionalmente, o 

custo da aquisição de softwares comerciais e sua instabilidade comercial também representam 

problemas. Assim cita-se, por exemplo, que atualmente o software ALGOR já deixou, até mesmo, de 

ser comercializado significando descontinuidade e demonstrando instabilidade comercial quando se 

opta por utilizar softwares comerciais. 

 

1.4 Objetivo Geral 

Conceber, desenvolver e implementar uma interface CAE para o software OrtoCAD. 

 Nas primeiras versões do OrtoCAD o software ALGOR foi utilizado para cálculos de MEF. A 

Figura 9 ilustra o objetivo deste trabalho, que, de maneira resumida, pretende dotar o OrtoCAD de 

uma outra interface CAE. 

Figura 9 - Ilustração do Objetivo 
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1.4.1 Objetivos Específicos 

 Realizar pesquisa bibliográfica sobre próteses tibiais e femurais, bem como a utilização de 

interfaces CAE durante o projeto das mesmas; 

 Investigar algoritmos de MEF mais adequados ao modelo de elemento quadrangular 

utilizado pelo OrtoCAD para auxiliar na concepção de novos algoritmos a serem 

implementados; 

 Desenvolver e implementar os algoritmos para o módulo CAE do OrtoCAD concebidos nas 

etapas anteriores; 

 Buscar na literatura as propriedades mecânicas de materiais utilizados para confecção de 

cartuchos de próteses objetivando a alimentação de dados durante as simulações; 

 Comparar critérios de falha utilizados para os cálculos de Elementos Finitos verificando 

aqueles mais adequados à aplicação em materiais compósitos; 

 Comparar a malha utilizada pela interface CAE proposta com alguns produtos comerciais 

existentes utilizados nas simulações de cartuchos de prótese; 

 

1.5Metodologia 

 Assumido a problemática já bem definida e descrita em etapa anterior e após realizar uma 

ampla pesquisa bibliográfica com foco no OrtoCAD, partiu-se para uma decisão de como abordar o 

problema. A escolha da metodologia e ferramentas utilizadas aconteceram com o pensamento em 

superar barreiras no sentido de melhor dotar o OrtoCAD da capacidade para simular 

computacionalmente tensões e deformações em materiais compósitos. 

Na realidade não se utilizou uma única metodologia para resolver o problema em questão. 

Em vez disso, a hibridização de métodos, critério de falhas e ferramentas computacionais foram 

adotadas na resolução do problema alvo e passam a ser descritas contextualizadas adiante. 

 O core do atual módulo CAE (núcleo que executa os cálculos) do OrtoCAD é representado 

pelo ALGOR. Alterar o ALGOR no sentido de permitir simulação em compósitos não é possível, uma 

vez que se trata de um software proprietário. 

 Assim, esta pesquisa iniciou com duas possibilidades de solução do problema: ou se alterava 

o módulo CAE do OrtoCAD para outro software que permitisse simulação em materiais compósitos 

ou se desenvolvia uma interface CAE proprietária. 

 Durante esta pesquisa surgiram softwares comerciais que passaram a agregar materiais 

compósitos entre as possibilidades de simulação, ANSYS, por exemplo. A troca da interface do ALGOR 

pelo ANSYS representava uma possibilidade, contudo, o histórico mostrava que a alteração da 



27 

 

interface CAE do OrtoCAD iria demandar um custo de implementação e não garantiria que uma nova 

interface proprietária iria satisfazer todas as necessidades futuras. 

 O desenvolvimento de uma interface CAE significava o caminho a ser seguido. 

 Mesmo que a interface CAE desenvolvida não apresentasse o mesmo desempenho que 

produtos comerciais, ainda assim esta solução seria mais interessante por permitir um maior 

controle sobre detalhes internos do módulo CAE. 

 A geometria do cartucho de prótese possui espessura proporcionalmente pequena em 

relação à altura e largura, o que se enquadrava no escopo de aplicação da Teoria da Casca. Esta 

técnica de Elemento Finitos permite obter resultados de tensão e deformação de um modelo sólido, 

reduzindo a geometria do sólido 3D a uma lâmina 2D. Esta simplificação apontava para uma menor 

complexidade e menor custo computacional (não exigia a necessidade de estações de trabalho com 

elevado grau de processamento). 

 A aplicação de critérios de falha interativos (Tsai-Hill, Hoffman e Tsai-Wu) iria possibilitar a 

simulação de materiais compósitos. O critério de falha de Von Misses não permite o uso de materiais 

anisotrópicos (compósitos, por exemplo).  

 Pensando em aplicações futuras, acrescentou-se a versatilidade como um dos objetivos a 

serem alcançados. Isso fez com que o módulo CAE fosse desenvolvido em uma aplicação externa ao 

OrtoCAD, para que, futuramente, fosse utilizada em outros programas de CAD. Isso exigiu a 

comunicação entre as duas aplicações através de arquivos de texto. Isto é, a geometria do cartucho 

modelada pelo OrtoCAD seria passada para o módulo CAE através de arquivo de entrada e os 

resultados seria obtidos através de um arquivo de saída. 

 No que diz respeito à implementação de um programa de Elementos Finitos, a linguagem de 

programação Fortran representava a solução mais imediata, dada a imensa literatura e facilidade de 

implementação de algoritmos matemáticos. Já existia no âmbito do PPGEM da UFRN um versão 

preliminar de um módulo CAE desenvolvido na linguagem FORTRAN, isso nos levou ao 

aprimoramento e adaptação desta versão para uso no Sistema OrtoCAD. 

 Ferramentas de Engenharia de Software como UML - Unified Modeling Language, seriam 

utilizadas para descrever as Classes do software OrtoCAD onde os dados necessários à geração da 

malha 2D, servindo de importante material para alterações futuras do trabalho ora desenvolvido. 

O fato de escolher uma linguagem diferente da adotada pelo OrtoCAD (C++) não significava 

um impedimento, já que o OrtoCAD e o módulo CAE seriam aplicações diferentes, se comunicando 

através de arquivo texto. 
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1.6 Estrutura da Dissertação 

 Esta dissertação está dividida em 6 capítulos. Com relação ao primeiro capítulo, discorreu-se 

sobre uma introdução básica voltada para o tema estudado, relatando em qual contexto o trabalho 

se insere, uma vez que estudos anteriores foram realizados e essa pesquisa tem um caráter de 

continuação/aperfeiçoamento daqueles trabalhos. Também foram apresentados objetivos gerais e 

específicos os quais se pretendem alcançar. 

 O capítulo 2 relata trabalhos realizados na área de simulação computacional em próteses, 

bem como os materiais e técnicas empregados. 

 A teoria da casca e o algoritmo de elementos finitos são descritos pelo capítulo 3. A definição 

do arquivo de entrada também é feita neste capítulo. 

 Já o capítulo 4 detalha a interface do módulo FEA proposto com o software OrtoCAD. O 

modelo de dados utilizado pelo OrthoCAD e como produziu-se uma lâmina 2D a partir de uma prisma 

quadrilátero 3D são demonstrados. 

Resultados e discussões são ilustradas neste capítulo 5, bem como comparação com 

softwares comerciais. 

 Considerações finais e sugestões para trabalhos futuros são relatadas no capítulo 6. 

 O texto encerra com as referências bibliográficas citadas nesta dissertação e apêndices. 
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2 Revisão Bibliográfica 

 

2.1 Conceitos de Próteses 

 Qualquer aparelho ou dispositivo destinado a substituir um órgão, um membro bem como 

parte dele destruído e que seja gravemente acometido é conhecido como prótese, enquanto que, 

aos aparelhos ou dispositivos ortopédicos de uso provisório, destinado a alinhar, prevenir ou corrigir 

deformidades bem como melhorar a função das partes móveis do corpo é chamado de órtese 

(QUEIROZ, 2008). 

 A utilização de próteses é muito antiga. As próteses (como o galho em forquilha usado na 

sustentação de um membro amputado abaixo do joelho) eram conhecidas na Antiguidade. 

A mais antiga prótese, encontrada recentemente por arqueólogos ingleses, é de um dedão 

do pé a pessoa viveu entre 1000 a.C. e 600 a.C. A prótese substituía o dedão e parte do pé do morto 

e é feita com madeira e couro a qual se encontra no museu do Cairo (ver figura 10). 

 

 

Figura 10 - Prótese encontrada em múmia egípcia 
Fonte: (Egyptian Museum in Cairo, 2013) 

 

 A funcionalidade das próteses anteriores ao século XX sempre foi bastante limitada pela falta 

de materiais específicos, conhecidos da fisioterapia indispensáveis a uma boa protetização e, 
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principalmente, pelo estágio rudimentar da medicina, como o desconhecimento da assepsia e 

antibióticos, provocando a morte da maior parte dos candidatos à amputação (QUEIROZ, 2008). 

 Havia um grande contingente de amputados que necessitava ser protetizado após as duas 

guerras mundiais. Na época da primeira guerra, já existiam próteses com articulação de joelho, 

porém de custo elevado: os componentes tinham de ser confeccionados em aço. Assim, ficava 

restrito ao uso de pernas de madeira, ou de alumínio, para o público em geral. 

 A história das próteses passa, desta forma, por diversos momentos onde a necessidade 

constante de emprego de aperfeiçoamento construtivo e de busca de novos materiais bem como do 

emprego de tecnologias embarcadas vem mostrando resultados surpreendentes no sentido de 

promover cada vez mais independência e satisfação aos usuários. 

 

 

2.2 Alguns Tipos e Características de Próteses 

Existem diversas classificações para os mais variados tipos de próteses, conforme a 

necessidade e a condição do amputado, a altura da amputação, o membro amputado etc. Todas as 

próteses apresentam suas vantagens e desvantagens, entretanto, com o domínio e a aplicação de 

alta tecnologia, na elaboração de novos materiais e na utilização de procedimentos computacionais, 

as próteses mais modernas conseguem atingir níveis muito elevados de sofisticação, embora seu 

preço seja impraticável para a maior parte da população. 

Alguns tipos de próteses, com características específicas, são mostradas a seguir. 

 

Prótese transtibial 

Prótese endoesquelética (ver Figura 11) em aço e alumínio, para amputação transtibial 

(abaixo do joelho) tipo PTB, PTS ou KBM, com encaixe laminado em resina acrílica, com reforço em 

fibra de carbono, revestida com espuma e meia cosmética, pé SACH ou articulado. As próteses 

endoesquelética possuem uma estrutura interna que sustenta a prótese, recoberta por um 

revestimento para propiciar estética.  
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Figura 11 - Prótese endoesquelética transtibial 

Fonte: ABBR, 2013 

 

Figura 12–Prótese exo-esquelética e endoesquelética 

Fonte: PEREIRA, 2007 

 

 Os dois tipos de prótese (endoesquelética e exoesquelética) (ver Figura 12) possuem 

diferentes concepções, no que tange a forma de projeto. Na exo-esquelética, o próprio material de 

construção da prótese, normalmente madeira ou plástico, proporcionam, além da sustentação, o 

acabamento estético. Já na endoesquelética, uma estrutura interna proporciona a sustentação da 

prótese. Tal estrutura é normalmente confeccionada de metais, na maioria das vezes alumínio ou 

aço. A estrutura metálica pode ser recoberta, proporcionando estética.  

 A simulação computacional de prótese exoesquelética é mais complexa, pois a geometria 

possui maior variação. Já na endoesquelética, a haste é construída de metal, material com 

comportamento mecânico amplamente estudado, e, na maioria das vezes, de geometria contínua.  
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 As próteses com pé SACH possuem o tornozelo sem articulação e um amortecimento no 

calcanhar para compensar, em partes, a falta de articulação. Esse tipo de pé é mais simples e barato 

do que os modelos com pé articulado, entretanto, o pé articulado proporciona uma caminhada mais 

natural (LEE, 2004, 2). 

 

Prótese transfemoral 

Prótese exo-esquelética (ver Figura 13) para amputação transfemoral, laminada em resina 

acrílica com reforço em fibra de carbono, joelho monoeixo, com ou sem impulsor, livre ou com trava 

ou com freio de atrito contínuo, pé SACH ou articulado.  

 

Figura 13 - Prótese exo-esquelética para amputação transfemoral 

Fonte: (ABBR, 2013) 

 

 Prótese endoesquelética com joelho fixo, pá SACH, haste em alumínio e cartucho em vibra de 

vidro (ver Figura 14). Este exemplo de prótese é bastante didático para o trabalho em questão, pois 

nosso alvo de estudo e simulação computacional é o cartucho (socket). A busca por um algoritmo de 

FEA que permita a simulação de materiais compósitos é imprescindível, pois o cartucho é quase que 

invariavelmente desenvolvido com este tipo de material.  
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Figura 14 - Prótese transfemoral com joelho fixo 

Fonte: LENKA, 2011 

 

A Figura 14 apresenta um modelo de prótese utilizada por LENKA, 2011 em seu estudo de 

simulação computacional. Neste trabalho foram construídos cartuchos com diferentes espessuras e 

de diferentes materiais compósitos para simulação. Os resultados foram bastante satisfatórios e 

serão discutidos ainda neste capítulo. 

 

LINER 

Outro componente importante de uma prótese é o liner (ou forro). O liner normalmente é 

construído de silicone poderá ser utilizado com o intuito de melhorar a suspensão da prótese, 

permitindo maior segurança aos pacientes. Utilizado com próteses tubulares de diferentes materiais, 

também oferece conforto aos usuários (ver Figura 15). 
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Figura 15 - Liner de silicone 

Fonte: (ABBR, 2013) 

  

O liner atua como uma barreira entre o encaixe e a pele e além de proteger o delicado coto, 

também pode ser utilizado para a suspensão da prótese de maneira muito efetiva, eliminando a 

necessidade de cinturões ou correias pélvicas. A pressão entre o cartucho e o coto tem efeito 

significativo sobre a satisfação e conforto de um amputado. Liners fornecem uma interface 

confortável adicionando uma almofada suave entre o membro residual e ocartucho. Outra 

importante característica ligada à satisfação é o chamado “efeito pistão”, ou deslocamento vertical. 

Caso o cartucho seja confeccionado permitindo um ajuste com sobras (i.e. folgado) o coto se 

deslocará verticalmente dentro do cartucho durante a caminhada, causando o “efeito pistão”. O uso 

do linerSeal-In® X5 fabricado pela Ossur (OSSUR, 2013) reduziu o “efeito pistão” em 71% 

(GHOLIZADEH, 2012), embora o autor tenha relatado uma maior dificuldade em colocar e retirar a 

prótese. 
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Figura 16 - Liner Seal-In X5 e Dermo 

Fonte: (GHOLIZADEH, 2012) 

 A figura 16 ilustra os dois liners da fabricante Ossur (OSSUR, 2013) utilizados no estudo feito 

por GHOLIZADEH, 2012. O coto com os sensores que aferiram o deslocamento dentro do cartucho é 

visto na Figura 16 C. 

 
Prótese Flex-Foot®  

 
Próteses transtibiais mais conhecidas, pelas pessoas em geral, em grande parte devido à 

mediatização por atletas paralímpicos. Esse tipo de prótese foi utilizado durante os Jogos Olímpicos 

de Pequim em 2008 pelo atleta Sul-Africano Oscar Pistorius. Oscar nasceu com uma malformação 

congénita bilateral, nas partes distais dos membros inferiores, denominada de hemimelia fibular. 

Esta malformação é caracterizada pela ausência da fíbula, tendo Oscar Pistorius sido amputado 

quando criança. 

Usando estas próteses, concebidas especificamente para a prática desportiva, construídas 

em fibra de carbono, o atleta alcançou excelentes resultados nos 100, 200 e 400 metros de provas 

paralímpicas.  

 

Figura 18 - Flex-Foot
® 

Cheetah
®
 

      Fonte: (OSSUR, 2013) 
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Figura 19 - Oscar Pistorius usando prótese Chetah® 

Fonte: (OSSUR, 2013) 

 

A IAAF (Associação Internacional de Atletismo) em 2008 pediu um estudo das próteses de 

Oscar Pistorius, que foi realizado no Instituto de Biomecânica e Ortopedia da Universidade de 

Colónia (Alemanha). Este estudo usou câmaras high-speed, plataformas de forças, scanners 

tridimensionais entre outros equipamentos e comparou a performance de Pistorius com a de um 

grupo controle constituído por cinco atletas convencionais (OSSUR, 2013). 

A conclusão do estudo demonstrou que há uma perda de energia de 9,3% nas próteses 

usadas por Pistorius contrastando com 41,1% da energia perdida no tornozelo humano, o que dá a 

Pistorius uma vantagem de cerca de 30% sobre os outros atletas. Deste modo, para percorrer a 

mesma distância, na mesma velocidade que os outros atletas, Pistorius necessita de menos energia 

(OSSUR, 2013).  

 A perda de movimento causada pela amputação é compensada, em partes, pelo uso de 

prótese do tipo ESAR (energy storing and releasing) que utiliza o conceito de armazenamento e 

recuperação de energia (i. e. possui um funcionamento de uma mola). Um estudo sobre o as prótese 

ESAR pode ser encontrado em LEE, 2004. As próteses Flex Foot® e Chetah®, produtos patenteados 

pela empresa Ossur (OSSUR, 2013), aplicam o ESAR. O pesquisador norte americano Van Phillips foi 

quem desenvolveu este tipo de prótese e vendeu a patente no fim dos anos 80 (OSSUR, 2013).  

Estes produtos representam atualmente o que há de mais moderno em prótese, contudo o 

preço está bem distante da maioria da população. O autor deste trabalho buscou informações a 

respeito do custo e encontrou valores próximos de 50 mil US$ para uma prótese Chetah®, que é 

destinada a atletas.  

 Existem muitos outros tipos de próteses, com diferentes funções e, sobretudo, diferentes 

características de projeto. Entretanto, este trabalho citou apenas as principais, para não fugir do 

escopo do trabalho e para, principalmente, ilustrar que a prótese é composta de várias partes e este 
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trabalho foca na simulação computacional do cartucho (parte da prótese que faz a ligação do 

paciente com os demais componentes da prótese). 

 

 

2.3 Engenharia Reversa e Modelo de Construção 
de Cartuchos Assistido por Computador 
 

Uma prótese para um amputado transfemoral, é composta basicamente por 3 componentes: 

cartucho, haste e pé protético (ver Figura 20). 

 

 

Figura 20 - Partes de uma prótese 

Fonte: adaptado de PEREIRA, 2007 

 

O cartucho (socket em inglês) é uma espécie de luva para apoio do coto, e deve possuir um 

encaixe adequado e personalizado. As demais partes da prótese podem ser compartilhadas por 

amputados com características semelhastes (peso, idade, altura, por exemplo), mas o cartucho, dada 

a necessidade de acompanhar a geometria do coto, deve ser único. Este é o grande desafio durante a 

construção de um cartucho de prótese. Cada projeto é singular e deve ser elaborado com o foco no 

amputado.  

No Brasil, sobretudo no Sistema Único de Saúde, os métodos de fabricação dos cartuchos são 

bastante artesanais. Apenas para dar uma pequena ideia do quão rústico é o processo de fabricação, 

as medidas do coto são feitas com o uso de fita métrica. A fabricação artesanal e o uso de materiais 

inadequados chegam, em várias situações, a causar problemas graves e podendo, até mesmo, exigir 

a re-amputação (PEREIRA, 2007). 

 

Haste 

Pé 
Protético 
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Um detalhamento do processo de construção de um cartucho de prótese no SUS pode ser 

encontrado em PEREIRA, 2007.  

 

Figura 21 - Fluxo básico de Projeto de Cartucho assistido por computador 

Fonte: adaptado de (ZHANG, 1998) 

 

As técnicas mais modernas de projeto e construção de cartucho utilizam FEA para avaliar se o 

cartucho irá alcançar os parâmetros de segurança e conforto. Tais parâmetros definem a resistência 

que a peça deverá suportar, considerando um coeficiente de segurança.  

ZHANG (1998) foi um dos primeiros pesquisadores e descrever um modelo de construção de 

próteses completo, assistido por computador usando tecnologia CAD/CAM. Um diagrama simples do 

fluxo do processo de construção proposto por ZANG pode ser visto na Figura 21. 

A palavra reversa denota caminho contrário e é justamente esse o objetivo da Engenharia 

Reversa (ER). Na engenharia convencional parte-se de um desenho geométrico do modelo para só 

então iniciar a construção do modelo físico real. Entre estas duas fases podem existir, 

eventualmente, testes e simulações. Na ER o processo é o inverso, parte-se do modelo real e obtém-

se a geometria (LACERDA, 2009). 

Utiliza-se a ER quando não se tem informações sobre a geometria da peça, ou seja, não se 

tem o modelo computacional e é necessário fazer a simulação ou reconstrução de parte ou da 

totalidade da peça. 

No caso específico do trabalho em questão, a ER se justifica pela necessidade de capturar a 

geometria do coto para a produção adequada do cartucho. Não se deseja construir um novo coto, 

mas a geometria do coto é fundamental para a construção de um cartucho com encaixe adequado. 

Segundo PUNTAMBEKAR pode-se dividir a Engenharia Reversa em duas etapas: a 

digitalização do objeto real e a criação do modelo CAD a partir dos dados digitalizados. 

 

2.3.1. Digitalização 

Esta etapa consiste basicamente pela utilização de um dispositivo digitalizador (Scanner). A 

digitalização permite enviar as informações de um modelo real para o meio computacional. 

Equipamentos digitalizadores 2D são bastante comuns nas empresas e residências, sobretudo depois 

do advento dos equipamentos denominados “multifuncionais” que incorporam funções de 

impressora e Scanner.  Todavia, na ER precisa-se de um Scanner que tenha condição de fazer a 
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digitalização de objetos tridimensionais. Os scanners 3D podem também obter uma imagem 

tridimensional para fins de visualização, mas para a ER o importante são as coordenadas 

tridimensionais do objeto. 

O contato direto com a peça é uma das formas de se efetuar a digitalização do objeto. 

Equipamentos que utilizam o método com contato possuem um ponteiro que contorna a superfície 

enquanto são registradas as coordenadas de sua movimentação. A figura 22 ilustra um Scanner 3D 

de contato em utilização. 

 

 

Figura 22 - Scanner 3D de contato 

Fonte: (LACERDA, 2009) 

 

Como já mencionado no Capítulo 1, este trabalho se complementa a outros já realizados no 

âmbito do PPGEM da UFRN. Queiroz (2008) desenvolveu um Scanner 3D para aplicação específica na 

área de saúde para geração automática do modelo geométrico do coto de membros inferiores de 

amputados para confecção de próteses femoral e transtibial. 

O scanner proposto, batizado de LEM – Leitor eletro-mecânico, visava entre outras coisas, 

reduzir o número de tarefas no processo de fabricação de próteses ortopédicas de membros 

inferiores (QUEIROZ, 2008). 

O LEM é um exemplo de Scanner 3D de contato e no Capítulo 1 foram citadas outras 

características do LEM, inclusive com ilustrações. 

Já o trabalho de LACERDA (2009) propunha fazer uma adaptação eletrônica do LEM. Na 

versão inicial, os dados capturados pelo LEM eram gravados em um disco de papel que exigia, 

posteriormente, a interpretação e digitação dos dados. Este processo de interpretação e digitação foi 

substituído pelo uso de uma mesa digitalizadora (Pen Tablet). 
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Figura 23 - Mecanismo do LEM e Disco 

Fonte: (QUEIROZ, 2008) 

 

A figura 23 ilustra dois dos principais elementos do LEM. O mecanismo chamado de 

“planetário” circunda o coto varrendo a geometria para que os dados sejam marcados no disco 

(papel milimetrado que indica as coordenadas lidas). O planetário possui uma alavanca com um 

rolete que faz o contato com o coto. Segundo QUEIROZ (2008), scanners de contato possuem melhor 

desempenho para captura de geometria do coto, se comparado a scanners ópticos, pois a pele 

humana não reflete a luz, que é o princípio de funcionamento dos scanners ópticos. 

 Leitores ópticos 3D também são utilizados para captura da geometria do coto. LENKA, 2011 

relata o uso de um equipamento destes. Na Figura 24 pode-se ver o COMET 250 em ação. Este 

modelo utiliza triangulação de luz branca e é capaz de ler 420.000 pontos em 30s. Em objetos de 

superfície complexa, várias “vistas” de medições são tomadas para assegurar que todas as superfícies 

sejam descritas. A precisão indicada pelo fabricante é de 0,06 mm (COMET 250, 2013). 

 

 

 

Figura 24 - Scanner óptico 3D COMET 250 

Fonte: (COMET 250, 2013) 
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O scanner 3D mostrado pela Figura 24 utiliza o método de triangulação para leitura de um 

feixe de luz branca. Essa técnica consiste em emitir um ponto de luz que é lida por um sensor de luz. 

 

Figura 25 - Triangulação de feixe de luz 

Fonte: (COMET 250, 2013) 

 No exemplo da Figura 25 a fonte de luz na parte inferior projeta um ponto capturado pelo 

sensor na parte superior. Uma vez que a distância entre o emissor de luz e o sensor (b) é conhecida, 

bem como os ângulos α e β, é possível calcular a distância do emissor de luz para a peça. No exemplo 

da figura acima, se a porta se aproxima do leitor, os ângulos sofrem redução que é percebida e 

calculada pelo algoritmo do scanner. Essa técnica é chamada de triangulação. 

 

 

2.3.2. Criação do Modelo CAD 

A digitalização produz um conjunto de coordenadas (x, y e z) de pontos, também chamada de 

“nuvem de pontos”. Esse conjunto de pontos não especifica a relação entre eles, por exemplo, se os 

pontos são vizinhos ou se existe um furo na peça lida. Por mais óbvio que estas informações sejam, o 

computador é desprovido de “inteligência visual” e a reconstrução da peça vai mais além do que a 

simples ligação de todos os pontos. A criação do modelo CAD dignifica passar informações a respeito 

da superfície da peça. Muitos autores não acreditam que o sistema seja capaz de fazer todo o 

processo automaticamente sem nenhuma intervenção manual para objetos de complexidade 

razoável (LIMA, 2003). 

Para a área médica, especialmente para captura da geometria do coto, os principais 

trabalhos na área de simulação computacional de cartuchos de próteses utilizam equipamentos de 

ressonância magnética. Os trabalhos de LEE (2006), LEE (2004) e CHEN (2006) são exemplos de uso 

de ressonância magnética para captura de geometria do coto com a finalidade de execução de 

simulação computacional.  
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Embora o resultado da ressonância magnética seja extremamente preciso na descrição da 

geometria, ela foi originalmente concebida para diagnóstico médico e não para uso em Engenharia 

Reversa. O grande desafio é produzir um modelo 3D (com informações de superfície e coordenadas) 

para uso em simulação computacional. 

O software Mimics (MIMICS, 2013) é um dos mais utilizados para tratamento de imagens 

médicas. Ele transforma uma imagem no formato DICOM1 (Digital Imagingand Communications in 

Medicine) em uma modelo CAD 3D e, adicionalmente, pode gerar uma malha para uso em FEA. É 

possível também a exportação do modelo 3D para o formato SLT (Stereo Lithography) para uso em 

prototipagem rápida. De maneira simplificada, a prototipagem rápida pode ser definida como um 

processo de fabricação mecânica que adiciona materiais em sucessivas camadas planas. O que a 

diferencia de outros processos de fabricação mecânica é a facilidade de comunicação com sistemas 

computadorizados, visando a automação da manufatura. 

 

 

Figura 26 - Fluxo funcionamento do software Mimics 

Fonte: (MIMICS, 2013) 

  

No exemplo acima têm-se o fluxo resumido do funcionamento do software Mimics, onde um 

arquivo DICOM com uma imagem de uma vértebra é transformado em um modelo 3D e 

posteriormente um modelo anatômico no formato IGES2. O uso deste software é bastante comum 

nos trabalhos que envolvem simulação computacional com uso de FEA para projeto de prótese, 

principalmente do cartucho. Entretanto, se trata de um produto comercial e uma pesquisa feita pelo 

autor encontrou uma versão acadêmica (Mimics Student Edition) com o custo de US$ 135. Esta 

versão possui a limitação de permitir a construção de imagens com no máximo cinco peças. O uso 

deste programa é feito em conjunto com algum equipamento de diagnóstico por imagem (raio-x, 

ressonância magnética ou tomografia computadorizada) o que torna seu uso restrito quando se tem 

como um dos objetivos o baixo custo geral do projeto. 

 

                                                           
1
O padrão DICOM é uma série de regras que permite que imagens médicas e informações associadas sejam trocadas entre 

equipamentos de diagnóstico geradores de imagens, computadores e hospitais. 
2
Initial Graphics Exchange Specification (IGES) é formato de arquivo livre e independente de plataforma utilizado em 

sistemas CAD. Diversos sistemas de CAD são compatíveis com o formato IGES. 
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2.3.3. Modelo de Construção de Prótese Assistido por 
Computador 
 

 Cerca de 600 mil amputações inferiores são realizadas a cada ano na China (SHUXIAN, 2005). 

Não por coincidência a China possui um dos mais atuantes e produtivos centros de pesquisa ligados 

ao desenvolvimento de próteses de membros inferiores. A maioria destes casos, contudo, são as 

amputações abaixo do joelho. Os principais fatores responsáveis por essas amputações são: doença, 

acidente de trânsito e ferimentos, entre outros.  

 O JCREC (Jockey Club Rehabilitation Engineering Centre) é o principal centro de pesquisa para 

desenvolvimento de próteses da China e funciona desde 1987. O autor desta dissertação encontrou 

mais de 30 trabalhos completos publicados em revistas e periódicos internacionais fruto de 

pesquisas deste centro. Winson C. C. Lee e Ming Zhang são os principais pesquisadores do JCREC e 

alguns trabalhos destes autores nortearam a construção desta revisão bibliográfica e estão 

referenciados no último capítulo. 

 O JCREC concentra esforços em desenvolver próteses que resultem em maior conforto ao 

amputado, aliado a um baixo custo, diferente de empresas como a Ossur (OSSUR, 2013) que buscam 

desenvolver produtos de alto desempenho. 

 Engenharia Biomédica é uma área que está em franca expansão e faz uso da 

interdisciplinaridade entre tecnologias. Este novo ramo da Engenharia pretende aplicar os princípios 

e técnicas de engenharia na compreensão dos fenômenos da vida e na resolução de problemas 

técnicos no contexto biomédico. Engenharia de Reabilitação, uma importante subárea dentro de 

Engenharia Biomédica, visa melhorar a qualidade de vida, incluindo a independência e produtividade 

das pessoas com deficiência, através da aplicação de tecnologias existentes e emergentes (JCREC, 

2013). A Universidade Politécnica de Hong Kong, universidade a qual o grupo de pesquisa JCREC está 

ligado, possui graduação e pós-graduação (mestrado e doutorado) em Engenharia Biomédica, com 

linhas de pesquisa em Prótese e Engenharia de Reabilitação. 

 O interesse na pesquisa de prótese se explica pela necessidade de recolocar os amputados 

em situação de produtividade (voltado a realizar atividades cotidianas) e independência. Neste 

contexto, várias metodologias foram desenvolvidas para tornar o processo de construção de 

próteses mais eficiente e eficaz. Descreveremos aqui os principais desafios e técnicas encontradas na 

literatura a respeito da construção de próteses. 

 Métodos assistidos por computador (CAD, CAE e CAM) e suas ferramentas auxiliares tornam 

mais fácil a concepção de produtos configuráveis ou ajustados. O primeiro caso significa que é 

possível definir características gerais do projeto e produzir vários modelos alterando um grupo de 

variáveis pré-definidas. O segundo significa produzir peças perfeitamente adaptadas a um contexto 

previamente existente. Na prática, e no caso específico de construção de próteses, significa que os 
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métodos assistidos por computador permitem criar um modelo genérico de prótese e construir 

vários protótipos alterando algumas características, como por exemplo, o tipo do material utilizado 

ou a espessura da peça. Enquanto que a capacidade de produzir produtos ajustados significa dizer 

que a prótese será concebida para o uso de um indivíduo em especial e de maneira ajustada. 

 O ajuste da prótese ao corpo é conseguido através da técnica de Engenharia Reversa, já 

abordada anteriormente, enquanto que o uso de FEA permite a simulação de vários modelos até que 

se consiga atingir os parâmetros definidos no projeto. 

 O uso de técnicas assistidas por computador permite abandonar métodos artesanais 

(mencionados no Capítulo 1) e definir novos paradigmas que permitam a criação de próteses 

altamente personalizadas. 

 Como citado anteriormente, uma prótese de membro inferior possui três partes distintas: 

cartucho, haste e pé protético. A Engenharia Reversa se aplica durante a fase de modelagem do 

cartucho, permitindo que o mesmo tenha um encaixe perfeito quando em contato com o coto. 

O cartucho deve ser fabricado de maneira correta, tanto do ponto de vista anatômica quanto 

biomecânico, isto porque um mínimo movimento entre o coto e o cartucho e soquete pode reduzir o 

controle sobre a prótese e causar insegura e dor durante a caminhada. 

Segundo Colombo et al. (2010), o projeto e fabricação de um cartucho de alta qualidade deve 

cumprir os seguintes princípios:  

 Acompanhar precisamente da geometria do coto 

 Possuir ajuste perfeito 

 Ter boa resistência mecânica 

 Não bloquear a circulação sanguínea 

Lee et. al. (2004b) acrescenta o peso da prótese como um objetivo a ser seguido, pois em 

longas caminhadas uma prótese por demais pesada leva o amputado a perceber um cansaço 

prematuro. 

Existem no mercado soluções completas de CAD para desenvolvimento de próteses. Como 

exemplo podemos citar a BioSculpitor (www.biosculptor.com) e Rodin 4D (www.rodin4d.com). Estes 

pacotes comerciais têm como alvo clínicas que ortopédicas e de maneira resumida funcionam 

substituindo algumas etapas do método tradicional por algumas técnicas de CAD. Possuem leitores 

3D específicos para captura da geometria do coto, software CAD para a retificação virtual do 

cartucho (ver figura 27) e máquinas de prototipagem rápida para a construção da prótese. São 

produtos comerciais, sem detalhamento do funcionamento, como por exemplo, simulação de FEA. 
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Figura 27 - Software CAD voltado a Próteses da BioSculpitor 

Fonte: www.biosculptor.com 

 

 

 

Soluções comerciais não serão tratadas neste trabalho por não apresentarem características 

internas, o que inviabiliza a comparação com o modelo ora proposto.   

O que se segue é uma breve descrição do estado da arte dos métodos e tecnologias 

relacionadas ao processo de desenvolvimento cartucho de prótese. 

 

 

 

Figura 28 - Paradigma de construção de Prótese assistida por computador 

Fonte: (COLOMBO, 2010) 

 

Colombo et. al. (2010) descreve um novo paradigma para construção de prótese assistida por 

computador. As diversas fases que compõem todo o processo são detalhadas. A grande contribuição 

é que o modelo proposto não se limita trocar ferramentas do modelo tradicional por ferramentas 
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modernas, como por exemplo, trocar a fita métrica e régua usada para tomar as medidas do coto por 

scanners 3D. 

Tal metodologia se concentra no modelo digital do coto, não só na morfologia, mas no 

contorno da pele e também de estruturas internas (músculos e ossos). A interação mecânica do coto 

com o cartucho também é descrita. Desta forma, o método é pensado para aplicaras melhores 

técnicas ortopédicas para resultar em um produto de alto desempenho (COLOBMO, 2010). 

Como está ilustrado na Figura 28, o modelo moderno de construção de prótese assistida por 

computador, possui 4 fases distintas: 

1) Ferramentas de engenharia reversa para a aquisição automática (ou semi-automática) da 

morfologia do paciente e da estrutura ósseo-muscular do coto; 

2) Um modelador que, a partir dos dados obtidos pela Engenharia Reversa, permita criar o 

um modelo do coto e do cartucho; 

3) Um ambiente de simulação que permita reproduzir o comportamento real do sistema 

socket / coto; 

4) Ferramentas de prototipagem rápida para a construção de protótipos físicos com o 

objetivo de testar e validar o produto virtual e identificar possíveis ajustes. 

 

É importante neste momento fazer um comparativo com o estado atual da pesquisa no 

âmbito do PPGEM da UFRN em métodos construtivos de próteses. 

A fase 1, composta basicamente pelo uso de técnicas de Engenharia Reversa, foi abordada 

por Queiroz (2008), inclusive com o desenvolvimento de um equipamento para a captura da 

geometria do coto de amputados de membros inferiores. Ainda que não possua a precisão de 

equipamentos como scanners 3D (utilizado na pesquisa de Lenka (2011)) ou ressonância magnética 

(utilizado por Lee (2004)), apresentou desempenho satisfatório aliado a um baixo custo. 

O modelador CAD, desenvolvido por Pereira (2007), cumpre a fase 2. O OrtoCAD é um 

software acadêmico, com registro no INPI, voltado para projeto e próteses.  

Diferente do paradigma proposto por Colombo (2010), o modelo construtivo de prótese em 

pesquisa do PPGEM da UFRN não estuda a interação coto/cartucho nem captura a morfologia 

interna do coto (músculo e ossos). Com essa restrição, o trabalho proposto nesta dissertação 

pretende analisar os efeitos de tensões a qual um cartucho de prótese é submetido, com vistas a 

definir materiais que melhor se adaptem a construção do cartucho. Sendo assim, a fase 3 é 

parcialmente abarcada pelo presente trabalho que, de maneira resumida, pretende dotar o software 

OrtoCAD de uma interface CAE. 

Embora exista equipamentos de Prototipagem Rápida no PPGEM da UFRN, ainda não foram 

realizados estudos para adaptar o OrtoCAD produzir um arquivo no formato SLT, necessário para a 

comunicação com equipamentos de Prototipagem Rápida. 
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Voltado aos métodos construtivos modernos descritos pela literatura, um diagrama de fluxo 

de etapas foi descrito por Colombo (2010). Esse diagrama utiliza o método IDEF (Integrated 

Definition Methods). O IDEF (IDEF, 2013) é uma família de métodos para descrição de processos. O 

IDEF0 é muito utilizado para descrição de fluxo de processos entre sistemas de CAD. 

Cada etapa de um processo descrito em IDEF é representada por uma caixa. A caixa é 

identificada por uma letra seguida de um número (A1, A2, A3,...) e contém um verbo que descreve o 

processo a ser executado. 

As setas indicam laterais indicam entrada e saída. Um processo tem como objetivo 

transformar entradas em saídas ou produzir saídas. A seta superior indica a entidade controle, que 

controlam ou limitam a função. Por fim, o mecanismo, que são pessoas ou dispositivos que executam 

o processo. 

 

Figura 29 - Processo IDEF 

 

 A Figura 29 ilustra um processo de IDEF com as setas de fluxo. Um diagrama em IDEF 

não pode conter processos repetidos e um menor número possível de processos para representar o 

sistema (IDEF, 2013). 
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Figura 30 - Diagrama IDEF0 do modelo de construção de prótese assistido por computador 

Fonte: (COLOMBO, 2010) 

A Figura 30mostra um diagrama IDEF do processo de construção de cartuchos de prótese 

assistido por computador. Ele é constituído por várias etapas, utilizando diferentes ferramentas e a 

com resultados parciais em cada etapa descrita. 

Atividade A1 - consiste em um conjunto de práticas de engenharia reversa, onde a geometria 

real do coto e dos ossos internos é reconstruída em um software CAD.  

Atividades A2 – a partir dos dados obtidos pela Engenharia Reversa, um modelo CAD 3D do 

coto é criado. Tal modelo possui também informações internas do coto (músculo e ossos). 

Atividade A3 – criação do modelo do cartucho com base no modelo do coto criado na etapa 

A2.  

A divisão em duas etapas distintas, modelo CAD do coto e modelo CAD do cartucho, constitui 

a principal diferença do modelo descrito por Colombo at. al. e do modelo proposto por esta 

dissertação, pois como mencionado anteriormente, o presente trabalho não dirige esforços na 

construção da geometria e morfologia interna no coto. 

O software OrtoCAD, de posse da nuvem de pontos lida a partir do LEM, cria diretamente um 

modelo sólido 3D do cartucho.  

Atividade A4 - simulação a fim de testar e verificar se a forma interna do cartucho suporta 

aos picos de tensão quando submetido aos carregamentos que imitam o uso real da prótese. 

Atividade A5 - Finalmente, as tecnologias de prototipagem rápida são utilizadas para realizar 

a representação física do produto. 

O diagrama da Figura 30, bem como o detalhamento das cinco etapas citadas acima, 

constitui o paradigma descrito por Colombo at. al. (2010). 
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 Neste novo processo, o passo relacionado com o desenvolvimento do encaixe do cartucho 

com a coto pode ser evitada, reduzindo assim o número de protótipos físicos. 

Diferentes equipamento e técnicas são utilizados para a obtenção digital da geometria do 

coto. Scanners 3D são empregados em trabalhos em que a morfologia interna do coto não é 

relevante ao objetivo do estudo, ao passo que equipamentos para diagnóstico médico como 

Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética conseguem descrever a estrutura interna do 

coto. 

Para a obtenção de medidas internas do coto (tecidos, músculos e ossos) técnicas ópticas 

não são adequadas. Shuxican (2005) descreve um modelo para reconstrução 3D da estrutura do coto 

com o objetivo de alcançar um perfeito encaixe do cartucho/coto. Aparelho de Tomografia 

Computadorizada é utilizado por Shuxican (2005) e as etapas necessárias para a partir de imagens 

obtidas com o aparelho de TC se alcançar um modelo CAD 3D são descritas. 

 

 

Figura 31 - Tomografia Computadorizada de um coto 

Fonte: (SHUXICAN,2005) 

 

O aparelho de TC produz várias sessões de uma região do corpo. Cada imagem produzida é 

como se fosse uma “fatia” da parte analisada. Cada exame possui várias “fatias” de uma espessura 

pré-determinada. A figura 31 (a) ilustra uma “fatia” de um coto de amputado de membro inferior.  

Tem-se na figura 31 (a) a imagem original da seção, e como a TC se baseia no mesmo 

princípio da radiografia tradicional, ela resulta em uma imagem em escala de cinza. Os tons mais 

escuros representam os tecidos moles (pele e músculo, por exemplo), enquanto que os mais claros 

representam os tecidos mais densos (ossos).  

Shuxican (2005) desenvolveu um algoritmo binário para separar a estrutura óssea dos 

demais tecidos. Capa ponto da imagem (pixel) é representado por um valor vai do preto ao branco. 

Preto é representado por 1 e branco por 255. Esta representação é conhecida como “escala de tons 

de cinza”.  
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Se o valor de um pixel está acima de um limiar previamente estabelecido, considera-se como 

constante determinada previamente, caso contrário, também o considera como outra constante. 

A equação 1 descreve o algoritmo binário utilizado por Shuxican (2005) para filtrar a imagem 

extraída do aparelho de TC. ( , )f i j  representa um pixel qualquer da imagem original e '( , )f i j  um 

ponto na mesma coordenada, só que da imagem filtrada.  T é a escala de cinza limiar entre um 

tecido ósseo e tecidos moles. Caso ( , )f i j  esteja igual ou acima do limiar (T ) considera-se o valor 1 

para este pixel, caso contrário, o valor do pixel será 0. O algoritmo produz uma imagem onde os 

pixels representados pelo valor 1 encontra-se tecido ósseo. 

Após o uso do filtro, produz-se uma imagem como a ilustrada na Figura 31 (c). Apenas o 

tecido ósseo está representado. 

A imagem processada resulta em um arquivo no formato BitMap (BMP). A “fatia” é uma 

representação2D (x e y). Após a junção de várias cessões obtém-se a dimensão z. O software Mimics 

une várias “fatias” processadas pelo algoritmo, resultando em um modelo 3D do contorno da 

superfície óssea. Quanto maior o número de cessões, maior será a resolução do modelo 3D gerado. 

O exemplo utilizado por Shuxican (2005) e ilustrado na Figura 32, foi gerado a partir de cessões de 3 

mm. Ou seja, várias imagens foram capturadas do coto pelo tomógrafo, afastadas 3 mm uma da 

outra. 

 

Figura 32 - Software Mimics processando imagem TC 

Fonte: (SHUXICAN, 2005) 

A Figura 32 apresenta a superfície óssea, em modelo CAD 3D, apresentada pelo software 

Mimics. No canto superior direito xz é exibida, enquanto que na parte inferior direita uma visão xy é 

apresentada. 

O processamento de imagens proveniente de equipamento de diagnóstico médico constitui 

uma vasta área de pesquisa, seja para melhorar o diagnóstico médico (atuando na ênfase de certos 

detalhes) ou para interligação com outras áreas (como é o caso do software comercial Mimics). 
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O modelo CAD resultado do processamento das diversas “fatias” da TC ainda não permite a 

execução de simulação computacional. Para uso de Método de Elementos Finitos, o modelo deve ser 

dividido em elementos e exportado para um software de CAD que possua interface CAE (SHUXICAN, 

2005). 

O contorno da pele pode ser reconstruído pelo mesmo processo utilizado para a 

identificação do tecido ósseo na imagem da TC. Um ajuste do limiar do valor da escala de cinza deve 

ser feito para que a pele seja identificada (SHUXICAN, 2005). 

A reconstrução do coto, ligando as partes extraídas do equipamento de Tomografia 

Computadorizada, foi feita com o software Geomatic®. Os modelos 3D do osso e da pele foram 

combinados em posições iguais às originais. Em cada modelo são fixados três pontos (com 

coordenadas x, y e z) e a superposição dos modelos fazendo coincidir estes três pontos faz com que 

as peças mantenham a distância original uma da outra (SHUXICAN, 2005). 

O modelo final gerado representa a reconstituição 3D do coto. Tal modelo pode ser 

exportado para outros formatos de arquivo, permitindo a manipulação por outros softwares de CAD. 

Um arquivo STL também pode ser gerado, permitindo a utilização em máquinas de prototipagem 

rápida. O protótipo pode ser utilizado para simulações de testes de desempenho ou para projeto 

construção do cartucho da prótese (SHUXICAN, 2005). 

 

 

 

Figura 33 - Junção do contorno da pele com o tecido ósseo 

Fonte: (SHUXICAN, 2005) 

 

A figura 33 ilustra o resultado da junção do modelo 3D do contorno da pele com o modelo do 

osso, mantendo a posição original das peças. 

Shuxican (2005) relata a precisão ao utilizar equipamentos de Tomografia Computadorizada 

como método inovador para técnica de Engenharia Reversa de coto. O processamento da imagem 

para identificação de partes do coto (pele e osso) também se mostrou eficiente.  
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Figura 34 - Modelo 3D do coto 

Fonte: Fonte: (SHUXICAN, 2005) 

 O método tradicional de reconstrução da geometria do coto utiliza moldes de gesso como 

principal ferramenta. Esta abordagem tradicional possui algumas limitações para a fabricação de 

cartuchos. A figura 34 ilustra um modelo 3D de um coto construído utilizando a abordagem proposta 

por Shuxican (2005). No detalhe, o tecido mole indicado. Após a extração do contorno da pele e do 

osso, a área compreendida entre estas duas partes é considerada tecido mole (constituída por 

músculos, vasos sanguíneos, tecido adiposo,...). 

 

  

Tabela 1-Comparação da abordagem tradicional com abordagem 3D 

Fonte: adaptado de Shuxican (2005) 

 Abordagem Tradicional Abordagem 3D 

Tempo (horas) 12 18 

Nível de dificuldade Maior Menor 

Intervenção Manual Sim Não 

Equipamentos necessários Artesanal Computador e Softwares 

Nível de digitalização Não possui Sim 

Estrutura óssea Invisível Visível 

Precisão (mm) 0,25 0,01 

Custo Baixo Alto 

 

  

 A Tabela 1 apresenta as principais diferenças entre a abordagem tradicional e a abordagem 

3D proposta por Shuxican (2005). Destaca-se nesta comparação o fato da abordagem 3D possuir um 

custo maior e levar mais tempo para ser concluída, entretanto, a precisão muito maior (0,01mm) 

justifica a adoção desta abordagem. 
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 O detalhamento da estrutura óssea é outra característica apresentada na abordagem 

moderna que permite a simulação computacional do coto dentro do cartucho e suas interações. 

Um dos primeiros trabalhos que estudou a pressão entre o coto e o cartucho, utilizando 

Elementos Finitos, foi realizado por Zang (1994), complementado por outro trabalho do mesmo 

autor Zang (2000).  

 

Figura 35-Modelo do cartucho e malha utilizados por Zang (2000) 

Fonte: (ZANG, 2000) 

Conforme ilustra a figura 35, o espaço formado entre o osso e pele é pressionado quando o 

carregamento (W) é feito no osso. 

O peso do amputado é suportado pela estrutura óssea e a prótese não se conecta 

diretamente ao osso, e sim a um contorno da pele representado pelo cartucho, sendo assim, uma 

pressão entre o tecido ósseo e a parede interna do cartucho é exercida quando o amputado apoia a 

prótese no chão. Este efeito não ocorre em um indivíduo não amputado, já que a estrutura óssea se 

prolonga até o pé, que por sua vez faz o contato com o chão. 

No estudo realizado por Zang (2000), um modelo 3D foi construído e a estrutura do osso, 

tecidos moles, forro e cartucho são representados por diferentes malhas para permitir a variação de 

propriedades mecânicas dos materiais. O software ABAQUS foi utilizado pare realizar os cálculos de 

elementos finitos e o modelo 3D foi construído a partir de vistas 2D capturadas com raio-X. 

Quando o modelo construído é submetido a uma força de 800N (simulando o uso por um 

paciente de 80Kg), uma tensão de 226Kpa é percebida na região do tendão patelar. 

Faustini (2006) repetiu a simulação da pressão do coto com o cartucho e encontrou o valor 

de 250Kpa para a região do patelar tendão, aplicando uma força igual (800N). Ver figura 36. A figura 

36 (A) ilustra uma visão anterior (frontal) do coto, enquanto que a figura 36 (B) ilustra uma visão 

posterior. 

 



54 

 

 

Figura 36-Tensãono coto dentro do cartucho 

Fonte: (FAUSTINI, 2006) 

 

A malha usada entre a simulação realizada por Zang (2000) e Faustini (2006) apresentam 

uma diferença técnica importante. Enquanto que Zang (2000) utiliza elementos triangulares de 6 nós, 

Faustini (2006) utiliza elementos tetraédricos de 10 nós. A comparação apenas pelo tipo do elemento 

não nos permite concluir qual malha leva a resultados melhores, uma vez que o refinamento da 

malha também significa resultados mais precisos. Refinamento da malha significa dividir a peça em 

mais elementos. 

Em tese, malhas compostas por elementos com maior representação (maior número de nós) 

levam a resultados mais precisos. 

Segundo Lee (2006), muitos trabalhos têm sido realizados utilizando Elementos Finitos para 

prever a tensão no cartucho da prótese. Entretanto, a análise apenas das tensões existentes no 

cartucho tem pouco valor clínico. Isso porque a experiência da dor inviabiliza o uso da prótese e a 

análise de tensões apenas no cartucho não permite antecipar possíveis tensões acima do suportável 

pelo paciente. 

No estudo realizado por Lee (2006), um mapeamento do coto foi realizado, aferindo a tensão 

máxima que cada região é capaz de suportar antes do limiar da dor. 
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Figura 37 - Medidor de pressão 

Fonte: (LEE, 2006) 

Um medidor de pressão (ver Figura 37) foi utilizado. O processo consiste em aplicar uma 

pressão em diferentes partes do coto e aferir o limiar da dor que o amputado assinalar. Estes dados 

servem para mapear as regiões do coto que são mais tolerantes a pressão e regiões mais sensíveis a 

pressão. 

 

Tabela 2-Valores de tolerância à pressão medidas no coto 

Fonte: (LEE, 2006) 

Região do coto 
Tolerância à carga 

Medida (N) 

Pico de pressão no usando 

medidor de pressão (MPa) 

Pico de pressão na interface 

coto/cartucho usando 

simulação computacional 

 Músculo poplíteo 

(atrás do joelho) 
57 0,81 0,26 

Tendão Patelar 

(abaixo da patela) 
54 0,72 0,23 

Tíbia ântero-medial 

(parte interna da tíbia) 
60 0,69 0,20 

Tíbia ântero-lateral 

(parte externa da tíbia) 
57 0,71 0,16 

 

A Tabela 2 apresenta os valores referentes à tolerância a pressão aferidas no coto. 

As quatro regiões indicadas na Tabela 2 representam as regiões que mais concentram 

tensões no coto. O mapeamento destas regiões já tinha sido apontadas pelo estudo de Zang (2000). 
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Figura 38- Modelo de retificação proposto por Lee (2004) 

Fonte: (LEE, 2004) 

Os resultado das tensões entre o coto/cartucho indicadas na coluna 4 da Tabela 2, são 

resultado da simulação computacional realizada no cartucho produzido para o amputado em estudo, 

após uma retificação de acordo com o modelo de retificação proposto por Lee (2004), ver Figura 38. 

Com a retificação, o pico de tensão fica bem abaixo do limiar da dor. Por exemplo, a região do 

tendão patelar suporta uma tensão de 720KPa (obtida com o medidor de tensão) enquanto que na 

simulação computacional realizada em um cartucho para este amputado prevê uma tensão máxima 

de 230KPa para esta mesma região.  

Para que uma simulação de tensão obtenha resultados a respeito de regiões do coto, 

propriedades mecânicas de tecidos moles (pele, vasos sanguíneos e tecido adiposo) e tecido ósseo 

precisam ser obtidas. No trabalho de Lee (2004), as seguintes propriedades mecânicas foram 

utilizadas: 

 

Tabela 3-Propriedaes mecânicas cartucho/coto 

Fonte: (LEE, 2004) 

 
Módulo de Young 

Coeficiente de 

Poisson 

Tecidos moles 200KPa 0,49 

Ossos 10GPa 0,30 

Cartucho 1.5GPa 0,30 
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A retificação do cartucho tem como objetivo aumentar a pressão sob o coto em regiões mais 

tolerantes à pressão, fazendo com que a pressão percebida em regiões mais sensíveis diminua. Isso 

resulta em maior conforto para o amputado, principalmente em longas caminhadas (LEE, 2004). 

A figura 38 indica as nove regiões do coto de um amputado abaixo do joelho que são 

passíveis de retificação, objetivando o alívio de pressão em regiões mais sensíveis. Os valores estão 

em milímetros (mm). Valores negativos indicam um aprofundamento do cartucho (aumentar a 

pressão nesta região) e valores positivos indicam um alívio (diminuir a pressão nesta região). Ver 

Figura 39. 

 

 

Figura 39 - Retificação do Cartucho 

 

O modelo de retificação recomenda, por exemplo, que na região do tendão patelar (PT) seja 

feita uma retificação no valor de -7, ou seja, aprofundar o cartucho em 7 mm. Ao passo que na região 

final da fíbula (FE) deve ser aliviado em 4 mm. Um gabarito com a legenda das regiões do coto 

utilizado no modelo da Figura 38 segue ilustrado pela Tabela 3. 

 

Tabela 4-Legenda das regiões do coto e os respectivos valores de retificação 

Legenda Região do Coto Retificação 

Pa Patela 2 

PT Tendão patelar -7 

FH Topo da Fíbula 7 

AMT Parte Externa da Tíbia -4 

ALT Parte interna da Tíbia -3 

TC Crista da Tíbia 3 

FE Final da Fíbula 4 

TE Final da Tíbia 7 

PD Depressão popliteal -7 

 

O estudo realizado por Person (1982) com um grupo de 69 amputados de diferentes idades e 

sexo, indicou que o peso máximo suportável (sem que haja indicativo de dor) na extremidade do 

coto é, em média, 16.5 % do peso do amputado. Isso contraia o que muitos leigos acreditam que o 
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cartucho se apoia na extremidade inferior do coto. A retificação faz com que o peso do amputado 

seja distribuído ao longo do cartucho, aliviando a pressão na extremidade distal. Não por acaso as 

regiões finais da Tíbia e Fíbula são as regiões que mais precisam de uma retificação positiva (4 e 7, 

respectivamente, conforme descrito na Tabela 4). 

 

2.3.4. Considerações Sobre Métodos Construtivos Assistidos 
por Computador 

 

Grande parte das pesquisas sobre métodos construtivos de cartuchos de próteses assistida 

por computador para amputados dos membros inferiores concentram-se em próteses transtibiais 

(abaixo do joelho). Zhang (2000) e Shuxian (2005) relataram em seus trabalhos a maior complexidade 

em descrever a geometria do joelho, daí um maior foco em estudar soluções para o correto ajuste de 

cartuchos que encaixem no joelho. Nas buscas realizadas pelo autor deste trabalho não foram 

encontrados trabalhos que descrevessem tensões em cartuchos de próteses para amputados 

transfemorais (acima do joelho). Também não foram encontrados dados estatísticos que pudessem 

justificar a falta de pesquisa neste tipo de cartucho de prótese. 

Após a revisão bibliográfica realizada, fica claro o interesse da maioria dos pesquisadores em 

prever a tensão entre o coto e o cartucho, pois é esta tensão que causa dor e desconforto ao 

amputado. Além disso, como a geometria do coto de cada paciente é diferente (inclusive com o 

mesmo paciente ao longo do tempo se altera) um estudo conclusivo não pode ser realizado a 

despeito da previsão destas tensões. O que se observa é a busca por métodos que sejam cada vez 

mais eficientes (rápidos, baratos e livres de imprecisões) para prever as tensões coto/cartucho. E tais 

métodos devem ser o mais generalista possível para serem aplicados em diferentes locais e para um 

grande grupo de amputados. 

O foco desta dissertação não é prever a tensão entre o coto e o cartucho e sim prever a 

tensão e deslocamento apenas no cartucho quando submetido a uma carga no valor do peso do 

amputado. Embora durante a marcha um valor de carga acima do peso do amputado seja percebido, 

pois o ciclo da marcha possui uma fase chamada de aterrisagem que é justamente o momento que o 

pé é apoiado no chão. No estudo de Chen (2006), um amputado de 81 Kg gera uma força vertical 

máxima de 936 N, ou seja,  a força vertical máxima corresponde a 115,55% do peso do amputado. 

Este valor de força vertical será utilizado neste trabalho para efeitos de teste de viabilidade do 

cartucho para um amputado em questão.  

O estudo da tensão apenas no cartucho compreende a primeira etapa no projeto do 

cartucho, pois pretende identificar a viabilidade do uso de determinados materiais, bem como a 

espessura do cartucho construído para que o mesmo atenda aos requisitos mínimos.  
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2.4 Aplicação de Materiais Compósitos em 
Próteses 

 

2.4.1 Compósitos 

 

De modo geral, chama-se material composto ou compósito todo material obtido da 

combinação de dois ou mais componentes com diferentes propriedades físicas. Com esta 

combinação de elementos distintos, pretende-se obter um novo material que tenha propriedades 

mecânicas que os seus componentes isoladamente não possuem, apresente desempenho estrutural 

superior e possa atender exigências específicas. Do ponto de vista mecânico objetiva-se que tais 

materiais possuam principalmente as seguintes propriedades: rigidez e resistência elevadas, peso e 

coeficiente de dilatação reduzidos, baixa condutividade térmica, melhores respostas à fadiga quando 

sujeitos a cargas cíclicas, maior durabilidade e resistência a impactos, facilidade na obtenção de 

peças com geometrias complexas e maior versatilidade de aplicações. 

 As vantagens relativas dos materiais compósitos sobre os materiais convencionais 

possibilitam aos primeiros uma vasta gama de aplicação, incluindo: produção de vestuário e 

equipamentos esportivos (uniformes, tacos de golfe, raquetes de tênis, skis, bicicletas, motocicletas, 

carros de competição, etc); fabricação de aeronaves de uso civil e militar(aviões, helicópteros); 

produção de equipamentos militares mais leves e mais resistentes(lanchas, navios, pistolas, fuzis, 

capacetes, coletes à prova de bala, canhões, mísseis, etc); desenvolvimento de produtos para as 

industrias mecânica e petroquímica (componentes automotivos, ligas de metal de alta resistência 

utilizadas na fabricação de tubos, etc), construção civil, indústria moveleira, entre outras. 

 

2.4.1.2 Classificação e Composição dos Materiais Compósitos 

 Existem dois grandes grupos de materiais compósitos: os compostos que são conhecidos 

como materiais preenchidos e os chamados materiais reforçados ou compósitos avançados. A 

principal característica dos primeiros é a existência de algum material básico ou matriz cujas 

propriedades são melhoradas ao preenchê-lo com algumas partículas. Normalmente, a fração de 

volume de matriz em tais materiais é mais de 50%, e as propriedades dos materiais, ainda que 

modificadas pelo enchimento, são regidas principalmente pela matriz. Como regra, os materiais de 

enchimento podem ser tratados como homogêneos e isotrópicos, e assim, os modelos tradicionais 
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da mecânica dos materiais desenvolvidos para metais e outros materiais convencionais podem ser 

usados para descrever seu comportamento. Nos materiais reforçados, por sua vez, os componentes 

básicos são fibras de alta resistência e rigidez. As fibras são presas ao material por meio de uma 

matriz cuja fração de volume é geralmente inferior a 50% do composto. As principais propriedades 

dos compósitos avançados, devido às quais esses materiais encontram ampla aplicação na 

engenharia são, portanto, determinadas pelas fibras (VASILIEV, 2008). 

 Ainda de acordo com a classificação acima, destacam-se os compósitos fibrosos, os 

compósitos particulados e os compósitos laminados, sendo os dois primeiros pertencentes ao grupo 

dos materiais preenchidos e o terceiro ao grupo dos compósitos avançados, figura 40. 

 

 

Figura 40 - Tipos de Compósitos 

Fonte: (MAGAGNIN, 2000) 

 

Do ponto de vista da estrutura constituinte, os materiais compósitos são formados por uma 

fase contínua, a matriz, e uma fase descontínua, o reforço ou fibra. “A função da matriz é envolver o 

reforço para protegê-lo de danos superficiais, manter sua orientação e espaçamento e transmitir a 

ele os esforços”(MAGAGNIN, 2000).A ligação entre as fibras e a matriz é criada durante a fase de 

fabricodo material compósito e é através dessa interação que as tensões são transferidas da matriz 

para as fibras. A maneira como o fabrico é realizado, o tipo de combinação fibra-matriz e a disposição 

das fibras têm influência fundamental sobre as propriedades mecânicas do material compósito 

obtido. Mais detalhes sobre o processo de fabricação podem ser encontrados em (GAY, 2003), 

capítulo 2. A figura 41 abaixo exibe uma vista ampliada revelando uma fibra recoberta por resina. 

 

Figura 41 - Laminado carbono/epóxi 

Fonte: Revista Polímeros: Ciência e Tecnologia, vol. 17, nº 3, 2007 
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Dentre os vários tipos de compósitos, os mais importantes para as aplicações como 

elementos estruturais de alto desempenho são aqueles constituídos por fibras longas de alta 

resistência e rigidez, formadas por milhares de filamentos, cada um dos quais com diâmetro entre5 e 

15 micrômetros. Este tipo de material é chamado de lamina e é montado fixando as fibras em 

direções paralelas ao seu sentido longitudinal, utilizando para isso uma matriz que possua menor 

resistência e menor rigidez do que a fibra. A lâmina representa o bloco fundamental da estrutura e 

tem a propriedade de possuir resistência e módulo de elasticidade elevados na direção das fibras, 

apresentando, porém, valores críticos dessas propriedades na direção ortogonal. Figura 42 a e b. 

Empilhando e prensando um conjunto de laminas com as fibras orientadas sob ângulos 

determinados obtém-se o laminado, figura 42c e d, sendo a sequência de empilhamento das laminas 

chamado de laminação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na classe dos laminados destacam-se as estruturas do tipo “sanduiche”, largamente 

utilizadas na indústria aeronáutica, e que consiste de um material macio montado por colagem ou 

soldagem entre laminas de maior resistência mecânica. Suas principais características são peso 

reduzido, elevada rigidez à flexão e excelente isolamento térmico e acústico (MENDONÇA, 2005).  A 

figura 43b é apresenta o esquema básico de montagem de uma estrutura do tipo “sanduiche”. 

As placas chamadas sanduíche são compostas por três itens principais: duas camadas 

externas, finas, chamadas faces e uma camada interna, espessa, chamada núcleo. A função das faces 

é a de suportar tensões normais de tração, compressão ou cisalhamento coplanar, associadas à 

(a) Lâmina com fibras unidirecionais (b) Lâmina com fibras unidirecionais hibridas 

(c) Laminado unidirecional (d) Laminado multirecional 

Figura 42 – Laminado 

Fonte: adaptado de Mendonça (2005) 
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flexão da placa. Uma das funções do núcleo é manter o afastamento das faces, garantindo um alto 

momento de inércia. O núcleo deve ter uma rigidez na direção perpendicular às faces tal que o 

esmagamento seja evitado. 

 

 

Figura 43 - Estrutura Sanduíche 

Fonte: (MENDONÇA, 2005) 

 

Os corrugados mais conhecidos são aqueles vistos no núcleo de papelão comum usado em 

embalagens, onde duas folhas de papel servem de face e uma folha corrugada é usada como núcleo. 

Outros tipos comuns de sanduíches são as portas e divisórias de escritórios e móveis. Os materiais 

usados em corrugados e colmeias vão de papel e papelão até algodão, tecidos têxteis impregnados e 

lâminas de papelão (MENDONÇA, 2005). 

Um compósito em estrutura sanduíche é semelhante a uma viga de perfil I, conforme ilustra 

a Figura 43b. 

 

 

2.4.2 Próteses de Compósitos 

Atualmente há um grande interesse por parte da indústria para a utilização de matérias 

primas renováveis, como é o caso das fibras de origem natural. Neste contexto, busca-se substituir as 

fibras sintéticas (fibra de vidro, por exemplo) por fibras naturais, mantendo as características 

mecânicas do material compósito resultante. Entretanto, as fibras naturais, em geral, possuem um 

baixo rendimento mecânico, se comparadas às fibras sintéticas, além de apresentarem alta absorção 

de umidade (QUEIROZ, 2008). 

Uma solução para que as fibras naturais sejam utilizadas na produção de materiais 

compósitos é o processo de hibridização. Tal processo consiste em reunir em um único material, 

fibras naturais e sintéticas, aproveitando as caraterísticas de cada uma delas. 



63 

 

Queiroz (2008) desenvolveu um material híbrido (fibra de juta e fibra de vidro) para uso em 

compósitos para construção de cartuchos de próteses. Os resultados foram preliminares e não 

relatam ensaios com modelos de cartuchos de prótese definitivos. 

Um trabalho completo sobre utilização de fibras naturais para construção de cartuchos 

protéticos foi realizado por Campbell (2012).  

Neste mesmo trabalho, Campbell (2012) relata a dificuldade em obter os módulos de 

elasticidade e o coeficiente de Poisson em fibras naturais, dada a variação irregular das fibras além 

da inevitável degradação das mesmas durante o processo de extração. 

 

 

 

Figura 44 - Teste de cartucho 

Fonte: (CAMPBELL, 2012) 

 

Campbell (2012) utilizou quatro cartuchos para cada fibra natural a ser testada (ver Figura 

44). Cada cartucho foi montado sobre um molde de PVC, com quatro camadas de fibra ao longo do 

cartucho e 2 camadas extras de fibra na base do cartucho. O produto final foi recoberto com uma 

manta acrílica. A construção do cartucho para teste seguiu a norma ISO 10328, que descreve 

parâmetros para avaliação de próteses ortopédicas.  
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Tabela 5- Propriedades mecânicas fibras naturais 

Fonte: (CAMPBELL, 2012) 

Fibra Resistência à tração 

(Mpa) 

Módulo de Young 

(GPa) 

Banana 82.7 3.4 

Ramie 80.8 4.0 

Bambo 29.9 1.1 

Milho 38.9 1.5 

Vidro 56.8 2.4 

Carbono 127.5 8.8 

 

A Tabela 5 descreve as propriedades mecânicas de algumas fibras naturais resultado dos 

ensaios realizados por Campbell (2012). Os corpos de prova foram construídos com 10% de fibra e 

com resina de óleo natural para preenchimento. Os resultados indicam que a fibra de ramie foi a que 

apresentou melhor rendimento entre as fibras naturais. Ramie é uma planta originária do leste da 

Ásia e também é conhecida como “Vidro Chinês” e é considerada a fibra vegetal mais resistente.  

Os resultados relatados por Campbell (2012) indicam que o cartucho produzido com vibra de 

ramie resistiu a um carregamento de 6180 N até a destruição (ver figura 44b). O ponto de ruptura de 

todos os protótipos deu-se na extremidade inferior do cartucho, no ponto de ligação com a haste da 

prótese. Embora a extremidade inferior tenha sido reforçada com mais duas camadas de fibra, 

resultando em uma espessura de 9.5mm, este é o ponto do cartucho mais susceptível a quebra. 

 A utilização de fibras naturais aplicada a construção de cartuchos de prótese é uma área 

pesquisa recente. O autor deste trabalho encontrou apenas a pesquisa de Campell (2012). Queiroz 

(2008) já havia relatado a dificuldade de encontrar pesquisas relativas à utilização de fibras naturais 

em próteses ortopédicas.  

Embora o estudo de Campbell (2012) tenha utilizado para a construção dos cartuchos 

compósitos com fibras naturais, o trabalho se limitou a testes de bancada sem utilização nem 

comparação com simulação computacional.  

 

2.5 Considerações Sobre Revisão Bibiográfica 

Após a leitura de diversos artigos que foram citados durante a revisão bibliográfica, o autor 

destaca que estudos sobre simulação computacional para teste de resistência de cartuchos de 

prótese é relativamente antiga (existem trabalhos da década de 90 relatando estudos). Pode-se 

dividir os trabalhos usando simulação computacional em dois grupos: resistência da prótese 

(cartucho ou haste) e ajuste do cartucho. 
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Estudos que têm como objetivo garantir o ajuste do cartucho utilizam técnicas de engenharia 

reversa que devem capturar a geometria interna do coto (músculos e osso), pois a percepção da dor 

resulta da compressão da pele e músculo entre o osso e cartucho. Para estes trabalhos são utilizados 

equipamentos de diagnóstico médico, que conseguem capturar a geometria interna do coto. Uma 

solução simples e relatada por Lee (2004) é a retificação do cartucho. Essa retificação seria algo como 

um modelo de “ajuste padrão” que serve para a maioria dos amputados, entretanto, para um ajuste 

com maior grau de precisão e conseqüentemente, com maior conforto para o amputado, deve-se 

fazer um estudo da geometria interna. Métodos que capturam a geometria interna, invariavelmente, 

são mais caros. 

O presente trabalho não utiliza método para captura da geometria interna no coto e se 

enquadra da segunda linha de pesquisa de simulação computacional de próteses: teste de resistência 

(do cartucho ou da haste). No caso da dissertação em questão, o cartucho. 

Como o foco é simular computacionalmente teste de resistência, objetivando alcançar uma 

maior resistência utilizando materiais mais leves, o uso de compósito representa uma solução. 

O uso de compósitos para construção de cartuchos de prótese também é fruto de pesquisas, 

como relatado pelo trabalho de Campbell (2012), o que nos leva a apontar para uma direção correta. 

Enfim, a revisão bibliográfica aponta para a viabilidade de desenvolver um sistema CAD para 

testes de resistência de cartuchos de prótese construídos com materiais compósitos.  
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3.A Concepção e o Desenvolvimento do 
Núcleo FEA 

 

Softwares que possuem a capacidade de realizar simulação computacional em materiais 

compósitos ainda são incipientes no mercado. A interface ora proposta possui a capacidade de 

simular computacionalmente tensão e deslocamento resultante em um material submetido a um 

carregamento, podendo o material ser um compósito. Durante a revisão bibliográfica, identificou-se 

que a maioria das próteses estudadas utilizavam material termolpástico3 para a confecção do 

cartucho. Entretanto, um dos objetivos desta dissertação é possibilidade de prever 

computacionalmente tensões e deslocamentos em cartuchos de próteses construídas com materiais 

compósitos. 

Alguns conceitos básicos sobre resistência de materiais serão abordados a seguir, pois os 

mesmos são necessários à compreensão do arquivo de entrada do módulo CAE proposto. 

Em resistência dos materiais um material é dito isotrópico se suas propriedades mecânicas 

são as mesmas em todas direções (x, y e z). Os metais geralmente são materiais isotrópicos. 

A isotropia é a propriedade que caracteriza os materiais que possuem as mesmas 

propriedades físicas independentemente da direção considerada. 

Uma das características de materiais compósitos é apresentar comportamento mecânico 

diferente dos demais materiais, por apresentar o reforço das fibras existente na sua composição. 

 

Figura 45 - Direção das fibras em compósitos 

 

                                                           
3
Termoplástico é um material polimérico sintético, que, quando sujeito à ação de calor, facilmente se deforma podendo ser 

remodelado e novamente solidificado mantendo a sua nova estrutura. São exemplos de termoplásticos, 
o polipropileno, polietileno, e o policloreto de vinil (PVC) (ABPOL, 2013) 
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A figura 45 ilustra um exemplo de material compósito, no qual a resistência do material à 

tração será maior na direção longitudinal (na direção das fibras) do que na direção transversal às 

fibras. 

De maneira simplificada, a anisotropia é a característica que define materiais com diferentes 

resistências mecânicas quando alterada a direção de estudo. Ou seja, quando um determinado 

material é submetido a uma força em diferentes direções (transversal e longitudinal, por exemplo) 

produz diferentes valores de deslocamentos. A madeira é um exemplo de material anisotrópico, pois 

as propriedades mecânicas que dependem da disposição das fibras.  

Todo material quando submetido a uma tração (σ) está sujeito a um deslocamento (ε), ou 

seja, o material deforma quando é tracionado ou comprimido. Esta premissa básica se aplica a 

qualquer material, entretanto, diferentes materiais apresentam deslocamentos diferentes quando 

submetidos a uma mesma tração o que indica que possuem características mecânicas distintas. A 

propriedade do material que determina o quanto o mesmo irá deformar quando submetido a uma 

tração, chama-se módulo de elasticidade ou módulo de Young (E). 

Em materiais compósitos, o módulo de elasticidade difere quando se analisa diferentes eixos. 

Ou seja, o coeficiente de elasticidade é diferente nos eixos x, y e z. Isso deve ser levado em 

consideração quando se propõe a desenvolver aplicações que simulam o comportamento de um 

material compósito submetido a uma tração.  

Em materiais isotrópicos temos: 

     Eᵪ = Eᵧ = Eᴢ 

Pois o coeficiente de elasticidade é igual nas 3 direções. 

 Já em materiais anisotrópico, temos: 

Eᵪ≠Eᵧ≠Eᴢ 

Pois quando a tração é aplicada no sentido das fibras, resulta em um deslocamento menor 

do que a percebida quando a tensão é aplicada no sentido transversal à fibra. Embora na maioria das 

vezes, o reforço das fibras resulte em um aumento da resistência mecânica apenas na direção Eᵪ 

(sentido das fibras) e mantendo Eᵧ e Eᴢ iguais. 

Outra propriedade do material que é utilizada como entrada no módulo de CAE proposto é o 

módulo de elasticidade cisalhante. Esta propriedade indica o quão é resistente o material quando 

submetido a um esforço no sentido transversal ao eixo em questão. Gx, Gy e Gz indicam o módulo de 

elasticidade cisalhante nos eixos x, y e z, respectivamente.  

O coeficiente de Poisson também é utilizado no arquivo de entrada e é a relação entre a 

deformação lateral e axial. São utilizados três valores de coeficiente de Poisson, uma para cada eixo. 

Nos tópicos a seguir são descritos com maiores detalhes o módulo CAE proposto para o 

OrtoCAD, bem como os parâmetros do arquivo de entrada. 
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3.1 Teoria da Casca 

 Aqui será apresentada a teoria da casca, que constitui a base para os cálculos de tensão e 

deformação propostos pelo sistema CAE agregado ao OrtoCAD, objetivo principal deste trabalho. 

Este modelo difere dos demais por realizar uma transformação sólida em plano (3D para 2D) antes 

de aplicar método de elementos finitos (MEF), ou seja, os cálculos de elementos finitos são aplicado 

a uma superfície 2D resultante de um modelo sólido inicial. Esta abordagem, em relação à 

abordagem tradicional, apresenta vantagens e desvantagens que serão discutidas no final deste 

capítulo. 

 O sólido que se pretende simular tensão e deformação é um cartucho de prótese, no 

entanto, para efeitos de demonstração da teoria da casca os exemplos de sólidos serão 

representados por placas retangulares planas com o intuito de facilitar a compreensão e comparação 

de resultados com sistemas de MEF existentes. 

Uma placa é uma estrutura tridimensional com característica de possuir a dimensão 

transversal, que representa a espessura da placa, muito menor do que as outras dimensões laterais 

da mesma. Esta característica, peculiar às placas, torna possível a aproximação de um problema 

tridimensional por um bidimensional, podendo-se fazer a descrição de todo o comportamento físico 

da estrutura em função da superfície de referência da placa (CALIXTO, 1998). 

Aqui a superfície de referência será chamada de superfície média e representa um plano 

localizado ao longo seção transversal do modelo 3D. Ver figura 46. 
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Figura 46 - Sólido para casca 

 

Tendo em vista que a placa apresenta seção transversal constante (espessura), a casca 

localiza-se na espessura média do modelo sólido, ou seja, h/2. A figura 46a apresenta o modelo 

sólido com a casca em destaque e a figura 46b representa uma casca resultante do sólido em 

questão. 

Como os cálculos de tensão e deformação são realizados na superfície média, isso poderia 

resultar em perda de precisão gerada por não levar em consideração as demais regiões do sólido. 

Entretanto, isso é solucionado criando mais duas superfícies bidimensionais a partir da superfície 

média inicial. 
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A superfície intermediária, como informado anteriormente, constitui um plano localizado no 

meio da seção transversal da placa. Os resultados obtidos por meio de MEF indicam tensões e 

deformações nesta região intermediária. Entretanto, o módulo MEF proposto também obtém 

tensões e deslocamentos na face superior e inferior da placa. Isso é realizado gerando mais duas 

superfícies bidimensionais através de transformações geométricas de translação da superfície 

original e resultado da adição ou subtração de coordenadas no plano perpendicular a casca. No 

exemplo da figura 47, a casca inicial encontra-se sobre o plano X e Y, ou seja, as duas dimensões da 

casca são representadas por coordenadas X e Y, enquanto que Z mantém-se constante.  

Como a espessura da placa é constante e conhecida (h), a superfície superior mantém as 

mesmas coordenadas X e Y da superfície média, acrescentando h/2 às coordenadas de Z. Enquanto 

que a superfície inferior mantém as mesmas coordenadas X e Y da superfície média, reduzindo h/2 às 

coordenadas de Z. Ressalta-se que algumas transformações geométricas no modelo sólido 

armazenado no OrtoCAD são necessárias quando a orientação dos elementos diferem um pouco do 

modelo bem comportado ilustrado na figura 46.  Devido à natureza das próteses (i.e. geometria e 

topologia da pele do coto), nem sempre a espessura do elemento ocorre ao longo dos eixos 

cartesianos clássicos. Foram feitas rotinas computacionais para resolver automaticamente essas 

situações. 

Assim consegue-se obter em uma simulação os valores de tensão e deformação em três 

planos, aqui representados pelas faces superior e inferior, bem como da superfície média da peça. A 

figura 46 ilustra uma placa em simulação de flexão. Uma das extremidades da placa está “engastada” 

Figura 47 - Superfícies que compõem o Modelo Casca de um sólido 
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enquanto que a extremidade oposta é submetida a uma força (F) perpendicular ao eixo axial da 

placa. Os resultados obtidos pela simulação trazem os dados de tensão e deformação nas três 

superfícies indicadas na figura 48. A superfície intermediária é chamada de superfície 0 (zero), 

enquanto que as superfícies superiores e inferiores são chamadas de superfícies 1 e -1, 

respectivamente. 

 

 

Figura 48 - Casca em flexão 

 

 

3.2 Algoritmo de Casca Proposto 

 

A descrição do núcleo matemático que o módulo FEA aqui proposto foi elaborado se baseou 

no trabalho de Borges (2010), a seguir: 

O algoritmo de casca desenvolvido faz uso da teoria clássica de ordem superior proposta por 
Kant (1982), que considera um campo de deslocamentos, em um ponto q , como sendo definido 

pelas seguintes componentes: 
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sendo u  e v  os deslocamentos de membrana, w  o deslocamento transversal de um ponto na 
superfície de referência, x  e 

y  são as rotações da normal ao plano de referência ao redor do plano 

y  e x , respectivamente. Os parâmetros *w , *

x  e *

y  estão associados com w , x  e 
y e relacionados 

com a teoria de ordem superior. 
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3.2.1Princípio dos Trabalhos Virtuais 

 
Considerando   o domínio do corpo. Então, pela hipótese de conservação de energia e 

utilizando o princípio dos trabalhos virtuais, tem-se    
0

i e
W W  , ˆ

uVar u . Destarte, o trabalho das 

forças externas é dado por: 
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sendo f  o vetor de carga prescrita do contorno 
t . O trabalho das forças internas é 
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no qual denotam-se por A  a superfície média,  * * * **ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ, , , , , , , nε χ ε χ γ γ γ ε  o conjunto de vetores de 

“deformações” generalizadas e por  * * * **, , , , , , , nQ Q QN M N M N  o conjunto de vetores de “tensões” 

generalizadas. As “deformações” generalizadas podem ser expressas como: 
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As “tensões” generalizadas podem ser expressas como: 
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sendo que 
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Aqui, R  e R  representam os raios de curvatura da casca. Os limites 
ih  e 

1ih 
 representam 

respectivamente as coordenadas inferior e superior   da i -ésima lamina. A base dual é definida por 

 1 2,a a  e está associada com a base natural  1 2,a a  tangente a superfície, n  é o vetor normal 

asuperfície e  1 2,t t  é a base ortogonal tangente (Batoz e Dhatt, 1992). Finalmente as “tensões” 

generalizadas podem ainda ser definidas como: 
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Uma descrição mais detalhada do modelo matemático descrito acima pode ser encontrado 

nos trabalhos de Calixto (1998) e (1999). 

   

3.3 Arquivode Entrada 

 

O módulo FEA proposto foi desenvolvido na linguagem FORTRAN 90, enquanto que o 

Software OrtoCAD foi desenvolvido na linguagem C++. Devido à limitação de tempo para realização 

de uma pesquisa de mestrado adotou-se que a comunicação entre o OrtoCAD e o módulo FEA fosse 

feita através de exportação e importação de arquivos textos.  

Apesar desta concepção não ser ideal em termos de velocidade computacional, possui como 

uma vantagem a possibilidade do módulo FEA proposto poder ser utilizado em outros contextos que 

não apenas o teste de viabilidade de cartuchos de prótese. A aplicação deste mesmo módulo FEA em 

outras áreas amplia as possibilidades e torna o trabalho aqui descrito o início de outros estudos que 

tenham a finalidade de simular computacionalmente tensões e deformações em peças construídas 

com materiais compósitos. 

A seguir será detalhada estrutura do arquivo de entrada que o módulo FEA utiliza. Algumas 

partes do arquivo de entrada não foram implementadas ainda e serão indicadas como “não 

utilizado”. 
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A extensão padrão é *.DAT e o nome padrão do arquivo de entrada é: INPUT.DAT.  A versão 

compilada e aqui descrita aponta para um diretório fixo no disco: “c:\Simulacao\Data\”. Sendo assim, 

quando o arquivo Simulacao.EXE é executado, um arquivo INPUT.DAT existente na pasta Data é lido 

e a descrição contida neste arquivo serve de base para o módulo FEA proposto. Os resultados 

obtidos serão armazenados na mesma pasta com o nome padrão GID_p.res. 

Para exemplificar o arquivo de entrada, uma placa com geometria simples foi elaborada, com 

as dimensões descritas na figura 49 e será detalhado adiante. 

Sabe-se que uma das definições de elementos finitos é a divisão de um corpo, utilizando 

malha de elementos e funções aproximadas para descrever o comportamento das variáveis 

envolvidas no problema. Assim, a casca produzida a partir da placa, precisa ser dividida em 

elementos, antes de se aplicar a técnica de método dos elementos finitos (MEF). 

 

 

 

 

A ilustração da Figura 49 mostra a placa inicial, a casca e a divisão da casca em dois 

elementos. A quantidade de elementos que uma peça é dividida deve ser o suficientemente grande 

para descrever a geometria da peça. O tipo de elemento é outa questão a ser considerada. Na 

maioria dos sistemas que utilizam MEF, a peça inicial é discretizada (dividida) em elementos 

Figura 49 - Casca dividida em elementos 
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triangulares ou quadrangulares. O algoritmo de MEF proposto pode ser utilizado com elementos 

triangulares ou quadrangulares, entretanto, utilizou-se elementos quadrangulares, pois a malha do 

software OrtoCAD já é originalmente formada por elementos quadrangulares.  

O módulo MEF proposto utiliza elementos quadrangulares e nove nós. Isso significa que cada 

elemento é descrito por nove nós (ou pontos). Cada ponto é constituído por um conjunto de 3 

coordenadas (x, y e z). 

Os nove nós que definem o elemento são formados pelos 4 nós dos vértices, 4 nós nos 

pontos intermediários das arestas e 1 nó central. Este elemento é chamando de QUAD9(Vide figura 

50). 

 

Figura 50 - Elemento Quad9 

 

 

 

Figura 51 - Malha de casca com 2 elementos e seus respectivos nós 

 

Uma malha em casca produzida a partir da peça descrita na Figura 49 (placa com 50cm x 

10cm x 5cm) é apresentada na figura 51. Note que cada elemento possui 9 nós, mas a malha 

resultante possui 15 nós, pois os dois elementos adjacentes compartilham arestas o que resulta em 

nós coincidentes que não são repetidos. Isto é, os nós 7, 8 e 9 pertencem a aresta direita do 

Elemento 1 e a aresta esquerda do Elemento 2. A correta identificação de nós pertencentes a 

diferentes elementos (nós que pertencem ao mesmo tempo a dois ou mais elementos) constitui a 

maneira pela qual o algoritmo consegue descrever com precisão a geometria da peça, ou seja, 

consegue ligar corretamente os elementos, descrevendo a peça. 

As coordenadas dos pontos são ilustradas pela Figura 50. Estas coordenadas servirão para a 

descrição do arquivo de entrada detalhado a seguir. 
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Figura 52 - Coordenadas pontos da casca exemplo 

 

As coordenadas no arquivo de entrada utilizam a unidade m (metros), sendo assim, a peça 

descrita na Figura 49 resulta em medidas de 0,50 x 0,10 x 0,05 (Comprimento X Largura X Altura). 

Existem quatro partes que compões o arquivo de entrada. A tabela abaixo (Tabela 6) 

descreve estas partes. 

 

Tabela 6 - Partes do arquivo de entrada 

Fonte: o autor 

Identificação Descrição TAG 

Controle Cabeçalho do arquivo %control 

Nós Descreve as coordenadas dos nós e as condições 

de contorno de cada nó. Valores das coordenadas 

em m (metro). 

%nodes 

Carregamento Determina em quais nós o carregamento é feito, 

o sentido e a duração do mesmo. Valores em N 

(Newton). 

%load 

Limite Não utilizado %boundary 

Geometria Não utilizado %geometry 

Elementos Descreve a quantidade de elementos que a 

malha possui e quais nós compões cada 

elemento. A ordem dos nós deve seguir uma 

regra: primeiro os vértices, depois os nós 

intermediários das arestas e por último o nó 

central. 

%element 

Material Propriedades mecânicas do material da peça. 

Valores em Pascal. 
%material 

 



77 

 

As TAG’s são precedidas do caractere% e não podem ser alteradas. As TAG’s indicam o início 

de um bloco.  

Quando apresentarem um ponto, indicam que possuem uma sub-tag. 

 

 

%nodes.data 

No exemplo acima, a tag%nodes e sua sub-tag.data 

 

 

Acima encontra-se descrição das partes %control e %nodes do arquivo de entrada. A tag 

%control.header é livre e tem o objetivo de identificar o arquivo. %node.data descreve os pontos 

que compõe a malha, as coordenadas e condições de contorno. 

Os valores das coordenadas devem ser expressos em m (metros) e devem ocupar 12 

caracteres (incluindo o ponto e sinal).  

Os valores indicados como “Fixo” e não discriminados devem ser repetidos, pois apontam 

para parâmetros pouco relevantes para o problema em questão.  
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Os valores referentes ao carregamento estão descrito acima. Neste exemplo o carregamento 

é feito nos nós 13, 14 e 15 com os valores 833,33N, 3333,33N e 833,33N, respectivamente.  

Estes valores de carregamento resultam um carregamento total de 5000N. A figura abaixo 

(Figura 53) ilustra como é calculado o carregamento nos nós do elemento. 

 

Figura 53- Distribuição de carregamento em um elemento 

 

Como o carregamento total é de 5000N, os nós da aresta superior e inferior recebem um 

carregamento de 833,33N (5000 * 1/6), enquanto que o nó intermediário da aresta fica com 333,33N 

(5000 * 2/3). 
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No exemplo descrito aqui, a face com o carregamento possui apenas um elemento, caso a 

face possua mais de um elemento e o carregamento deva ser feito em toda a face, a distribuição 

segue como o exemplo da figura abaixo (Figura 54).  

 

No exemplo da Figura 54, o carregamento total de 600 N é dividido proporcionalmente pelos 

três elementos que recebem o carregamento, o que resulta em um valor de 200 N por elemento. 

Caso os elementos possuam tamanhos diferentes, o valor deve ser dividido proporcionalmente. 

Os três nós que compõe a face tracionada devem receber o carregamento na mesma 

proporção indicada pela Figura 53, entretanto, a fração deve ser multiplicada pelo carregamento 

parcial do elemento e não pelo valor total do carregamento. Atenção especial deve ser dada aos nós 

que pertencem a mais de um elemento, pois o valor resultante do carregamento deve ser somado. 

Estes cálculos constituem o pré-processamento e devem ser realizados antes da geração do 

arquivo de entrada. 

As partes seguintes do arquivo de entrada assinaladas pelas TAG’s %boundary e %geometry, 

ainda não são utilizadas e devem ser copiadas como a descrição abaixo. 

Figura 54 - Distribuição de carregamento em 3 elementos 
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A indicação de quais nós compõem um determinado elemento está presente na seção 

%element e constitui um ponto crítico na elaboração do arquivo, pois vários detalhes devem ser 

observados. Abaixo segue a sessão %element referente a peça exemplo e descrita na malha da 

Figura 49.   

 

 

 

A sub-TAG %element.num.group define o tipo de elemento usado na malha. A figura a 

seguir(Figura 55) exibe os dois tipos de elemento que o módulo FEA proposto é capaz de criar a 

malha. 
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Figura 55 - Tipos de elementos utilizados pelo módulo FEA proposto 

 

Para este trabalho em questão, optou-se por utilizar o elemento QUAD9, pois a malha 

produzida pelo software OrtoCAD é quadrática, ou seja, o modelo 3D do cartucho modelado pelo 

OrtoCAD é resultado da divisão da geometria em prismas retangulares. A transformação dos prismas 

da malha do OrtoCAD em figuras bidimensionais quadrilaterais é mais intuitivo, o que levou a escolha 

deste tipo de elemento. Apesar da transformação do elemento QUAD9 para um TRI6 seja possível e 

de complexidade reduzida. 

A sub-TAG %element.num.control apresenta diversos parâmetros de projeto que podem 

levar a resultados diferentes. Em especial, o tipo da matriz construtiva que pode ser ortotrópica ou 

isotrópica com densidade (poroso). Um conhecimento detalhado do material a ser simulado é 

necessário para identificar e preencher corretamente este parâmetro. Os campos não assinalados 

não constituem informação relevante e devem ser repetidos com os mesmos valores. A seção 

%element.set.dof contém informação referente aos parâmetros dos graus de liberdade e, para o 

problema em questão, deve ser sempre preenchida com os valores do exemplo. 

A definição dos nós que compõem o elemento é um ponto crítico e deve ser feita com 

atenção. 

 

Figura 56 - Ordem dos nós na definição do elemento 
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O sentido da identificação dos nós deve ser sempre anti-horário, tanto nos nós dos vértices 

como nos nós intermediários das arestas. Pode-se iniciar apontando qualquer um dos nós dos 

vértices, entretanto, os dois primeiros nós (que compões uma das quatro arestas) definirão o nó 

intermediário da aresta indicada pelos dois primeiros nós dos vértices.  

Acima encontra-se a seção %element.set.data, que merece especial atenção por possuir 

uma regra de construção rígida e peculiar. 

O elemento 1 inicia o apontamento dos nós dos vértices pelos nós 1 e 7, logo esta é a aresta 

inicial. Após listar os quatro nós dos vértices, segue a indicação dos nós intermediários das arestas, 

também no sentido anti-horário (ver Figura 56).  

Por fim, coloca-se a identificação do nó central, seguido de dois campos fixos com “1”. 

Cabe ressaltar que na construção da malha exemplo da Figura 49 e que serve de base para o 

detalhamento do arquivo de entrada aqui descrito, os nós foram identificados seguindo a ordem de 

baixo para cima e da esquerda para a direita. Esta ordem não é uma regra e o módulo FEA proposto, 

que não exige uma seqüência pré-estabelecida, inclusive, podem estar dispostos de maneira 

aleatória. A não adoção de um padrão de seqüência pré-estabelecida dificulta a busca por erros no 

algoritmo, bem como o entendimento por outros programadores.  

Por fim, a última seção do arquivo de entrada é indicada pela TAG %material. Desta parte as 

propriedades mecânicas do material construtivo da peça devem ser descrito. A sub-TAG 

%material.properties é repetida e antecedida pela sub-TAG %material.temperature, estes dados são 

necessários para simulação de termodinâmica, no qual, a temperatura do material é modificada, 

alterando também as propriedades. Nos casos em que a temperatura não sofre alteração ou não é 

levada em consideração, os valores devem ser repetidos.  

Note também que as propriedades mecânicas são descritas nos três eixos (x, y e z), uma vez 

que se pretende simular o comportamento mecânico de materiais anisotrópicos.   

A seguir, encontra-se a descrição dos campos referente à sessão %material do arquivo de 

entrada. 
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Os campos referentes às propriedades mecânicas preenchem um vetor de 25 elementos. No 

arquivo de entrada estes elementos do vetor estão presentes na sub-TAG %material.proprietes na 

forma de uma matriz de 5x5. Cada linha da matriz no arquivo de entrada corresponde a cinco 

elementos no vetor de propriedades do material. Para facilitar a compreensão de cada campo do 

vetor de propriedades, a tabela abaixo descreve cada um dos 25 campos do vetor. 

 

 

Tabela 7 - Vetor propriedades do material 

Fonte: o autor 

Índice do 

Vetor 

Valor no 

arquivo 

exemplo 

Descrição Eixo  

(1) 210.00e+09 

Módulo de Young 

X 

Valor em Pascal: 210GPa (2) 210.00e+09 Y 

(3) 210.00e+09 Z 

(4) 84.00e+09 

Módulo de elasticidade transversal 

X 

Valor em Pascal: 84 GPa (5) 84.00e+09 Y 

(6) 84.00e+09 Z 

(7) 0.25000000000 

Módulo de Poisson 

X  

0.25 (8) 0.25000000000 Y 

(9) 0.25000000000 Z 
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(10) 0.00000000000 Não utilizado (Inclinação da Fibra) --- Valor fixo 

(11) 0.10000000000 Espessura da placa --- Valor em m (metro) 

(12) 0.00000000000 Não utilizado --- Valor fixo 

(13) 0.00000000000 Não utilizado --- Valor fixo 

(14) 0.00000000000 Não utilizado --- Valor fixo 

(15) 0.00000000000 Não utilizado --- Valor fixo 

(16) 0.00000000000 Não utilizado --- Valor fixo 

(17) 250.00e+06 Limite de Ruptura à tração X Valor em Pascal: 250 MPa 

(18) 250.00e+06 Limite de Ruptura à compressão X Valor em Pascal: 250 MPa 

(19) 250.00e+06 Limite de Ruptura à tração Y Valor em Pascal: 250 MPa 

(20) 250.00e+06 Limite de Ruptura à compressão Y Valor em Pascal: 250 MPa 

(21) 250.00e+06 Limite de Ruptura à tração Z Valor em Pascal: 250 MPa 

(22) 250.00e+06 Limite de Ruptura à compressão Z Valor em Pascal: 250 MPa 

(23) 165.00e+06 Tensão Limite escoamento X Valor em Pascal: 165 MPa 

(24) 165.00e+06 Tensão Limite escoamento Y Valor em Pascal: 165 MPa 

(25) 165.00e+06 Tensão Limite escoamento Z Valor em Pascal: 165 MPa 

 

Caso não se conheça o módulo de elasticidade transversal (cisalhamento), a seguinte 

equação poderá ser utilizada: 

E= 2G(1+ ) 

Onde E= módulo de Young, G = módulo de elasticidade transversal e  = módulo de Poisson. 

A listagem completa do arquivo de entrada aqui detalhado encontra-se no Apêndice I desta 

dissertação. 

 

3.4 Comparação com Exemplo Numérico 

 O item anterior detalhou o arquivo de entrada utilizado pelo módulo FEA aqui proposto por 

esta dissertação. Entretanto, uma validação dos cálculos realizados pelo módulo fez-se necessária 

para garantir a confiabilidade dos resultados obtidos. 

 Partiu-se de um exemplo numérico conhecido e simulou-se o mesmo exemplo no módulo 

FEA aqui proposto. Segue abaixo (Figura 57) a descrição do problema de engenharia. 
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Onde PX (X)é o esforço axial ao longo da barra, sendo constante para este caso e igual a P. C1 

é a condição de contorno de deslocamento no início da barra, sendo igual a zero para este caso. 

Então, o deslocamento do extremo livre da barra é dado por: 

 

 

  

Utilizando os dados acima, obtém-se: 

 u ( x = l ) = 7,143x10-3  cm 

 

 Tendo como base uma barra de 30cm x 1cm x 1cm, criou-se uma malha em casca com 3 

elementos e 21 nós.  

 

 

Figura 58 – Resultado obtido no Deslocamento no eixo X 

 

Figura 57 - Exemplo numérico comparativo 

Fonte: notas de aula Professor A. Roncalli 
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A Figura 58 exibe o resultado do deslocamento no eixo x quando a barra é submetida ao 

carregamento. As propriedades mecânicas seguiram os valores da Figura 55, com exceção do módulo 

de elasticidade cisalhante que foi obtido através da fórmula: E= 2G(1+ ). Utilizou-se o valor de 0.25 

para o módulo de Poisson.  

 O resultado se aproxima bastante do resultado numérico. A legenda a direita da figura exibe 

os dados em m (metros), o que leva a um deslocamento máximo de 6.6761 x 10-5 m, que convertido 

para cm resulta em 6.6761 x 10-3 cm, que representa uma diferença de 6.53% em relação ao 

resultado numérico (7.143x10-3). 

 Os nós 1, 2 e 3 da malha foram definidos com graus de liberdade 1, ou seja, estão fixos. Isso 

explica o porquê dos nós próximos a estes nós fixos apresentam menor deslocamento, ao passo que 

os nós mais próximos aos nós que receberam o carregamento (nós 19, 20 e 21) apresentam maior 

deslocamento. 

  

 

3.6 Critérios de Falha Utilizados 

 

Os critérios de ruptura da máxima tensão e máxima deformação não consideram o conjunto 

de características obtidas a partir dos ensaios de propriedades mecânicas do material (limite de 

ruptura à tração e à compressão na direção longitudinal e transversal, limite de ruptura de 

cisalhamento, etc) (CALIXTO, 1998). 

Além disso, estes critérios excluem a existência de interações entre as tensões e 

deformações principais (mecanismos de ruptura longitudinal, transversal ou em cisalhamento), pois 

consideram serem iguais (CALIXTO, 1998). 

Entretanto, para materiais ortotrópicos (compósitos, por exemplo), as propriedades 

mecânicas que definem os mecanismos de ruptura, tensão máxima e deformação máxima, diferem 

de acordo com o sentido das fibras de reforço do material. Inclusive, a decomposição destas 

propriedades mecânicas constitui um dos parâmetros do arquivo de entrada (ver Tabela 7 do item 

3.3). 

Os critérios que permitem interagir os diferentes mecanismos de ruptura, chamados critérios 

interativos, são uma extensão do critério de Von Misses aplicado aos materiais ortotrópicos. Von 

Misses se aplica a materiais isotrópicos (metais, por exemplo). 

Como o alvo de simulação computacional deste trabalho é materiais compósitos, o módulo 

FEA proposto utiliza três critérios interativos (que são os adequados à compósitos): Tsai-Hill, Hoffman 

e Tsai-Wu. O arquivo de resultado do módulo FEA traz a análise de tensões considerando estes três 

critérios. 
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Uma descrição detalhada de critérios de falha interativos pode ser encontrada no trabalho 

de Calixto (1998). 

 

 

3.7 Considerações Sobre Núcleo FEA Proposto 

 

Este capítulo descreveu os passos para a concepção e desenvolvimento do núcleo FEA 

proposto por esta dissertação. O OrtoCAD, inicialmente, possuía um núcleo FEA. Entretanto, este 

sistema de Elementos Finitos era um software comercial: ALGOR. Isso impunha inúmeras limitações 

ao projeto OrtoCAD, dentre elas a maior era a impossibilidade de simular computacionalmente 

tensões e deformações em cartuchos de próteses produzidos com materiais compósitos. 

O desenvolvimento e agregação de um módulo FEA para o OrtoCAD constitui um grande 

avanço, pois permite um controle sobre o funcionamento do sistema como um todo. 

A possibilidade de aplicação deste módulo FEA a outras aplicações também representa outra 

linha de contribuição, pois qualquer conjunto de peças mecânicas que apresentem a espessura 

menor que 10% em relação a outras dimensões, podem ser simulados com elementos de casca. 

O algoritmo de Elementos Finitos foi desenvolvido em FORTRAN e compilado em um arquivo 

executável separado do OrtoCAD. Este arquivo é chamado pelo OrtoCAD e passado ao arquivo de 

entrada como parâmetro. Esta abordagem de manter o algoritmo de Elementos Finitos fora do 

código fonte do OrtoCAD deveu-se a dois fatores, principalmente, descritos a seguir. 

O módulo FEA proposto começou a ser desenvolvido antes mesmo do sistema OrtoCAD. Isto 

explica, em parte, o fato de o módulo FEA utilizar arquivo texto para a interação entrada/saída, pois 

o mesmo não contava inicialmente como o pré-processador, que é a parte do sistema CAD 

responsável por gerar a malha com a descrição dos elementos e seus respectivos nós, bem como o 

carregamento. A inclusão no OrtoCAD representa a inclusão deste algoritmo de Elementos Finitos 

para compor um sistema de CAD, no qual o módulo FEA proposto constitui a etapa CAE.  

A manutenção do arquivo executável do módulo FEA significa também permitir a 

possibilidade de utilização em outros sistemas e aplicações. Desta maneira, o presente capítulo, com 

a descrição detalhada do arquivo de entrada assinala para uma relevante contribuição no sentido se 

servir como importante fonte de informação para o módulo FEA em futuras aplicações.   

Neste capítulo, buscou-se também aferir os resultados do algoritmo de Elementos Finitos 

com resultados numéricos, o que comprovou ser bastante eficiente.  
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4.OrtoCAD e a Interface CAE 
Implementada 

O software OrtoCAD vem sendo desenvolvido pelo grupo de pesquisa em Mecânica 

Computacional desde 2005 e,como mencionando anteriormente, o presente trabalho pretende dotar 

o OrtoCAD de uma interface CAE própria, deixando de utilizar software proprietário ALGOR. Antes de 

descrever o mecanismo de interligação do OrtoCAD com o sistema CAE proposto, algumas 

informações relevantes a respeito do OrtoCAD são abordadas a seguir. 

 

4.1 OrtoCAD 

De maneira geral, o objetivo do OrtoCAD é abreviar e automatizar o processo de fabricação 

convencional de próteses. Com o uso deste programa, produz-se um modelo CAD sólido 3D do 

cartucho da prótese, considerando uma espessura experimental que pode ser utilizada para análise 

de elementos finitos de tensão e deformação de acordo com o peso do amputado. 

O modelo CAD sólido 3D é obtido a partir de informações capturadas pelo Leitor Eletro-

Mecânico (LEM), outra linha de pesquisa do grupo de Mecânica Computacional da UFRN. O Leitor 

Eletro-Mecânico é capaz de capturar o contorno do coto do amputado e passar as informações, 

digitalmente, na forma de coordenadas para o software OrtoCAD. Estas informações de coordenadas 

são utilizadas para a construção do modelo sólido 3D. A Figura 59 ilustra o resultado de uma 

simulação executada pelo OrtoCAD. A parte à direita da figura refere-se a tela de resultado do 

ALGOR (software que originalmente executava os cálculos de Elementos Finitos). 
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Figura 59 - Software OrtoCAD exibindo simulação de cartucho para prótese transtibial 

Fonte: (PEREIRA, 2007) 

Os dados obtidos pelo LEM permitem gerar uma nuvem de pontos. Tais pontos não trazem 

consigo nenhuma relação, ou seja, não possuem informação relacionada aos pontos vizinhos, entre 

outras informações relevantes. Transformar a nuvem de pontos em um modelo sólido 3D constitui 

um grande desafio. Não só criar o modelo sólido, mas também gerar uma malha com seus 

respectivos elementos.  

 

Figura 60 - Transformação objeto real em nuvem de pontos 

Fonte: (PEREIRA, 2007) 

Acima (Figura 60) pode-se ver uma ilustração da transformação de um modelo real em 

nuvem de pontos. Esta tarefa, no modelo a qual o OrtoCAD está inserido, é executada pelo Leitor 

Eletro-Mecânico proposto por Queiroz (2008). No capítulo 2 foram listados diversos trabalhos na 

área de simulação computacional de cartucho de próteses em que se utilizada equipamentos de 
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diagnóstico médico (Ressonância Magnética ou Tomógrafo) para capturar as coordenadas dos 

pontos, que significa o que existe de mais eficiente na área. Entretanto, Queiroz (2008) buscou 

desenvolver um equipamento de baixo custo que pudesse dar suporte a fase de captura da 

geometria do coto para complementar o sistema de CAD do OrtoCAD. 

A nuvem de pontos é transformada em um conjunto de células quadrangulares, chamados 

de elementos. A Figura 61 ilustra este conjunto.  

 

Figura 61 - Forma de armazenamento de dados do OrtoCAD 

Fonte: (PEREIRA, 2007) 

 

As células exibidas na Figura 61 constituem a “parede” do cartucho de prótese que se 

pretende simular com o uso do OrtoCAD. 

O fato de o OrtoCAD armazenar os dados em elementos quadrangulares definiu o 

funcionamento do algoritmo que transforma o modelo sólido 3D do OrtoCAD em uma superfície 2D 

que é usada para os cálculos de Elementos Finitos pelo módulo FEA proposto no capítulo anterior. A 

transformação em modelo 3D em superfície intermediária 2D será descrita a seguir, seguindo o 

modo de armazenamento de dados do OrtoCAD. 

Um maior detalhamento dos recursos do software OrtoCAD pode ser encontrado nos 

trabalhos de Pereira (2007), Queiroz (2008), Lacerda(2009) e Silva (2012), todos realizados no âmbito 

do PPGEM da UFRN. 

Aqui neste capítulo pretende-se demonstrar o modelo de dados utilizado pelo OrtoCAD, ou 

seja, como os dados da malha são armazenados internamente. A compreensão de como os dados 

estão arranjados no OrtoCAD constitui um pré-requisito para o entendimento de como foi feita a 

transformação do modelo sólido 3D utilizado pelo OrtoCAD para um modelo 2D utilizado pelo 

módulo FEA proposto. 
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4.2 Modelo de Dados do OrtoCAD 

 

 O sistema OrtoCAD foi desenvolvido com a ferramenta Microsoft Visual C++ 6. Tal 

ferramenta utiliza a abordagem MVC (Model/View/Controller). Nesta abordagem, o sistema é 

construído sob duas entidades básicas: “document” e “view” (ver Figura 62). 

 

 

Figura 62 - Arquitetura MVC 

Fonte: (Visual C++, 2013) 

  

O modelo (model) consiste nos dados da aplicação, regras de negócios, lógica e funções. 

Internamente no Visual C++ é representado por uma classe agregada à Classe “CDocument”. 

A visão (view) pode ser qualquer saída de representação dos dados, como uma janela ou 

caixa de diálogo. Internamente do Visual C++ é representada por uma classe agregada à Classe 

CView. 

O “controller” faz a mediação das entradas convertendo comandos (clique do mouse ou 

digitação via teclado, por exemplo) em comandos para a visão ou o modelo. 

Quando uma aplicação é criada em Visual C++, duas classes são criadas automaticamente e 

são precedidas dos sufixos Doc e View. No caso do OrtoCAD as duas classes são: ESSEMFCDoc e 

ESSEMFCView, tendo em vista que o nome da aplicação se chama ESSEMFC. Estas duas classes 

representam o “model” e a “view” da arquitetura MFC e constituem o coração da aplicação em 

Visual C++.  

Assim, os dados manipulados pelo OrtoCAD são armazenados pela Classe ESSEMFCDoc, que 

deriva da Classe CDoc. 

A partir de qualquer classe e qualquer função do programa, estes dados podem ser 

acessados através da chamada a função GetDocument( ). 

CESSEMFCDoc* pDoc = GetDocument(); 

O código acima constitui a maneira pela qual acessamos qualquer dado presente no 

OrtoCAD. Um ponteiro para um Objeto do tipo CESSEMFCDoc é criado e armazenado no ponteiro 

pDoc. As Classes criadas pelo Visual C++ recebem o “C” antes do nome para diferenciar do nome do 

arquivo no disco, sendo assim, a Classe CESSEMFCDoc está armazenada no arquivo ESSEMFCDoc. 
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Figura 63 - Diagrama UML do núcleo de dados do OrtoCAD 

 

Acima (figura 63) está um diagrama UML (Unified Modeling Language) das classes que 

compões o núcleo de dados do OrtoCAD, isto é, estas classes definem os dados do modelo CAD 

manipulado. 

 A Classe CESSEMFCDoc é a super classe dos dados do OrtoCAD. Todas as classes que 

manipulam dados são derivadas a partir desta. Isso faz com que a partir de qualquer função de 

qualquer classe, seja possível acessar os atributos e métodos desta Classe. Nela existe um atributo 

que é um ponteiro para um Objeto Model.  

 Para compreender a relação entre a Classe Model e as demais que compõem o núcleo de 

dados do OrtoCAD, é necessário entender a relação entre as entidades de um Modelo CAD. A figura a 

seguir ilustra a hierarquia das entidades que compõem um modelo CAD. 
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Figura 64 - Entidades que compões um sistema de CAD 

 

 Um Modelo é composto por um vetor de Elementos, que por sua vez é composto por um 

vetor de Faces e assim sucessivamente até chegar à entidade indivisível que são as coordenadas. 

 O modelo de dados do OrtoCAD não utiliza todas as entidades, mas segue a hierarquia. 

 Observando o diagrama UML da Figura 63, pode-se perceber que a Classe Model está 

agregada à Classe CESSEMFCDoc, e isto significa que Model é parte de um todo representado por 

CESSEMFCDoc. Fazendo uma analogia com um carro, podemos dizer que o pneu está agregado ao 

carro, ou seja, o pneu existe a partir do momento que existe o carro. No caso do sistema OrtoCAD, 

um objeto Model é instanciado tão logo o sistema é ativado.  

 Quando um arquivo *.LEM ou *.CVM é aberto, os dados do objeto Model são preenchidos. O 

entendimento desta etapa é importante para a compreensão de como os dados estão armazenados. 

 As informações das coordenadas dos nós são lidas do arquivo LEM e formam uma nuvem de 

pontos. A partir desta nuvem de pontos, novos pontos são criados, deslocando cada ponto existente 

no sentido oposto ao eixo central e na magnitude da espessura do cartucho, ou seja, são criadas duas 

nuvens de pontos, uma interna e outra externa. Esta etapa é executada pela Classe 

Arquivo_LEM.cpp, nas funções membro Lendo_Arquivo_LEM( ) e Criando_os_novos_nos( ).  

Com isso o vetor de nós (nodeVector) é preenchido com as informações de coordenadas de 

todos os nós do modelo. 



94 

 

A função membro Transformando_LEM_em_CVM( ) da Classe Arquivo_LEM.cpp inclui as 

informações dos Elementos e Faces, preenchendo os dados dos vetores elementVector e faceVector, 

respectivamente, e ambos são atributos da Classe Node (ver diagrama UML da Figura 67). 

Para exemplificar o modelo de dados do OrtoCAD, foi feito um estudo de caso com uma peça 

simples ilustrada a seguir (Figura 65). 

 

 

Figura 65 - Estudo de caso do modelo de dados 

  

 

A peça da figura anterior é resultado da exibição do seguinte arquivo CVM:  
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 A parte inicial traz informações sobre as coordenadas dos pontos (20 pontos) e a segunda 

parte indica quais nos fazem parte nos elementos. No caso em questão, a peça foi dividida em quatro 

elementos. Um detalhamento do arquivo CVM pode ser encontrado no trabalho de Pereira (2007). 

 No OrtoCAD os vinte nós ficam armazenados no vetor nodeVector da classe Model. O trecho 

de código a seguir demonstra como os dados podem ser acessados. 

 

 

 

 

 A variável pDoc é um ponteiro para a classe CESSEMFCDoc, que é instanciado no momento 

que a janela se torna ativa, assim uma referência ao objeto CESSEMFCDoc pode ser acessada de 

Model* model_na_memoria = pDoc->Get_Current_CVM_model(); 

intnum_nos = model_na_memoria ->Get_N_of_nodes_in_Model(); 

intnumero_elementos = model_na_memoria ->Get_N_of_elem_in_Model(); 
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qualquer função do sistema. Lembrando que este objeto armazena todos os dados manipulados pelo 

sistema. 

O método Get_Current_CVM_model()que se aplica ao ponteiro pDoc retorna um 

ponteiro para o objeto Model exitente na memória.  

Uma vez com a referência do objeto Model existente na memória armazenada em uma 

variável ponteiro, pode-se chamar qualquer método da Classe Model ou acessar qualquer atributo 

da Classe Model.  

No exemplo do código anterior, buscou-se informação sobre a quantidade de nós no modelo 

e quantidade de elementos no modelo, através dos métodos de retorno (ver diagrama UML da 

Figura 67). 

Continuando o código anterior e demonstrando como os elementos e faces podem ser 

acessados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O código anterior cria uma variável matriz_de_elementos e armazena nesta variável a 

matriz de elementos contida no Modelo na memória. Na peça de estudo de caso, um vetor com 

quatro elementos será obtido. 

De posse dos elementos, as faces e seus respectivos nós podem ser obtidos. 

Uma variável matriz_de_faces é criada para armazenar as faces do primeiro elemento 

da matriz de elementos (elemento 0). 

Por fim, uma variável matriz_dos_ID_nos é criada para armazenar os nós que 

compõem a primeira face (face 0) da matriz de faces. 

Estes dois últimos trechos de código demonstram como acessar os dados de um Modelo, 

percorrendo a hierarquia das entidades que compõem um sistema CAD (ver Figura 70). Lembrando 

que nem todas as entidades são implementadas pelo OrtoCAD por uma questão de simplificação. 

 
 

Element* matriz_de_elementos;   

matriz_de_elementos = model_na_memoria ->elementVector; 

Face* matriz_de_faces; 

matriz_de_faces = (matriz_de_elementos[0]).Get_faces(); 

int* matriz_dos_ID_nos; 

matriz_dos_ID_nos = matriz_de_faces[0].nodes; 
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Figura 66 - Identificação dos nós do estudo de caso 

 
 

Tomando como exemplo o estudo de caso da figura 66, gerado pelo arquivo CVM citado 

anteriormente, uma malha com a seguinte identificação dos nós será produzida.  

No último trecho de código, foi obtida a face 0 do primeiro elemento, e isso resulta no 

seguinte vetor de ID de elementos: 

0 1 2 3 

1 6 7 2 

 
A identificação das faces na matriz_de_faces é a seguinte: 
 
 

Tabela 8- Ondem das Faces na Matriz de Faces 

0 Piso 

1 Teto 

2 Frente 

3 Lado Direito 

4 Fundo 

5 Lado Esquerdo 

 
Assim, se apontarmos para o índice 0 na matriz de faces, obtém-se a face PISO, que resulta 

nos ID dos nós já citados. Se apontarmos para o índice 4, por exemplo, obtém-se a face FUNDO o que 

resulta no seguinte vetor de ID de nós, (considerando o primeiro elemento da malha): 

  

0 1 2 3 

17 7 6 16 

 

A ordem dos ID no vetor de ID de elementos segue a seguinte regra: primeiro o elemento 

superior esquerdo (olhando de frente para a face) e os demais seguindo o sentido anti-horário. 

De posse dos ID dos nós que compõem a face em questão, pode-se identificar as 

coordenadas dos pontos através do seguinte código: 
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No código acima, obtém-se o ID dos quatro nós que compões a face 0 (PISO), no exemplo do 

estudo de caso, seriam os ID: 

0 1 2 3 

1 6 7 2 

 

No código acima, apontou-se para o índice 0 da matriz de ID dos nós, o que resulta no ID “1”. 

Feito isso, passa-se a buscar as coordenadas deste nó. O ID do nó é diferente do índice do nó na 

matriz_de_nos. Isso porque o índice da matriz inicia com 0 (zero), enquanto que a identificação dos 

nós inicia com 1 (um), por isso, para se obter um determinado nó, deve se colocar o ID subtraído de 

1. Ou seja, o ID 10, está localizado na posição 9 da matriz de nós. 

Como ilustrado pelo diagrama UML da Figura 63, um objeto Node (Nó) possui um vetor de 

localização (location), que armazena as coordenadas x, y e z do Nó. 

Ainda em referência à peça de estudo de caso, o resultado do código acima aponta para o Nó 

cujo ID é “1” (posição 0  da matriz), o que resulta nas coordenadas 0, 0, 0. 

O exemplo detalhado aqui é importante para o entendimento de como foi gerada uma 

lâmina 2D resultante do modelo sólido 3D existente no OrtoCAD. 

Adiante será demonstrado a construção da lâmina 2D. 

 

4.3 Transformação de Elemento Sólido em 
Elemento de Casca 

 

Como visto anteriormente, o elemento utilizado pelo OrtoCAD é um elemento sólido 3D 

quadrangular de 8 nós.  

O Capítulo 3 discorreu sobre a Teoria de Casca e o arquivo de entrada. Aqui será descrito 

como se chegou a um elemento de casca a partir do elemento sólido do OrtoCAD. 

O grande desafio encontrado durante o desenvolvimento deste algoritmo de transformação 

de elemento sólido em elemento de casca foi a não existência de pontos que pudessem descrever o 

matriz_dos_ID_nos = matriz_de_faces[0].nodes; 

int id_seq_01 = matriz_dos_ID_nos[0];  

 

x = matriz_dos_nos[id_seq_01-1].location[0] 

y = matriz_dos_nos[id_seq_01-1].location[2] 

z = matriz_dos_nos[id_seq_01-1].location[3] 
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novo elemento. Além disso, mesmo criando os novos pontos, uma nova reconstrução de malha foi 

necessária, pois a simples identificação de novos Nós não foi o suficiente.  

A figura abaixo (Figura 67) ilustra a transformação de um elemento sólido em um elemento 

de casca. 

 

 

 

Figura 67- Transformação de Elemento Sólido em Elemento de Casca 

 

 

De maneira simplificada, a transformação de Elemento Sólido em Elemento de Casca, 

significa fatiar um cubo ao meio e extrair uma superfície 2D no plano de corte. 

A Figura 67aponta os oito nós, tomando como exemplo o primeiro elemento do estudo de 

caso da figura 64, de um elemento sólido.  Enquanto que o Elemento de Casca é identificado pelos 

seus nove Nós (identificados de P1 a P9). A ordem de identificação buscou seguir a ordem de 

identificação do Elemento de Casca no arquivo de entrada, já comentado no Capítulo 3: primeiro os 

nós dos vértices seguidos pelos nós intermediários das arestas e por fim o nó central.  

Como os nós dos vértices elemento casca localizam-se no ponto intermediário das arestas do 

elemento sólido, buscou-se identificar estas arestas para calcular o novo nó. Como já mencionado, o 

OrtoCAD não implementa todas as entidades que compões um modelo CAD (ver figura 70), e a aresta 

é uma delas. Então, a solução encontrada foi partir da entidade Face, que está presente no modelo 

de dados do OrtoCAD (ver Figura 63). 

Foi demonstrado nos códigos do estudo de caso como se obtém ao matriz de elementos de 

modelo na memória. De posse do ponteiro para a matriz de elementos, um LOOP foi feito, 

percorrendo todos os elementos e extraindo o ponteiro para as faces PISO e TETO. Optou-se por 

identificar estas duas faces, pois com estas duas Faces é possível calcular os nós dos vértices do 

elemento casca. Assim, tomando como exemplo e elemento da Figura 67, a aresta formada pelos 

Nós 1 e 6, originou em seu ponto intermediário o nó P1 do elemento casca. 
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Com os quatro Nós dos vértices da casca criados, os demais quatro nós intermediários das 

arestas da casca foram calculado a partir dos próprios nós dos vértices do elemento de casca. Por 

fim, calcula-se o ponto central através do ponto intermediário entre dois Nós intermediários de duas 

arestas do elemento de casca. 

Um vetor chamado nodeCascaVector foi preenchido resultado da operação acima, 

entretanto, a eliminação de Nós coincidentes é necessária, pois dois elementos “vizinhos” 

compartilham nós e a repetição gera um erro na malha. Assim, outro vetor chamado 

nodeCascaVector_e foi preenchido, eliminando as repetições. Por exemplo, se um ponto já havia 

sido calculado e resultou em um Nó cujo ID é 16, e encontrou outro ponto coincidente (nas mesmas 

coordenadas x, y e z), não se deve criar um novo Nó e sim utilizar o ID do nó criado anteriormente. 

 

 

A figura acima (Figura 68) descreve em detalhes como os dados referente a malha em casca é 

armazenada internamente no OrtoCAD. O vetor nodeCascaVector_e possui blocos de nove índices, 

cada um descrevendo os nove nós que compõem o Elemento de Casca QUAD9. Os quatro primeiro 

índices apontam para o ID referente aos vértices do Elemento, enquanto que os próximos quatro 

indicam os ID dos Nós intermediários e, por fim, o ID do Nó central (ver Figura 68). 

Cabe ressaltar que Elementos vizinhos compartilham o ID de Nós que pertencem, ao mesmo 

tempo, a dois Elementos. No exemplo da malha acima, o nó cujo ID é 8, pertence ao ponto 

intermediário da aresta de ambos Elementos. Assim, é justamente com esta interseção de Nós que 

um sistema CAD consegue posicionar corretamente Elementos vizinhos.  

Figura 68 - Vetor casca do OrtoCAD 
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5. Resultados e Discussões 

 

 A seguir serão apresentados alguns resultados obtidos a partir do módulo CAE desenvolvido. 

 A integração entre a interface do OrtoCAD e o módulo CAE proposto mostrou ser eficaz, uma 

vez que a geometria da casca foi criada com exatidão, transformando a malha sólida 3D do OrtoCAD 

em uma malha de casca. Os resultados listados a seguir exibem a tela de resultado com o Software 

GID 7.2, tendo em vista a melhor resolução da peça simulada.  

No primeiro exemplo, uma peça na forma de cone foi manipulada pelo OrtoCAD, como 

ilustra a figura abaixo (Figura 69). 

 

 

A figura exibida acima pelo OrtoCAD possui oito elementos formando um loop, isto é, os 

elementos se interligam. Este tipo de interligação entre os elementos é similar a um cartucho de 

prótese. 

A partir desta peça foi gerado um arquivo de entrada para o módulo CAE (arquivo input.dat). 

Ou seja, foi utilizado o algoritmo desenvolvido no OrtoCAD e detalhado no tópico anterior que gera 

uma malha de casca a partir de uma peça sólida 3D. 

Figura 69 - Peça em formato de cone exibida pelo OrtoCAD 
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Os parâmetros das propriedades mecânicas foram preenchidos com valores idênticos aos 

adotados pelas simulações de cartuchos de prótese feitas por Perreira (2007), sendo os valores da 

tabela abaixo. 

 

Tabela 9 - Propriedades do material usado nas simulações de cartucho 

Módulo de Elasticidade 1.5GPa 

Módulo de Elasticidade Cisalhante 576 MPa 

Coeficiente de Poisson 0,3 

 

A peça foi modelada com uma espessura de 6 mm, e as condições de contorno definidas com 

os nós inferiores fixos e os nós superiores recebendo um carregamento distribuído de 800 N. 

 

 

A Figura 71 exibe os resultados de deslocamento da peça quando submetida ao 

carregamento de 800 N na direção do eixo Z. Os nós da parte inferior da peça por estarem fixos 

apresentaram deslocamento nulo (cor azul), enquanto que os nós da parte superior da peça 

sofreram o carregamento e apresentaram maior deslocamento (cor vermelha). 

 

5.1 Resultados com Materiais Compósitos 

O exemplo anterior simula a deformação de uma peça, considerando material isotrópico. 

Entretanto, um dos objetivos deste trabalho é ampliar as possibilidades do software OrtoCAD 

permitindo a simulação com materiais compósitos, garantindo leveza e resistência mecânica à 

prótese o que se traduz em conforto ao amputado. 

Figura 70 - Deslocamento peça exemplo 
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Nos trabalhos mais recentes encontrados na área de simulação computacional de cartuchos 

de prótese, a inclusão de materiais compósitos é frequentemente citada. Como exemplo pode-se 

destacar os trabalhos de Campbell (2012) e Lenka (2011).  

Destaca-se que o módulo FEA aqui proposto possui a capacidade de simular 

computacionalmente peças mecânicas com valores de Módulo de Elasticidade (E) diferente no 

sentido longitudinal e transversal. Em compósitos desenvolvidos com as fibras dispostas em uma 

única direção resulta em uma resistência maior no sentido das fibras, ao passo que reduz a 

resistência no sentido transversal às fibras. 

O autor desta dissertação não encontrou trabalhos que utilizassem fibras unidirecionais para 

a fabricação de cartuchos de prótese.  

 

 

 

A figura 71 ilustra a fibra utilizada por Camplell (2012) nas simulações com compósitos. Note 

que o arranjo é semelhante a um “tricot” em que as fibras são dispostas diagonalmente. Isso resulta 

na combinação de reforço longitudinal e transversal. Este tipo de arranjo explica o fato do material 

possuir o mesmo Módulo de Elasticidade na direção longitudinal e transversal. 

Campbell (2012) testou diversos materiais compósitos desenvolvidos com fibras vegetais, 

entretanto, para este trabalho utilizamos os dados do material compósito construído com fibra de 

banana (ver Tabela 10), pois este vegetal é amplamente encontrado em países de clima tropical, 

como o Brasil, por exemplo. 

 

Tabela 10 - Propriedades do material compósito utilizado por Campbell (2012) 

Módulo de Elasticidade 3,4 GPa 

Módulo de Elasticidade Cisalhante 1,6 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,3 

 

 

Figura 71 - Disposição das fibras utilizada por 
Campbell (2012) 
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Abaixo segue os dados da simulação da mesma peça da Figura 70, só que utilizando os dados 

do material compósito da Tabela 10. 

 

 

Nota-se uma deformação resultante menor do que a percebida na Figura 70 (2.9604 x 10-7 

ante 5.7103 x 10-7), pois o material compósito apresenta uma maior resistência mecânica (3.4 GPa 

contra 1.7 GPa). 

Como exemplo real de um cartucho de prótese, foi simulado um cartucho para prótese 

transtibial.  

A exibição pelo software OrtoCAD do cartucho em questão pode ser vista na Figura 77. Na 

mesma figura, pode-se ver a malha em casca gerada pelo algoritmo de casca proposto ao OrtoCAD.  

A malha em casca produzida resultou em 1160 nós e 280 elementos e o algoritmo proposto 

executou com perfeição a descrição da malha em casca. Ver Figura 71. 

Ainda em relação à utilização de materiais compósitos, Calixto (1998) descreveu alguns 

materiais utilizados para simulação em casca. Como já mencionado, o autor desta dissertação 

encontrou poucos trabalhos que utilizassem compósitos para construção de cartuchos de próteses e 

nenhum deles traziam a descrição detalhada das propriedades mecânicas. A Tabela 11 descreve 

alguns materiais utilizados por Calixto (1998). 

 

 

 

 

 

 

Figura 72 – Octógono com compósito 
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Tabela 11 - Materiais utilizados por Calixto (1998) 

Material Característica Propriedades Mecânicas 

Material 1 isotrópico 

E = 210 GPa    G = 84 GPa    0.25 

E1=E2=E3      G12=G13=G23      12=12=12
XT = 250 Mpa    Sr = 165 Mpa 
XT = XC = YT = YC = ZT = ZC 
Sr = Ur = Vr 

Material 2 anisotrópico 

E1 = 76.0 GPa   G12 = 2.3 GPa           12 = 0.34 

E2 = 05.5 GPa   G13 = 2.3 GPa           13 = 0.34 

E3 = 05.5 GPa   G23 = 1.153 GPa      23 = 0.34 
XT 1400 MPa   YT = 32 MPa   ZT = 32 MPa 
Xc 1400 MPa   Yc = 32 MPa   Zc = 32 MPa 
SR 60 MPa   UR = 60 MPa   VR = 30 MPa 

 

Na Tabela 11 nota-se a característica que difere materiais isotrópicos de anisotrópicos. No 

Material 1, o Módulo de Elasticidade Longitudinal na direção x (Ex), Transversal (E2) e Cisalhante (E3) 

são iguais, o que caracteriza um material isotrópico. Ao passo que o Material 2, o Módulo de 

Elasticidade Longitudinal (E1), Transversal (E2)  e Cisalhante (E3) são diferentes, o que denota um 

material anistrópico.  

 

A Figura 73 ilustra o resultado da simulação utilizando os materiais listados na Tabela 11. 

Note que o deslocamento máximo da Figura 73 A é inferior (4.0788 x 10-9) ante ao percebido pela 

simulação ilustrada pela Figura 73 B (1.127 x 10-8). Isso se deve ao fato do material utilizado pela 

Figura 73 A (Material 1 da Tabela 11) possuir um módulo de elasticidade maior: 210 x 109 contra 5.5 x 

109. Ressalte-se que o carregamento é feito na direção do eixo Z, por isso leva-se como principal 

parâmetro que influencia no deslocamento o Módulo de Elasticidade E3. O valor do carregamento e 

espessura do material foram os mesmos do utilizado na simulação da Figura 70. 

 

 

 

 

Figura 73 - Simulação utilizando material Calixto (1998) 
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Acima (Figura 71) pode-se ver o resultado da exibição do modelo 3D pelo software OrtoCAD 

e o modelo em casca 2D pelo software GID. 

 

Figura 75 - Resultado de deformação após carregamento 

 

Figura 74 - Cartucho para prótese Transtibial e a malha em casca 
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Figura 76 - Resultado de deformação após carregamento 

 

Os pontos onde se percebeu maior deslocamento foram as regiões onde a geometria está 

inclinada em relação ao eixo Z, o que leva a um deformação também nos eixos X e Y. O valor das 

legendas refere-se ao deslocamento resultante (somando-se os três eixos). Os valores das legendas 

estão em metros. Ver Figuras 72 e 73. 

O carregamento foi de 800 N, distribuído pelos nós da borda superior do cartucho, enquanto 

que os nós da borda inferior do cartucho foram fixos. O material compósito utilizado foi o mesmo 

descrito na Tabela 10. 

 

 

5.2 Discussão: Módulo CAEProposto x Softwares Comerciais 
 

Alguns programas comerciais de Elementos Finitos utilizam elementos com uma quantidade 

menor de nós, o que teoricamente leva a resultados com menor exatidão. 

Lenka (2011) utilizou o software ANSYS para comparar os resultados de simulação 

computacional aplicado a cartuchos de prótese. Diversos cartuchos foram desenvolvidos com 

diferentes materiais. Neste estudo, o autor identificou o tipo de elemento SHELL63 como o mais 

adequado para simulação em materiais compósitos. Os resultados obtidos por Lenka (2011) 

indicaram que o cartucho com 3 mm de espessura construído com material compósito apresentou o 

melhor desempenho em termos de tensão, peso e fator de segurança. 
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Figura 77 - Elemento SHELL63 ANSYS 

Fonte: Release 11.0 Documentation for ANSYS 

 

O elemento SHELL63 utilizado por Lenka (2011) foi um elemento quadrangular com quatro 

nós. Os nós são os pontos intermediários das arestas, formando uma superfície plana no centro de 

elemento tridimensional. A Figura 74 ilustra os quatro nós do elemento SHELL63, representados por 

I, J, K e L. O elemento quadrangular pode ser transformado em um elemento triangular, unindo os 

pontos K e L.  

Existe uma similaridade entre o elemento SHELL63 do ANSYS com o elemento Quad9 aqui 

sugerido. Porém, o elemento Quad9 proposto apresenta uma melhor resolução por possuir 

referência de nove pontos em vez de apenas quatro.  

O Software de FEM ABAQUS possui diversos elementos para modelagem de malha. A Figura 

abaixo (Figura 75) exibe os elementos sólidos utilizados pelo ABAQUS. Estes elementos preenchem 

toda a geometria da peça, resultado em uma malha mais densa (com mais elementos). 

 

 

Figura 78 - Elementos sólidos utilizados pelo ABAQUS 

Fonte: (ABAQUS, 2002) 
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Deslocamentos e rotações são calculados apenas para os nós do elemento. Em qualquer 

outro ponto no elemento, os deslocamentos são obtidos por interpolação4 a partir dos 

deslocamentos nodais. Normalmente, a quantidade de interpolações necessárias é determinada pelo 

número de nós utilizados no elemento, ou seja, quanto menor a quantidade de nós, maior a 

quantidade de interpolações necessárias para descrever o comportamento de determinada 

característica entre um nó e outro (ABAQUS, 2002). 

Esta característica de projeto (quantidade de nós do elemento) permite comparar a eficiência 

de um sistema de FEM analisando o tipo de elemento utilizado para a modelagem da malha. 

O ABAQUS também possui elementos de casca. Pode-se usar elementos de casca em 

modelos em que uma das dimensões (espessura) é significativamente menor do que as outras 

dimensões. Uma estrutura, tal como um tanque ou uma tubulação, cuja espessura é menor do que 

1/10 de uma dimensão típica estrutural global, geralmente pode ser modelado com elementos de 

casca (ABAQUS, 2002).  

Este contexto se adequa exatamente no contexto a que o presente trabalho se insere. A 

espessura do cartucho de prótese, da ordem de alguns milímetros, é bem inferior à altura, 

normalmente cerca de dezenas de centímetros.  

Abaixo, Figura 76, ilustra os elementos de casca utilizados pelo software ABAQUS. 

 

 

Figura 79 - Elementos de Casca (Shell) utilizados pelo ABAQUS 

Fonte: (ABAQUS, 2002) 

As informações dos pontos dentro dos elementos ilustrados pela Figura 76 indicam a 

quantidade de pontos de integração utilizados para construir a matriz de rigidez do elemento, assim, 

o elemento de casca CP4S possui quatro pontos de integração, ao passo que o elemento CPS8 possui 

nove pontos de integração. O aumento de pontos de integração leva a um custo de processamento 

maior, embora resulte em resultados mais precisos.  

Uma comparação entre elementos sólidos e de casca, bem como a quantidade de nós do 

elemento, foi relatada no manual do ABAQUS e transcrita aqui. 

                                                           
4
Denomina-se interpolação linear o método que utiliza de função linear p(x) para representar, por aproximação, uma 

suposta função f(x) que originalmente representaria os valores de um intervalo no domínio de f(x). Ou seja, tendo os dados 
de dois nós do elemento, consegue-se, com interpolação, prever os valores entre estes dois nós, embora não tão preciso 
quando se obter os dados com nós intermediários. A técnica de interpolação é muito utilizada em processamento de 
imagens para aumentar a resolução em pixels de uma imagem, apesar de implicar em perda de qualidade.  
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Figura 80 - Viga utilizada no estudo de caso do ABAQUS 

Fonte: (ABAQUS, 2002) 

Uma viga, ver Figura 77, de 150 mm de comprimento, 2,5 mm de largura e 5 mm de altura foi 

fixa em uma extremidade e carregada transversalmente na outra extremidade. Foi utilizado um 

material com módulo de Young de 70 GPa e módulo de Poisson de 0.0. O deslocamento no extremo 

onde a barra foi tracionada, considerando uma tração de 5 N, foi de 3,090 mm (ABCUS, 2002). 

Para comparar a relação entre elemento e resolução da malha, as malhas ilustradas pela 

Figura 78 foram utilizadas. 

 

 

Figura 81 - Malhas utilizadas no estudo de caso do ABAQUS 

Fonte: (ABAQUS, 2002) 

 

 

A figura acima apresenta quatro malhas com diferentes resoluções. A primeira possui 6 

elementos dispostos em uma seção (1 x 6), ao passo que a última apresenta 198 elementos dispostos 

em 8 seções com 24 (8 x 24). 

Os resultados levaram à conclusão que os elementos com poucos nós não convergem ao 

resultado. Os elementos CPS4 e C3D8 (ver Figura 75 e figura 76) conseguem, com a malha mais 

refinada, alcançar 56.1% e 56.3% do resultado, respectivamente. O que faz com que o uso destes 

elementos, para esta aplicação, seja inadequado. Estes elementos utilizam Nós apenas nos vértices. 
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Tabela 12 - Comparação entre elementos e resolução de manha 

Fonte: adaptado de (ABAQUS, 2002) 

Tipo de Elemento 
Resolução da Malha 

1 x 6 2 x 12 4 x 12 8 x 24 

CPS4 0,074 0,242 0,242 0,561 

CPS8 0,994 1,000 1,000 1,000 

C3D8 0,077 0,248 0,243 0,563 

C3D20 0,994 1,000 1,000 1,000 

 

Já os elementos CPS8 e C3D20 (ver Figura 75 e figura 76) convergem ao resultado numérico 

com a malha com 12 elementos (1,000 significa 100% do resultado numérico). E mesmo com a malha 

menos refinada alcançam resultados bem próximos: 99,4%. 

Este estudo de caso transcrito do manual do ALGOR leva à conclusão que em algumas 

situações é mais eficiente buscar desenvolver elementos com maior quantidade de nós, reduzindo a 

quantidade de interpolações, do que aumentar a resolução da malha.  

Cabe ressaltar que o elemento utilizado no sistema FEA proposto neste trabalho utiliza 

elemento de casca de nove nós, bem similar ao elemento CPS8 do ABACUS. 

Para comprovar a eficiência do elemento proposto, repetiu-se a simulação utilizando o 

elemento QUAD9. Os resultados são ilustrados pela Figura 79 abaixo. 

 

Figura 82 - Deslocamento em Z do estudo de caso da Figura 77 

 

Os resultados obtidos utilizando o sistema de FEA proposto são bons. Chegou-se a um 

deslocamento máximo de 3,0721 mm, o que comparando com o resultado numérico (3,090 mm), 

tem-se uma aproximação de 99.42%, exatamente o mesmo valor encontrado pelo software ABAQUS 

utilizando o elemento de casca CPS8, considerando uma malha de seis elementos. 
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Comparando o resultado de extremo da legenda do gráfico de tensão, o qual confere o valor 

de 75,2152 10xx   no ponto de integração que tem por coordenadas internas ao elemento. 

Utilizando a equação do cálculo da tensão de flexão em vigas, tem-se: 

 

My

I
           (1) 

onde: 

M = momento fletor 

y = coordenada y do ponto 

 

3

12

BH
I   B= base, H = altura      (2) 

Utilizando o mesmo exemplo da figura 80, têm-se os valores da base e altura de 0,0025 e 

0,005, respectivamente (valores em metros): 

30,0025 0,005

12
I


  = 112,6041 10  

 

substituindo em (1): 

 

112,6041 10

My






 

Figura 83 - Tensão na direção x 
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O M (momento fletor) será calculado pegando o ponto de maior tensão, conforme a leganda 

à direita da figura 83. Neste exemplo, o algoritmo de elementos finitos proposto, calcula a tensão no 

ponto de integração e não no ponto do elemento. 

 

 

 

 

 ( 3 5 são as coordenadas, fazer figura) 

 

segundo a equação: 

 

My

I
    (equação do cálculo da tensão de flexão em vigas) 

I = segundo momento de área 

M  = momento fletor 

 

 

 

O arquivo de entrada que produziu os resultados exibidos pela Figura 79 pode ser consultado 

no Anexo I desta dissertação. 

Finalmente, buscou-se neste capítulo apresentar os resultados produzidos pelo módulo FEA 

concebido, projetado e desenvolvido. Estes resultados apontam para a eficiência do modelo exposto, 

tendo em vista que a comparação com resultados de softwares comerciais resultou em uma 

diferença ínfima.  

Como demonstrado pelo exemplo da Figura 77 e Figura 57, os resultados são animadores, 

pois se aproximam bastante de resultados numéricos e softwares comerciais.  
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6 Considerações Finais e Sugestões para 
Trabalhos Futuros 

 

A busca por métodos e técnicas mais eficientes para a construção de próteses ortopédicas 

constitui um campo de pesquisa relativamente antigo (existem trabalhos da década de 90). 

Entretanto, com o avanço e popularização da computação, além do uso de técnicas de CAD, 

ampliaram-se as possibilidades de se alcançar resultados mais eficientes. 

Seguindo esta linha, o trabalho aqui concluído representa uma contribuição por conseguir 

aferir a resistência de um cartucho de prótese reduzindo-se os custos com a construção de 

protótipos. 

A simulação pode ser realizada com materiais compósitos, o que representa outra 

contribuição, já que estudos de simulação computacional em materiais compósitos são 

relativamente recentes.  

A versão inicial do software OrtoCAD possuía a capacidade de simular resistência de um 

cartucho de prótese, entretanto, utilizando um software comercial chamado ALGOR. A construção de 

um núcleo CAE para dar maior independência ao OrtoCAD constituiu o principal objetivo desta 

dissertação. Foram alcançados bons resultados conforme os relatos já apresentados no Capítulo 5. 

Estes resultados apontam para uma diferença da ordem 0,58% em relação a uma simulação feita 

pelo software ABACUS, o que representa um excelente resultado para um software de CAE em sua 

primeira versão. 

Esta ínfima diferença foi conseguida graças ao uso de elementos com nove nós, um a mais do 

que o software ABACUS.  

Não só a substituição do ALGOR foi alcançada, como também permitiu maiores 

possibilidades, pois agregou a capacidade de simulação de um cartucho com material anisotrópico 

(compósito, por exemplo).  

Ainda que o núcleo CAE proposto se limitasse a substituir o ALGOR, já representaria um 

avanço, pois seria um software desenvolvido pelo PPGEM da UFRN com total controle e possibilidade 

de alteração/aprimoramento. 

O teste de resistência de um cartucho de prótese representa o primeiro passo do modelo de 

construção de prótese assistido por computador relatado no Capítulo 2. O OrtoCAD não permite 

aferir o ajuste do cartucho, uma vez que para esta etapa seria necessário a captura da geometria 

interna do coto o que exigiria equipamentos de diagnósticos médicos. O atual estágio do OrtoCAD 

utiliza o LEM-Leitor Eletro-Mecânico para capturar o contorno do coto e produzir o modelo 3D do 

cartucho. Um dos objetivos do LEM é conseguir a captura do contorno do coto aliado a um baixo 

custo. Nada impede que trabalhos futuros transformem imagens oriundas de equipamento médicos 
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(Tomografia ou Ressonância Magnética) em um modelo sólido 3D no formado CVM do OrtoCAD. 

Assim, será possível aferir o ajuste do cartucho com maior precisão. Uma solução para o atual estágio 

seria o modelo de retificação do coto proposto por Lee (2004), no qual áreas sujeitas a maior tensão 

são aliviadas objetivando maior conforto por parte do amputado. 

A análise de resistência do cartucho permite o estudo da viabilidade de uma ampla gama de 

materiais. Aí se inclui materiais compósitos, que aliam resistência mecânica com baixo peso. 

Inclusive, como já relatado por Queiroz (2008), a aplicação de fibras naturais para a construção de 

materiais compósitos atende uma demanda por busca de soluções sustentáveis do ponto de vista 

ambiental. Isso o módulo CAE proposto permite, significando uma relevante contribuição. 

Saindo da aplicação em prótese, o núcleo CAE proposto possui inúmeras possibilidades. 

Como o núcleo CAE fica em um arquivo separado do OrtoCAD, o mesmo pode ser compartilhado com 

outros sistemas de CAD. 

Desde que a peça simulada possui a espessura de 1/10 da largura ou comprimento, a teoria 

de casca, que constitui a base do módulo CAE, pode ser utilizada. Isso limita a aplicação do módulo 

CAE proposto. Para cartucho de prótese isto não significou uma limitação, pois um cartucho de 

prótese possui uma espessura de alguns milímetros ao passo que a altura chega a algumas dezenas 

de centímetros. 

Visando a aplicação futura do módulo CAE desenvolvido, esta dissertação constitui uma 

documentação valiosa, visto que os capítulos 3 e 4 descrevem em detalhes o funcionamento interno 

do algoritmo, inclusive com códigos exemplo. 

Buscou-se também comparar os resultados gerados pelo algoritmo com resultados 

numéricos para garantir a eficiência do módulo CAE. A comparação do tipo de elemento utilizado 

também se mostrou mais adequando, se comparado com softwares como ANSYS e ABACUS. 

 

6.1 Sugestões para Trabalhos Futuros 

A teoria da casca permite a simulação computacional objetivando resultados de deformação 

e tensão em peças mecânicas cuja espessura não ultrapasse 1/10 do comprimento. Sabendo-se 

disto, pode-se vislumbrar uma gama de aplicações, como por exemplo, tubulações e fuselagem de 

aviões. Neste sentido, este trabalho representa um ponto de partida para diversos outros. 

Como aprimoramento do atual módulo CAE, uma adaptação para que o mesmo possa ler 

arquivos no formato IGES, permitirá que o mesmo seja aplicado não só ao software OrtoCAD, mas 

diversos outros softwares de CAD, já que o formato IGES é aberto. 
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