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ENTORSE DO PESCOÇO, CERVICALGIA

CLÍNICA

O termo Cervicalgia indica a dor situado na zona cervical da coluna.

Uma percentagem significativa da população refere ter sofrido uma cervicalgia 
em algum momento da sua vida, com a dor a surgir na zona posterior e lateral. 
Dado que é um sintoma, pode dever-se a distintas causas de menor ou maior 
gravidade.

Atitudes posturais mantidas no tempo, uma má postura durante o repouso, 
atividades profissionais e/ou desportivas com sobrecarga, pequenos traumatismos, 
stress, preocupações, etc. podem produzir espasmos devido à tensão muscular. 
Ocasionalmente pode ser uma condição menor que não evolui para um problema 
importante, enquanto noutros casos pode estar associada a problemas discais 
(discopatia) ou hérnias discais.

SÍNTOMAS

Dor generalizada na zona cervical, com rigidez nos músculos do pescoço.

A dor pode irradiar para baixo, chegando os ombros e entre as omoplatas, 
inclusivamente ao braço, com presença de cefaleia unilateral ou bilateral. A 
musculatura encontra-se tensa e rígida, podendo causar atitudes posturais como 
o torcicolo. A dor na zona posterior do crânio pode ser acompanhada por 
fragilidade nos braços e nas mãos

ENTORSE DO PESCOÇO, CERVICALGIA 7



8 ENTORSE DO PESCOÇO, CERVICALGIA 9

TRATAMENTO ORTOTÉSICO

As técnicas de reabilitação e quiropraxia, aplicadas pelo médico reabilitador ou 
fisioterapeuta e acompanhadas por medicação (analgésicos e relaxantes 
musculares), complementam o tratamento com a aplicação de suportes cervicais 
que produzem fornecimento térmico (calor na zona) enquanto descarregam as 
tensões e possibilitam uma maior ou menor imobilização. Os colares moles de 
espuma de poliuretano de distintas densidades, os colares rígidos reguláveis 
em altura ou suportes bivalves em plastazote do tipo Philadelphia, com apoio 
occipital e mentoniano, oferecem várias opções, dependendo da severidade da 
cervicalgia. São recomendáveis para utilizar em deslocações e viagens longas 
e na recuperação, com uma duração variável.

ENTORSE DO PESCOÇO, CERVICALGIA PRODUTOS

PATOLOGIAS PESCOÇO

CC19 
Colar mole direito

CC20 
Colar mole anatómico

CC121
Colar semirrígido anatómico

E41 
Colar rígido regulável em altura
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HÉRNIA DISCAL

CLÍNICA

Os tecidos que se encontram entre as vértebras cervicais, denominados discos 
intervertebrais, são compostos por uma zona central de textura mole, similar ao 
gel com um revestimento exterior duro. Este disco intervertebral cria uma 
articulação entre cada vértebra, permitindo a sua mobilidade. Quando o 
revestimento exterior que rodeia um disco se rasga, o tecido mole central pode 
sobressair pela abertura criada, dando lugar a uma hérnia discal. 

Diversas causas, como o envelhecimento, no qual os discos intervertebrais 
perdem flexibilidade e elasticidade e os ligamentos que rodeiam o disco ficam 
frágeis e se rasgam facilmente, propiciam o aparecimento da hérnia discal, com 
a compressão dos nervos espinais próximos. Neste caso denomina-se 
radiculopatia; se ocorrer sobre a medula espinal, então dará lugar a una mielopatia.

SÍNTOMAS

A presença de uma hérnia do disco cervical causa dor no pescoço, que irradia 
para o ombro e o braço com sinais de entumecimento ou formigueiro no braço 
e na mão. Dor de difícil localização, de baixa intensidade e constante, noutros 
casos pode ser aguda, ardente e bem localizada.

O entumecimento, a fragilidade e o formigueiro nos músculos indicam que o 
problema pode ser grave. 

Outros sintomas são a rigidez muscular ou as cãibras no pescoço. Costumam 
ser mais frequentes entra a quarta, quinta e sexta vértebra cervical.

HÉRNIA DISCAL 11



PATOLOGIAS PESCOÇO

TRATAMENTO ORTOTÉSICO

Considerando que o sistema vertebral cervical suporta o peso da cabeça, que 
ronda os 5 kg, pelo que existe uma exigência mecânica elevada, então a descarga 
e a limitação da mobilidade ou até a imobilização do segmento cervical serão 
os objetivos básicos do tratamento, juntamente com os programas de reabilitação 
e a fisioterapia acompanhada da medicação prescrita.

No tratamento conservador são muito úteis os suportes cervicais e cervicotorácicos 
com ou sem apoio occipital-mentoniano, dependendo da gravidade, para evitar 
a compressão do disco vertebral, das raízes nervosas e da própria medula 
espinal. Especialmente os dispositivos ortotésicos que permitem regular a 
flexão-extensão e exercer, por sua vez, uma distração intervertebral, com vista 
à separação dos corpos vertebrais, o que garante um tratamento ótimo, pois os 
tratamentos conservadores resolvem 90 % das hérnias discais.

12 13

HÉRNIA DISCAL PRODUTOS

HÉRNIA DISCAL

CC121
Colar semirrígido anatómico

E41 
Colar rígido regulável em altura

E120
Colar rígido regulável em altura 

e com apoio do queixo

961 
Colar rígido Philadelphia
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DOENÇAS DEGENERATIVAS DO 
PESCOÇO

CLÍNICA

As doenças degenerativas do pescoço obedecem principalmente à 
deterioração das vértebras cervicais, bem como ao desgaste anormal da 
cartilagem e do osso, à degeneração e ao depósito de minerais, com perda 
das características físicas e químicas do disco intervertebral, podendo causar 
osteoartrose cervical, artrose do pescoço ou artrose cervical.

Como resultado da degeneração crónica da coluna cervical, incluindo os 
discos intervertebrais e das articulações facetárias, pode surgir espondilose 
cervical.

A pressão sobre as raízes nervosas pode produzir dor progressiva de 
pescoço, ombro e fragilidade nos braços ou até nas pernas.

Apresentam excrescências vertebrais anormais denominadas osteófitos que, 
juntamente com as hérnias discais, conseguem criar estreitamentos do 
forâmen vertebral e originar pinçamentos de uma ou mais raízes nervosas.

SÍNTOMAS

Dor de pescoço, com perda de sensibilidade nos ombros, braços e mãos, nos 
casos mais avançados.

Aumento progressivo da rigidez do pescoço, com perda do equilíbrio. 

Dor de cabeça no lado posterior.

Perda da mobilidade funcional do segmento cervical.

DOENÇAS DEGENERATIVAS DO PESCOÇO 15
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PATOLOGIAS PESCOÇO

TRATAMENTO ORTOTÉSICO

Como objetivo, devemos aliviar a dor prevenindo lesões permanentes da medula 
espinal e da raiz do nervo. Os programas de reabilitação e fisioterapia são de 
grande ajuda no alívio da dor, em conjunto com a adaptação de uma ortótese 
cervical que imobilize e descarregue a cabeça. Para isso, será preciso selecionar 
a ortótese cervical apropriada, dependendo da função pretendida e do grau e 
severidade da degeneração do segmento cervical a tratar.

A descompressão cirúrgica da medula espinal pode ser necessária nos casos 
severos, complementando no pós-operatório a estabilização e a distração 
mediante ortóteses cervicais do tipo I.M.O. equipadas com apoio 
occipital-mentoniano regulável e correia frontal Indiana opcional. 
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DOENÇAS DEGENERATIVAS DO 
PESCOÇO

PRODUTOS

DOENÇAS DEGENERATIVAS DO PESCOÇO

CC19 
Colar mole direito

CC20 
Colar mole anatómico

CC121
Colar semirrígido anatómico

E41 
Colar rígido regulável em altura



18

FRATURA VERTEBRAL

CLÍNICA

Representa uma das lesões mais graves que o pescoço pode sofrer, devido à 
rutura de uma ou mais vértebras causada por impactos repentinos e violentos, 
como acidentes de trânsito ou traumatismos graves e acidentes desportivos ou 
profissionais. Os doentes com osteoporose ou cancro podem sofrer fraturas 
devido à elevada fragilidade óssea. Em caso de lesão da medula espinal, pode 
apresentar paralisia de maior ou menor grau ou inclusivamente a morte.

SÍNTOMAS

A fratura vertebral pode originar dor severa, entumecimento, formigueiro dos 
braços e pernas com perda da sensibilidade, inclusivamente paralisia, dependendo 
do grau e da localização da fratura.

PATOLOGIAS PESCOÇO

FRATURA VERTEBRAL 19



20 FRATURA VERTEBRAL 21

TRATAMENTO ORTOTÉSICO

O tipo de gravidade da fratura vertebral diferenciará o tratamento indicado. As 
fraturas por esmagamento podem ser tratadas com suportes cervicais rígidos, 
cuja função será produzir uma grande imobilização e distração do segmento 
cervical, diminuindo as cargas intervertebrais durante um período mínimo de 
oito semanas. Em caso de grandes fraturas do corpo vertebral, será preciso 
utilizar a ortótese de tração cervical com apoio mentoniano e occipital amovível 
e regulável, como os suportes cervicais tipo I.M.O. com correia frontal Indiana 
e apoios nos ombros e tórax. Nos casos em que a lesão afetar a medula espinal, 
a utilização de halos de tração craniana ou a cirurgia serão necessárias para o 
tratamento estabilizador.

FRATURA VERTEBRAL PRODUCTOS

PATOLOGIAS PESCOÇO

961 
Colar rígido Philadelphia

717247 
Estabilizador para 961

E45 
Ortótese 

cervicotorácica I.M.O.
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DORSALGIA

CLÍNICA

Qualquer dor que surja na zona dorsal ou torácica da coluna denomina-se 
dorsalgia, incluindo aquelas que afetam as articulações com as costelas ou a 
zona torácica, pois estão interligadas.

A origem pode ser variada, devido às diversas estruturas passíveis de causar 
dor.

A presença de dor dorsal pode ter várias causas. Deste modo, podemos dividi-las 
em causas de origem orgânica como a espondilite infecciosa, provocada por 
infeção de uma ou várias vértebras, de origem inflamatória, que originam 
espondilite anquilosante ou por esmagamento vertebral de origem metabólica 
(osteoporose).

Uma dorsalgia também pode ter outras origens, como tumorais, traumáticas, 
doença de Scheuerman ou transtornos de natureza estática ou funcional.

SÍNTOMAS

Dependendo da origem, a dor manifesta-se de formas diferentes, como por 
cansaço e sensação de peso, formigueiro, sensação de ardência e mobilidade 
limitada.

À palpação observa-se tensão muscular com contraturas da musculatura 
paravertebral. Devemos distinguir a origem da dor, quer proceda de ligamentos 
paravertebrais, dearticulações facetárias ou intercostais com pontos de gatilho, 
quer de pontos de dor intensa. A presença de hérnias discais pode causar dor 
elevada nas costas.

DORSALGIA 23
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24 DORSALGIA 25

TRATAMENTO ORTOTÉSICO

A redução das curvaturas fisiológicas que redundam em hipercifose e em 
antepulsão dos ombros (costas redondas) implica um realinhamento das ditas 
curvaturas, para produzir um efeito deslordosante e descifosante e, 
simultaneamente, uma retropulsão dos ombros. A seleção da ortótese depende 
do grau de sustentação e de imobilização necessária, com adequação à patologia 
causadora da dorsalgia. A seleção correta da ortótese dorsolombar depende 
dos materiais e da forma do dispositivo. É também importante selecionar a 
ortótese ideal para o tratamento, considerando aspetos como os tecidos, reforços, 
correias de sustentação e regulação, bem como elementos rígidos (baleias, 
feixes, etc.) utilizados na confeção.

DORSALGIA PRODUTOS

Camp XXI 437
Faixa dorsolombar

Prim Max 6037G
 Faixa dorsolombar

Optima 996G + EspOneG
Faixa dorsolombar
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LOMBALGIA

CLÍNICA

A lombalgia, chamada comummente lumbago, refere a dor na zona lombar 
provocada normalmente por uma síndrome musculoesquelética, na qual podemos 
apreciar transtornos nas vértebras, músculos, ligamentos e sistema nervoso.
Pode ter várias origens e algumas doenças degenerativas, como a artrite ou a 
artrose reumatoide, podem causar lombalgias.
A origem mais comum são os efeitos mecânicos, visto que o segmento lombar 
da coluna é aquele com mais mobilidade enquanto suporta as maiores solicitações 
mecânicas da coluna vertebral.
Quando o segmento afetado se encontra entre a T12 e a L4 são denominadas 
lombalgias altas, que são pouco frequentes, enquanto se o segmento estiver 
entre a L4 e a pélvis são denominadas como lombalgias baixas.
Dependendo da sua duração podemos classificá-las em:

Agudas: menos de quatro semanas.
Subagudas: de quatro a 12 semanas.
Crónicas: mais de 12 semanas.

As diferentes características permitem distinguir diferentes processos lombares. 
A presença de radiculite, uma compressão radicular aguda, prendimento radicular 
ou claudicação neurogénica pode originar hérnias discais, espondilose ou outras 
expressões clínicas, o que faz variar o grau de lombalgia.

SÍNTOMAS

Dor de baixa intensidade que irradia pela perna, originando dificuldade nos 
movimentos e impedindo o doente de caminhar ou até de se levantar. Em alguns 
casos, a dor irradia pela virilha, pela nádega ou pela parte posterior da coxa 
(ciática). Espasmos musculares e dor à palpação com ardor e formigueiro, 
fragilidade nas pernas, especialmente depois de caminhar, tensão nos músculos 
isquiotibiais. A dor pôde ser ligeira, grave e até incapacitante, piorando ao 
inclinar-se para trás.

LOMBALGIA 27
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28 LOMBALGIA 29

TRATAMENTO ORTOTÉSICO

A medicação e a reabilitação constituem, juntamente com os dispositivos 
ortopédicos sacrolombares, o tratamento conservador das lombalgias. As distintas 
ortóteses proporcionam um aumento da pressão intra-abdominal que permite 
descarregar a coluna lombar.

A limitação da mobilidade é maior ou menor dependendo do dispositivo ortotésico 
selecionado, pois aqueles cuja confeção incorpore componentes flexíveis (tecidos, 
elastómeros), reforços e estruturas posteriores metálicas ou termoplásticas, 
proporcionam mais controlo e imobilização que aqueles que apenas dispõem 
de elementos elásticos com correias de reforço para mais ou menos ajuste. 
Podemos diferenciar entre coletes de contenção ou coletes de imobilização, que 
atuan sempre no plano sagital (flexão-extensão), frontal (movimentos laterais) 
e transversal (movimentos de rotação).

LOMBALGIA PRODUTOS

Action 980/980G/980N 
Faixa semirrígida com tensor

Camp XXI 432
Faixa sacrolombar

Airtex OST255G
Faixa sacrolombar

Action Fit 520BG
Faixa sacrolombar reforçada
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ESCOLIOSE

CLÍNICA

As alterações da coluna podem dar-se em dois planos; o medial, no qual se observa a lordose e 
a cifose; e o frontal, no qual surge a escoliose.
A escoliose é uma deformidade da coluna vertebral de grande complexidade na qual podemos 
apreciar dois aspetos claros: a curvatura lateral e a rotação da vértebra. Esta deformidade apresenta 
um início e progressão silenciosos e afeta, na sua maioria, doentes femininos, iniciando-se na 
puberdade. A origem é desconhecida na maioria dos casos, pelo que se denomina escoliose 
idiopática.
A direção da escoliose, seja direita ou esquerda, é definida pela convexidade da curvatura e a 
localização é determinada pela vértebra mais desviada e afastada da linha média, conhecida como 
a vértebra apical ou vértebra ápice.
Estas rotações vertebrais produzem uma deformidade do tórax, pois, com a vértebra partida, as 
costelas do lado da convexidade deslocam-se para trás, desenvolvendo-se uma proeminência 
superior nas costas chamada gibosidade.
Outras alterações como acunhamento vertebral, estreitamento do corpo vertebral na concavidade 
ou alargamento na convexidade, são visíveis, juntamente com as variações na espessura e 
alargamento das lâminas.
Dependendo da flexibilidade, é possível distinguir a escoliose estruturada ou não estruturada, esta 
última de grande flexibilidade. A escoliose idiopática, ou de origem desconhecida, é a mais frequente. 

SÍNTOMAS

As escolioses idiopáticas, tanto infantis, como juvenis ou da adolescência, começam e progridem 
em silêncio. Podem verificar-se na escoliose lombar, frequente em raparigas, apresentando ápice 
entre a T-11 e a L-5, curvaturas de poucos graus e acompanhadas por curvas de compensação.
As curvas torácicas são maioritariamente de convexidade direita, sem indícios de qualquer mal-estar, 
e localizam-se com maior frequência entre a T-5 e a T-12, sendo acompanhadas por curvas de 
compensação.
O exame radiológico proporciona informação para determinar a gravidade da curvatura. O teste 
de RISSER, a rotação vertebral e o ângulo de COBB, juntamente com outros fatores, como a idade 
ou a origem (neurofibromatose, idiopáticas, etc.), permitem uma avaliação completa da curvatura 
escoliótica.
Assim podemos classificá-las segundo o grau de desvio em:
1º 0º - 20º COBB • 2º 21º - 30º COBB • 3º 31º - 50º COBB • 4º 51º - 75º COBB • 5º 76º -100º COBB 
• 6º 101º - 125º COBB • 7º 126º - > COBB.
A rotação vertebral, segundo a posição dos pedículos, indica se existe rotação 0º ou, pelo contrário, 
rotações de grau 1º, 2º, 3º ou 4º, tendo como referência o pedículo da convexidade em relação à 
borda vertebral. Outros fatores como a maturidade óssea determinarão o tipo de tratamento.

ESCOLIOSE 31
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO
Dependendo de fatores como a dor, a origem e etiologia, o grau de desvio, a 
idade do doente, etc., o tratamento pode ser conservador, reabilitador ou cirúrgico. 
Os coletes para o tratamento da escoliose podem ser ativos (de ação corretora) 
ou passivos (estabilizadores e/ou imobilizadores).

A escoliose idiopática juvenil e de adolescente com curvaturas lombares, dorsais 
ou dorsolombares num intervalo de 20º a 50º de ângulo de COBB com maior 
ou menor rotação vertebral implica um tratamento ortotésico com coletes ativos.

Na história do tratamento da escoliose existem diferentes coletes, sendo o colete 
de Boston o mais utilizado atualmente. Desenvolvido por John Hall e Billy Millar, 
é construído a partir do Módulo de BOSTON “original” com base nas propriedades 
concretas como os materiais utilizados e dos componentes e na morfologia do 
módulo.

As curvas dorsais elevadas ou dorsolombares elevadas podem ser tratadas com 
coletes do tipo MILWAUKEE, BERCUOISE ou similares. 

Os sistemas de autotração noturna e/ou diurna do tipo COTREL são utilizados 
por algumas equipas interdisciplinares para proporcionar mais elasticidade antes 
da intervenção, reduzindo em alguma medida o ângulo de COBB e observando 
o grau de elasticidade da curva.

ESCOLIOSE PRODUTTOS

Colete Boston

Milwaukee
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

Este dispositivo ortésico, se crea a partir de un módulo prefabricado en 
polipropileno con un forro interior de naturplast, presentándose en una amplia 
gama de tallas y deslordosamiemto lumbar, seleccionándose previamente la 
talla correcta de acuerdo a una tabla de medidas especificas de cada paciente. 
Algunos pacientes con morfologías peculiares pueden precisar la fabricación de 
un módulo específico a medida.

El diseño, recorte, ventanas de descompresión y localización de las cuñas 
correctoras se realizan dependiendo de la curva a tratar y el segmento vertebral 
interesado, precisando de un diseño personalizado. Sus principios correctores 
se basan de nuevo en un conjunto de fuerzas aplicadas sobre la convexidad de 
la curva, buscando la compresión y derrotación de la vértebra, lo que supone 
una correcta e intima posición de las cuñas correctoras así como el correcto 
posicionamiento de las ventanas de expansión.

ESCOLIOSE
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HÉRNIA DISCAL

CLÍNICA

A hérnia discal ocorre quando o disco intervertebral ou núcleo polposo se desloca, 
pressionando a raiz nervosa e provocando lesões neurológicas. Esta deslocação 
ocorre quando o disco intervertebral, cuja função é absorver cargas e impactos, 
sofre uma rutura do anel fibroso. Em especial quando ocorre uma degeneração 
prévia do disco com a consequente presença de artrose e mobilidade limitada. 
As manifestações clínicas incluem a ciática, que afeta o nervo ciático S1 e o 
lumbago no nervo L5, podendo apresentar-se em qualquer das vértebras, 
inclusivamente nas cervicais. Dependendo da deslocação do núcleo polposo, 
podemos diferenciar:

Protrusão discal. O anel fibroso está deformado posterior ou 
póstero-lateralmente pelo impacto do núcleo polposo. 
Prolapso. Rutura do núcleo polposo através do anel fibroso sem atravessar 
o ligamento longitudinal.
Extrusão. O núcleo polposo atravessa o anel fibroso pela face posterior, 
incluindo o ligamento longitudinal.
Sequestro. O segmento extrudido rompe com a deslocação livre do canal 
medular devido às brechas nas fibras colagénicas do anel fibroso.

SÍNTOMAS

Dor na região lombar devido à inflamação do periósteo das vértebras, a 
dura-mater, o anel fibroso, ligamentos etc., normalmente devido à realização de 
gestos bruscos ou cargas excessivas em posição incorreta.
Aparecimento de formigueiro, perda da sensibilidade com irritabilidade motora, 
bem como dor intensa, que pode irradiar pela face anterior, posterior ou lateral 
da coxa devido à compressão das raízes nervosas.
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

As técnicas reabilitadoras aliam-se aos suportes ortotésicos para o tratamento 
conservador das hérnias discais. As diferentes ortóteses produzem um 
realinhamento da curvatura lordótica mediante a compressão abdominal e, por 
sua vez, proporcionam uma descarga e imobilização em maior ou menor grau.

As diferentes ortóteses e coletes concebidos para este efeito oferecem uma 
vasta gama de opções.

As ortóteses fabricadas com elastómeros exercem compressão e redução da 
lordose, bem como faixas e coletes fabricados com tecidos de maior consistência 
e equipados com elementos de reforços como baleias. As ortóteses equipadas 
com molduras metálicas posteriores, placas termoplásticas seletivas como o 
colete de Knight, Taylor, MZ e Williams, entre outros, proporcionam maior descarga 
e imobilização parcial do segmento vertebral. Os coletes totalmente rígidos 
exercem uma imobilização completa em todos os planos, realinhamento das 
curvas fisiológicas e descompressão parcial, com um grau de descarga elevado.

Nos casos de tratamento cirúrgico, os coletes são muito úteis durante os períodos 
anteriores à cirurgia, bem como no pós-operatório, como método de contenção 
e apoio durante a reabilitação do doente.

HÉRNIA DISCAL PRODUTOS

Elcross Gold 232 
Faixa sacrolombar

Camp XXI 433 
Faixa sacrolombar

Taylor Duo
Ortótese de coluna dorsolombar

Action Fit 520BG
Faixa sacrolombar reforçada



PATOLOGIAS TRONCO

40

OSTEOPOROSE

CLÍNICA

Doença que afeta os ossos devido a uma diminuição do tecido, mais 
concretamente das proteínas e dos minerais, em especial do cálcio. Isto fragiliza 
o osso e com uma resistência inferior à normal, que assim pode fraturar-se 
facilmente ao menor traumatismo. O ângulo das curvas fisiológicas por 
acunhamento vertebral também pode variar, dando lugar a hipercifose e 
hiperlordose.

O aparecimento deve-se a fatores como a renovação inadequada do osso, 
reabsorção excessiva pelos osteoblastos ou a falta de massa óssea durante o 
desenvolvimento. Alguns fatores como a menopausa, tabagismo, álcool, vida 
sedentária ou aspetos como os endócrinos, fármacos, subnutrição, etc., favorecem 
a perda de massa óssea e o aparecimento da osteoporose. 

SÍNTOMAS

A perda de massa óssea na vértebra provoca um acunhamento dos corpos 
vertebrais com o consequente aumento da curva cifótica e lordótica, que assim 
apresentam hiperlordose e hipercifose, e origina dor e diminuição da mobilidade.

A fragilidade óssea aumenta o risco de fraturas por compressão ou por 
traumatismos mínimos.
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Camp XXI 437
 Faixa dorsolombar

Elcross Gold 237
 Faixa dorsolombar
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

Em conjunto com a alimentação, os fornecimentos vitamínicos como a vitamina 
D e a medicação, cuja finalidade é repor o cálcio e os minerais no osso. Além 
do exercício físico, é preciso realinhar as curvaturas fisiológicas, para corrigir a 
postura cifótica e lordótica, melhorar a distribuição das cargas e minimizar a 
progressão do acunhamento vertebral, bem como proporcionar a proteção 
necessária ao osso frágil.

As ortóteses lombares e dorsolombares proporcionam sistemas de proteção e 
descarga com maior ou menor grau e cuja seleção depende da gravidade, 
acunhamento ou fratura da coluna vertebral a tratar. As ortóteses de hiperextensão 
como os coletes de Jeweet ou similares possibilitam um realinhamento e evitam 
acunhamentos vertebrais.

Os materiais de fabrico da ortótese, os reforços mediante baleias, as estruturas 
posteriores metálicas ou termoplásticas como os hemicestos pélvicos e os 
diferentes sistemas de regulação e ajustamento condicionam a seleção da 
ortótese mais indicada, para se adequar tanto à morfologia do doente como ao 
estado e progressão da osteoporose.

OSTEOPOROSE PRODUTOS

SpinAir SP500
Colete Osteoporose

Avant C35 Plus 
Colete de hiperextensão com placa 
esternal regulável e banda pélvica 

fixa ou basculante



PATOLOGIAS TRONCO

44

FRATURA VERTEBRAL

CLÍNICA

A fratura de uma vértebra pode apresentar-se como uma fratura do corpo vertebral, 
uma fratura do arco vertebral ou uma fratura da apófise. A fratura vertebral pode 
ocorrer por esmagamento: o corpo vertebral colapsa por rutura ou em lágrima, 
apresenta rutura da borda anterior ou posterior da vértebra, com uma localização 
mais frequente nas últimas vértebras dorsais ou nas primeiras lombares.

Em caso de deslocamento da vértebra no sentido anterior, teremos uma 
espondilolistese, que pode ser estável ou instável. No caso da espondilólise, as 
fraturas são estáveis.

A luxação-fratura também pode estar presente depois de algum tipo de 
traumatismo.

Algumas fraturas vertebrais ocorrem sem existir um mecanismo de energia 
elevada; apenas um movimento de flexão pode produzir um acunhamento com 
fratura, como em doentes com osteoporose.

SÍNTOMAS

Nalguns casos, a dor pode passar desapercebida, mas costuma ser evidente à 
palpação ou percussão das apófises espinhosas. A contratura muscular é evidente, 
produzindo uma limitação da mobilidade e atitudes posturais com cifose evidente. 
Se apresentar sinais neurológicos como paresia, hipoestesia ou alteração dos 
reflexos osteotendinosos, indica que existe algum grau de compressão com 
compromisso neurológico, sendo necessária a descompressão.
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Taylor Camp XXI 637/638
Ortótese de coluna

Knight Camp XXI 632/634
Ortótese de coluna
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

O tratamento ortotésico das fraturas vertebrais mediante coletes com maior ou 
menor grau de imobilização e descarga é útil quando não apresentar sinais 
neurológicos que requeiram uma descompressão ou alinhamento das curvas 
fisiológicas, sendo possível por métodos ortotésicos. Também quando um TC 
grave, queimaduras ou outras patologias associadas não privilegiam as técnicas 
cirúrgicas para obter uma fixação e estabilização do segmento vertebral afetado.

As ortóteses de estabilização e imobilização para tratar fraturas vertebrais devem 
ser fabricadas com materiais rígidos (coletes lombares ou dorsolombares 
equipados com reforços metálicos ou termoplásticos), estruturas basculantes, 
colete de hiperextensão Jewett ou cruciforme que, mediante apoios no peito, 
púbis e zona de trânsito dorsolombar, exerçam as forças de compressão que 
modifiquem a curva fisiológica, permitindo o realinhamento da hipercifose e 
produzindo uma hiperextensão que evite a compressão e o acunhamento 
vertebral.

FRATURA VERTEBRAL PRODUTOS

Avant C34
Colete de hiperextensão 

regulável com apoio no púbis

Avant C35 Plus 
Colete de hiperextensão com placa 
esternal regulável e banda pélvica 

fixa ou basculante



PATOLOGIAS MEMBRO SUPERIOR - OMBRO

48

PARALISIAS BRAQUIAIS

CLÍNICA

O plexo braquial é uma rede complexa de nervos e das suas múltiplas 
ramificações, encarregada de transmitir sinais da coluna ao ombro, ao braço e 
à mão. Constituído por ramos anteriores e posteriores C5, C6, C7, C8 e D1. 
Cada tronco primário divide-se em dois ramos, um anterior e outro posterior, 
com uma reunião complexa de diversos ramos.
Os tipos anatomopatológicos de lesão darão lugar a distintas lesões do plexo 
braquial, podendo, consoante o agente causador, produzir lesões abertas (arma 
branca, armas de fogo ou lesões cirúrgicas) ou fechadas (geralmente provocadas 
por acidentes com forças de tração), com paralisia total da musculatura e anestesia 
da extremidade superior ou paralisia parcial, que se divide em superior, média 
ou inferior. As lesões do tronco secundário podem ser do tronco ântero-externo, 
ântero-interno e posterior, causando paralisias diferentes. As lesões do plexo 
braquial obstétrico costumam ocorrer durante o parto por um movimento de 
tração com um rasgão. Podem cicatrizar sem tratamento ou com tratamento 
ortotésico postural.

SÍNTOMAS

Dada a complexidade do plexo braquial e dos seus distintos planos e 
ramificações e a reunião em diferentes ramos, os sintomas podem 
variar desde a paralisia total do membro superior com anestesia do 
mesmo até diversas paralisias seletivas que compreendem desde a 
face externa do ombro, deltoides, supraespinhoso, infraespinhoso, 
bíceps braquial, braquial anterior e supinador longo, além de paralisia 
da musculatura flexora da mão e dedos, paralisia completa do nervo 
cubital e parcial do mediano ou paralisia associada ao nervo circunflexo 
e do nervo radial. Contudo, serão os sinais clínicos motores, sensitivos, 
eletromiográficos e radiológicos a determinar o grau da lesão, assumindo 
uma elevada importância o estudo da condução nervosa sensitiva.
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

Além do tratamento cirúrgico e das técnicas de reabilitação indicadas para cada 
caso, dependendo do grau da lesão e da afeção mais ou menos parcial ou 
completa da extremidade, os tratamentos com dispositivos ortotésicos deverão 
adaptar-se a cada caso particular.

Entre as funções das ortóteses para tratar as lesões do plexo braquial, importa 
destacar a sustentação e a descarga do braço devido ao peso da extremidade, 
evitando a subluxação da articulação glenoumeral. A descarga requer, em alguns 
casos, um sistema de posicionamento regulável, que permita graduar e variar 
os graus de abdução e antepulsão do ombro, bem como a flexão do cotovelo e 
o posicionamento funcional da mão, de forma a permitir ao prescritor a adaptação 
individualizada a cada doente pelo técnico ortoprotésico.

PARALISIAS BRAQUIAIS PRODUTOS

NP174 
Ombreira Neoprair
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LESÕES DO OMBRO

CLÍNICA

Articulação de grande mobilidade formada por duas articulações principais, a 
escapuloumeral, a acromioclavicular e, por último e em menor grau, a 
esternoclavicular, que permite realizar um amplo intervalo de movimentos e todas 
as suas possíveis combinações em todos os planos, como um movimento 
completo de circundução, onde a flexão-extensão é combinada com a 
adução-abdução e a rotação interna-externa.
É formada por vários componentes articulares e estruturas periarticulares, como 
o ligamento capsular com forma de manguito e de tecido fibroso, os ligamentos 
coracoumerais e os glenoumerais (superior, médio e inferior).
Um amplo número de lesões podem apresentar-se na articulação do ombro, 
afetando tanto os componentes ósseos como as suas estruturas moles. Luxações 
que podem ser anteriores ou posteriores, fraturas, tendinites, distensões, bursites, 
rutura da coifa dos rotadores ou capsulite adesiva.

SÍNTOMAS

Variam dependendo da lesão ou da patologia presente, tendo como 
denominadores comuns a dor e a incapacidade funcional em maior ou menor 
grau.
As atividades da vida diária serão afetadas perante a incapacidade de realizar 
movimentos combinados da articulação do ombro.
Em concreto, a rutura da coifa dos rotadores costuma ocorrer devido a um 
movimento brusco ou acidente traumático com rasgão do supraespinhoso, 
comprometendo até o infraespinhoso subescapular.
As luxações podem ocorrer em diversos sentidos, sendo a mais frequente a 
luxação anterior, que se produz por um mecanismo de abdução e rotação externa, 
ou a luxação posterior, que ocorre com escassa frequência, devido a um 
movimento de flexão e rotação interna.
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

Dada a diversidade de lesões que podem afetar a articulação do ombro e tendo 
em conta que as mais comuns são as lesões de partes moles, as afeções 
reumáticas, os traumatismos e aquelas que resultam de tratamento cirúrgico, 
são necessários diferentes dispositivos ortotésicos para que, juntamente com 
as técnicas reabilitadoras aplicáveis em cada caso, realizem a função ortotésica 
precisa que contribua para uma rápida recuperação.

Suportes de antebraço, charpas e ortóteses de fixação proporcionam a 
imobilização e descarga do braço, aliviando a articulação das tensões 
musculares-ligamentares e proporcionando a proteção requerida ao evitar 
mobilizações indesejadas.

Por outro lado, as ortóteses de posicionamento articular em que podemos regular 
a posição da articulação, variando a abdução rotação externa, a antepulsão ou 
uma sua combinação, segundo a prescrição médica, permitirão uma imobilização 
e descarga articular corretas. Libertar os sistemas de sustentação permite aplicar 
os programas de reabilitação propostos.

LESÕES DO OMBRO PRODUTOS

905
Ortótese de abdução de ombro

903 
Charpa imobilizadora de ombro



PATOLOGIAS MEMBRO SUPERIOR - OMBRO

56

FRATURA DO COLO DO ÚMERO

CLÍNICA

Geralmente ocorre em doentes adultos ou idosos, devido a um mecanismo 
indireto. O doente sofre uma queda para a frente ou para o lado, apoiando-se 
no solo com o braço em extensão que atua como alavanca. O apoio será a 
extremidade ou a articulação do ombro, podendo ocorrer uma torção distal interna 
ou externa, o que resulta finalmente na fratura do colo do úmero ou também 
denominada subcapital.

Outros fatores como a osteoporose ou atrofia muscular influem diretamente, 
sendo este tipo de doente o mais vulnerável a todo o tipo de fraturas.

SÍNTOMAS

A presença de dor tolerável e a mobilidade conservada parcialmente podem 
levar o doente a confundir esta condição com uma simples contusão. 

A dor persistente, a impotência funcional, especialmente nos movimentos de 
abdução do ombro, e a equimose linear na face interna do braço indicam a 
presença de fratura do colo de úmero.
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

Nos casos em que a fratura for estável ou a cirurgia não estiver indicada, para 
um tratamento conservador dispomos de dispositivos ortotésicos que permitem 
alinhar, imobilizar e estabilizar o segmento fraturado, incluindo a estabilização 
e a descarga da articulação glenoumeral, bem como uma compressão que exerça 
uma função de abraçadeira no braço. Estas funções criarão as condições ótimas 
para a consolidação da fratura, permitindo a mobilidade do cotovelo e deixando 
a mão livre para realizar a reabilitação necessária e pequenas tarefas domésticas. 
Estas ortóteses também são úteis como método estabilizador e protetor, nos 
casos de pseudoartrose no foco de fratura.

FRATURA DO COLO DO ÚMERO PRODUTOS

904 
Ortótese de abdução de ombro
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FRATURA CLAVICULAR

CLÍNICA

A fratura da clavícula ocorre geralmente no segmento que compreende o terço 
médio da clavícula, devido a um choque violento com o braço estendido durante 
o impacto ou a queda ou a quedas diretas sobre o ombro.

Depois da queda, o músculo esternocleidomastóideo eleva o fragmento medial 
do osso, enquanto o trapézio não consegue manter o fragmento lateral elevado, 
pelo que o ombro cai devido ao peso do braço. O peitoral maior e os abdutores 
puxam o fragmento distal, fazendo com que se desloque sobre o proximal. A 
luxação costuma ser rara, visto que o ligamento acromioclavicular costuma 
impedi-lo.

SÍNTOMAS

Dor e antepulsão dos ombros, em consequência do cavalgamento dos fragmentos 
fraturados, devido às tensões musculotendinosas.

Provocadas em atividades desportivas e traumatismos ocorridos durante a 
atividade laboral ou acidentes de trânsito. Costumam ocorrer no terço medial do 
osso na maioria dos casos, sendo menos frequentes no terço distal.
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Imobilizador de clavícula
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

Em caso de fraturas abertas ou deslocadas, a cirurgia, com a reabilitação 
posterior, será o tratamento necessário. A imobilização e o realinhamento da 
fratura nos tratamentos conservadores serão obtidos mediante a aplicação de 
ortóteses têxteis reguláveis ou dispositivos em oito, que realizem uma imobilização 
e retropulsão de ombros completas, realinhando o segmento fraturado.

FRATURA CLAVICULAR PRODUTOS
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EPICONDILITE

CLÍNICA

A epicondilite, comummente chamada “cotovelo de tenista”, é uma doença 
insercional (entesite). É provocada por movimentos repetitivos de extensão do 
pulso e supinação do antebraço, provocando ruturas fibrilares e processos 
degenerativos tendinosos ao nível da inserção na região do epicôndilo, 
especialmente no tendão do extensor radial curto do carpo. Quando esta mesma 
lesão mecânica ocorre no epicôndilo medial, recebe o nome de epitrocleíte ou 
também denominada “cotovelo do golfista”. Não são só as atividades desportivas 
a causar estas lesões, também podem ser observadas em atividades profissionais, 
onde se efetuam movimentos repetitivos similares.

O desenvolvimento está dividido em três fases.
1 - Fase inicial imitativa.
2 - Fase inflamatória com transtornos vasomotores.
3 - Fase degenerativa com processo crónico.

SÍNTOMAS

Presença de dor na fase externa (epicondilite) ou interna (epitrocleíte) do 
cotovelo. Dor à palpação sobre o epicôndilo ou a epitróclea, dor que diminui 
com o repouso. Impotência funcional e dor nos movimentos de extensão de 
pulso e pronossupinação do antebraço, podendo irradiar ao braço e antebraço. 

Incapacidade para manusear objetos. Pode converter-se em crónico, obrigando 
ocasionalmente a cirurgia.
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PATOLOGIAS MEMBRO SUPERIOR – COTOVELO

T29 
Braçadeira de epicondilite 

Mottio

P707 
Cotoveleira elástica 

 Aqtivo Sport 
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

Juntamente com as diferentes técnicas médicas e reabilitadoras como massagens, 
ondas de choque, laser, etc., as diferentes ortóteses desenhadas especificamente 
serão muito importantes para o tratamento ortotésico, tanto da epicondilite como 
da epitrocleíte. Os dispositivos confecionados em neopreno proporcionam o 
fornecimento térmico necessário na aplicação combinada de termoterapia (calor) 
e sustentação-compressão.

Outros dispositivos ortotésicos como as braçadeiras com apoio 
epicondilar-epitroclear realizam uma compressão específica na zona prévia à 
inserção do tendão, para evitar as tensões mecânicas, reduzir as sobrecargas 
e permitir o regresso à atividade profissional e desportiva. São de grande ajuda 
a utilização das diferentes ortóteses como método de prevenção para o 
aparecimento de lesões recidivantes.

EPICONDILITE PRODUTOS

P707BG
Cotoveleira elástica 

Aqtivo Skin

OST272
Braçadeira de epicondilite 

Airtex Plus
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FRATURAS DE COTOVELO

CLÍNICA

As fraturas de cotovelo podem ocorrer indistintamente num dos seus três 
elementos: a extremidade inferior do úmero, o olecrâneo e a cabeça radial. 
Podem ser totais ou parciais, em alguns casos acompanhadas por lesões de 
tipo vascular ou nervoso, com presença de equimose linear anterior e aumento 
do volume do cotovelo e impotência funcional completa. Trata-se assim de 
fraturas que podem apresentar complicações sérias como irredutibilidade, 
instabilidade, fraturas abertas, etc. Isto torna a sua evolução muito variável, 
devido à complexa e extensa variedade das fraturas.

SÍNTOMAS

Variam dependendo do tipo de fratura ou da luxação-fratura, de a fratura ter sido 
produzida por mecanismo direto ou indireto da posição do braço, de estar em 
flexão ou extensão ou de o impacto sobre o cotovelo ser direto. Estes aspetos 
determinarão o tipo de fratura, podendo ser cominutiva, aberta, etc.; a ação dos 
músculos no momento da fratura é de extrema importância, devido às 
tensões-trações que exercem. A cirurgia reparadora será necessária em muitos 
casos para obter uma boa redução. Em qualquer dos casos, a dor, incapacidade 
funcional, edemas e equimoses, juntamente com outros sintomas evidenciarão 
a presença de fratura de cotovelo. 
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C202 
Ortótese de cotovelo ROM 

telescópica
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

Os diferentes desenhos de ortóteses complementam a cirurgia reparadora no 
período de pós-cirurgia e as técnicas específicas de reabilitação do tratamento 
conservador. Equipadas com articulações mecânicas com sistemas de controlo 
e regulação da flexão-extensão, permitem a imobilização durante os primeiros 
15 dias numa posição determinada e a sua posterior mobilização, atuando 
simultaneamente como sistema de proteção e estabilização do foco de fratura. 
No caso das fraturas cominutivas, antes de iniciar a mobilização ou a reeducação 
precoce, evitará a dor, a rigidez articular e a eventual atrofia muscular, permitindo, 
por sua vez, uma mobilização ativa e passiva precoce da articulação do cotovelo.

FRATURAS DE COTOVELO PRODUTOS
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LESÕES NEUROLÓGICAS

CLÍNICA
A expressão “lesão neurológica” refere todas as perturbações no funcionamento 
do sistema nervoso, sendo as mais frequentes as lesões medulares e cerebrais.
Na mão a paralisa pode ser causada por lesões do sistema nervoso central, 
paralisia cerebral, tumores, traumatismos, lesão da medula espinal, poliomielite, 
esclerose lateral amiotrófica ou até lesões do plexo braquial e dos troncos 
periféricos. Também pode ter origem em causas isquémicas. 
Existem diversas lesões na mão com sintomas diferentes, consoante o nervo 
afetado: lesão do nervo radial, nervo mediano ou nervo cubital, que assim 
apresentam clínicas variadas devido à sua inervação muscular.
O resultado pode variar entre uma paralisia espástica ou flácida.

SÍNTOMAS
Varia segundo o nervo afetado. Deste modo, nas paralisias do nervo radial 
podemos observar a perda de extensão das articulações metacarpofalângicas 
e interfalângicas do polegar, com uma evidente incapacidade para a extensão 
do pulso.
Nas paralisias do nervo mediano, ocorre a perda de abdução do dedo polegar, 
perda da flexão da articulação metacarpofalângica do polegar, além de uma 
perda da capacidade de realizar a oposição do polegar, o que impossibilita a 
pinça polegar-indicador e polegar-mínimo. Este quadro pode agravar-se se a 
lesão afetar o antebraço e o cotovelo, ocorrendo uma perda da flexão na 
articulação interfalângica do polegar e da flexão das interfalângicas distais do 
indicador e médio. 
Nas lesões do nervo cubital, os sintomas apresentam aplanamento da eminência 
tenar, garra parcial no quarto e quinto dedos (se afetar o nervo mediano e o 
cubital a garra será completa), enquanto o quinto dedo se posiciona em abdução 
e a mão ganha a forma de mão em grelha, devido ao afundamento dos espaços 
interósseos. 
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934 
Ortótese funcional da mão

935 
Ortótese posicional da mão
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

Juntamente com as técnicas de reabilitação aplicadas em cada tipo de lesão 
neurológica da mão, as ortóteses compreende uma grande variedade de 
desenhos, para se adequarem a cada propósito particular que podem ser 
resumidos em proteção da pele, prevenção de deformidades, reposição de 
equilíbrios musculares ou como método de estabilização, ajuda à reabilitação 
funcional, recuperação da função (sempre que possível) e assistência à função 
como método estabilizador.

Diferenciando entre passivas e ativas segundo a função, as primeiras pretendem 
manter a mão ou um segmento anatómico da mesma numa posição concreta, 
de acordo com as indicações do prescritor, e podem ser de utilização diurna, 
noturna ou ambas. As ortóteses ativas ou funcionais permitirão realizar correções, 
alinhamentos ou exercícios reabilitadores, mediante a seleção do dispositivo 
ideal para a função prescrita.

LESÕES NEUROLÓGICAS PRODUTOS

949  
Ortótese passiva de pulso com 

polegar curta

943
Ortótese passiva de pulso com 

polegar comprida
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LESÕES LIGAMENTARES E TENDINOSAS 
DA MÃO

CLÍNICA

As articulações dos ossos da mão estão reforçadas entre si mediante ligamentos, 
ligamentos colaterais situados em ambos os lados da articulação e por um reforço 
capsular anterior.
Por outro lado, a musculatura da mão é muito ampla, dividindo-se naquela com 
origem na mão ou musculatura intrínseca, que contém os músculos interósseos, 
lumbricais, os grupos musculares da região do dedo mínimo e dedo polegar, e 
aquela musculatura com origem no antebraço ou extrínseca, cuja função é a 
flexão-extensão dos dedos da mão. Isto, juntamente com o tecido fibroso que 
reveste a musculatura, compõe as partes moles da mão.
Num traumatismo, de maior ou menor gravidade, podem manifestar-se várias 
lesões com entorses ou luxações interfalângicas, que costumam ocorrer em 
sentido dorsal e afetam a IFP, a IFD (interfalângicas proximal-distal) ou ambas. 
As MCF (metacarpofalângicas) podem ser classificadas em diferentes graus, 
sendo a mais grave aquela com rutura do ligamento e presença de instabilidade 
e impotência funcional. 

SÍNTOMAS

Encurtamento do comprimento do dedo com deformidade articular. Dor e 
incapacidade funcional, não podendo realizar alguns movimentos. Nos casos 
graves pode ser acompanhado de algum tipo de fratura. 
Pode apresentar inflamação de um tendão ou grupo de tendões, produzindo 
compressão da bainha de revestimento. Neste caso, pode ser muito doloroso e 
invalidante.
As articulações podem apresentar rigidez se a imobilização se prolongar por 
mais de 21 dias.
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950 
Ortótese passiva de 

pulso sem polegar curta

1.1
Ortótese passiva termoplástica 

sem polegar curta
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

Associado às diferentes técnicas cirúrgicas e/ou terapêuticas, como a reparação 
de tendões, lesões neuromusculares, ósseas, da pele ou outros aspetos presentes 
na ferida da mão, em conjunto com técnicas reabilitadoras. Como método 
conservador podemos indicar a utilização de distintas ortóteses passivas e/ou 
dinâmicas ou ativas. A finalidade das ortóteses passivas será manter os segmentos 
articulares implicados numa posição determinada pelo prescritor, sendo assim 
indicadas como método conservador ou pós-cirúrgico.

As ortótese dinâmicas permitem uma recuperação funcional, melhorando tanto 
o intervalo de mobilidade, como a potenciação muscular-tendinosa. A seleção 
da ortótese ideal e a adaptação e controlo corretos pelo técnico ortoprotésico 
são de extrema importância no sucesso do tratamento ortotésico.

LESÕES LIGAMENTARES E TENDINOSAS 
DA MÃO

PRODUTOS

942 
Ortótese passiva de pulso sem 

polegar comprida

ESSENCIAL C800
Suporte de pulso com tala palmar 

comprido
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SÍNDROME DO TÚNEL CÁRPICO E 
DO CANAL DE GUYON

CLÍNICA

Síndrome do Túnel Cárpico.
O túnel cárpico é uma passagem estreita do ligamento que se encontra entre 
os ossos da base da mão, mais concretamente, o pisiforme, semilunar, piramidal 
e escafoides, e que contém os tendões e o nervo mediano no seu aspeto proximal, 
enquanto distalmente é formado pelo trapézio, trapezoide, o grande e o uncinado. 
Neste espaço ocorre o prendimento do nervo medial, o que produz uma neuropatia 
periférica. Este prendimento existe por presença de líquido, por inflamação de 
um tendão ou por qualquer processo que reduza o espaço do túnel.

Síndrome do Canal de Guyon.
O canal de Guyon é formado pelo ligamento transverso do carpo, pelos ligamentos 
carpianos e pelo músculo oponente do quinto dedo, pelo ligamento volar do 
carpo e pelo músculo palmar breve, que formam o teto. O nervo cubital, que se 
divide neste ponto no ramo superficial e no ramo profundo, pode ficar preso ou 
comprimido na passagem pelo canal, surgindo uma síndrome neurológica que 
afeta a sensibilidade do quinto dedo e de parte do quarto e a parte motora dos 
músculos próprios da mão, com impacto nos movimentos de aproximação e 
separação dos dedos.

SÍNTOMAS

Síndrome do Túnel Cárpico.
Sensação de calor, entumecimento dos dedos médio e indicador e, especialmente, 
do polegar. À medida que isto se agrava, surgem cãibras com dificuldade para 
fechar o punho, apanhar objetos ou realizar atividades manuais. A perda de 
sensibilidade é evidente nalguns casos, apresentando dor na zona superior da 
mão e do pulso. A clínica aumenta com a atividade e pode remitir com massagens 
e relaxamento.

Síndrome do Canal de Guyon.
Atrofia da eminência hipotecar e dos músculos interósseos com fragilidade nos 
movimentos de aproximação e/ou flexão cubital do pulso. Paresia, hipoestesia 
e parestesias da zona inervada pelo cubital, afetando os flexores de quarto e 
quinto dedos e a musculatura intrínseca.
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942 
Ortótese passiva de pulso sem 

polegar comprida

AM204 
Suporte de pulso com tala 

palmar comprido
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

O tratamento reabilitador, incluindo a utilização de CHC, parafina e outras técnicas 
como o laser ou a eletroterapia, bem como os tratamentos preventivos, através 
da adoção de hábitos de mobilidade do pulso com períodos de descanso, em 
conjunto com a utilização de talas de descarga que permitam imobilizar as 
articulações de pulso, mão e dedos afetados, como no caso da Síndrome de 
Guyon, serão de grande ajuda para manter as articulações em repouso, tanto 
em utilização diurna como noturna, para evitar dormir em atitudes posturais como 
os pulsos em flexão.

SÍNDROME DO TÚNEL CÁRPICO E 
DO CANAL DE GUYON

PRODUTOS

950 
Ortótese passiva de pulso com 

polegar curta

ESSENCIAL C600
Suporte elastico de pulso com 

tala palmar comprido
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DOENÇA DE QUERVAIN

CLÍNICA

A tendinite de Quervain, ou também denominada tendosinovite de Quervain, 
corresponde à irritação e à inflamação dos tendões da base do dedo polegar, 
normalmente por realização de movimentos repetitivos. 

Algumas lesões traumáticas que resultam de fraturas, nas quais se aprecia um 
aumento das tensões tendinosas, podem predispor ao aparecimento de tendinite 
do primeiro compartimento dorsal.

SÍNTOMAS

Dor que aparece subitamente ou progressivamente e com origem no primeiro 
compartimento dorsal do pulso e dedo polegar, irradiando para o antebraço.

A dor aumenta ao realizar esforços mecânicos, ao prender e apertar objetos, 
juntamente com os movimentos de pronossupinação do pulso.

Possível perda da sensibilidade nos dedos polegar e indicador.
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943 
Ortótese passiva de 
pulso com polegar 

comprida

ESSENCIAL C500
Suporte de pulso com tala 

palmar curta
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

As talas passivas, imobilizadoras do pulso e do dedo polegar, onde tanto a 
articulação do pulso como a articulação trapezometacarpiana e 
metacarpofalângica proximal ficam imobilizadas em repouso e posição funcional, 
permitem diminuir a irritação e inflamação, sendo o complemento ideal para as 
técnicas reabilitadoras aplicáveis.

DOENÇA DE QUERVAIN PRODUTOS

AM203 + AM201
Suporte de pulso AIRMED + 
acesorio de polegar AIRMED

949 
Ortótese passiva curta com 

polegar
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ARTROSE - ARTRITE DA MÃO 
RIZARTROSE DO POLEGAR

CLÍNICA

A degeneração das articulações dá lugar à artrose. É a doença reumatoide que 
dá nome à artrite reumatoide, na qual, além de outras expressões incapacitantes 
como pleuropulmonares, cardíacas etc., tem especial presença clínica a alteração 
articular, que afeta o tecido sinovial, tendinoso ou articular, com presença de 
tenosinovite, para causar a destruição das estruturas articulares com deformidade 
e rigidez, juntamente com a perda de cartilagem e inflamação dos tecidos 
adjacentes.

SÍNTOMAS

A degeneração articular progressiva juntamente com a destruição da cartilagem, 
inflamação e deformidade articular que afeta principalmente a mão e os membros 
inferiores, apresenta dor e perda de mobilidade com rigidez articular.

ARTROSE - ARTRITE DA MÃO - RIZARTROSE DO POLEGAR 89
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105600 
Ortótese de abdução de 
polegar forrada comprida

3101 
Ortótese CMC de Push
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

De grande importância é a combinação das técnicas reabilitadoras e os distintos 
tipos de ortótese, que podem ser passivas ou ativas e cujas principais funções 
são:

Alívio da dor, prevenção de deformidades articulares e a sua progressão, tanto 
na mão como nos dedos. Imobilização e relaxamento dos ligamentos e partes 
moles, diminuindo assim a inflamação.

Como método de imobilização pós-cirúrgica e alinhamento nos casos de 
endopróteses.

ARTROSE - ARTRITE DA MÃO 
RIZARTROSE DO POLEGAR

PRODUTOS

OST264
Suporte de polegar Airtex

AM202G
Ortótese de abdução de polegar 

Airmed
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FRATURAS E LUXAÇÕES DE MÃO

CLÍNICA

Traumatismos geralmente diretos de origem profissional ou desportiva, dão lugar 
a diferentes lesões de mão e dedos, podendo resultar em fraturas ou luxações 
do carpo, metacarpo ou dedos. As luxações de dedos costumam deslocar-se 
em sentido dorsal geralmente, embora também possam fazê-lo em sentido lateral 
ou volar. A classificação dependerá de se existe lesão ligamentar ou não e a 
gravidade da mesma. As luxações costumam ser comuns nas articulações 
interfalângicas, dado que são articulações trocleares, com movimentos de flexão 
e extensão, que não permitem movimentos laterais. Importa mencionar, por ser 
muito comum, a fratura-luxação do primeiro metacarpiano ou de Bennett.
As fraturas são frequentes, podendo ser de rasgo transversal, espiroide ou 
oblíquo, que impedem as deslocações da musculatura e da fáscia. 
As fraturas mais comuns incluem a fratura de escafoides, de consolidação lenta, 
produzida geralmente por uma queda com apoio palmar em flexão dorsal forçada.
A fratura do boxeador ou de frustração, produzida por um impacto com o punho 
fechado sobre uma superfície dura, também é uma das mais comuns. Ocorre 
fratura do quinto e inclusive do quarto metacarpiano, com ferida aberta nalguns 
casos.
As entorses ou luxações de dedos costumam comprometer as articulações 
interfalângicas proximais, sendo muito comuns na prática desportiva.

SÍNTOMAS

As fraturas costumam apresentar dor difusa da mão e localizada no foco da 
fratura, com edema e presença de equimose tardia na palma da mão. 
A fratura de escafoides apresenta dor e limitação funcional nos movimentos de 
flexão-extensão do pulso e perda de preensão do polegar contra o indicador.
Na fratura do boxeador de um (quinto metatarsiano) ou vários metatarsianos, 
observa-se a presença de dor juntamente com a inflamação.
As luxações mostram deformidade da articulação com encurtamento do 
comprimento e impotência funcional. Pode apresentar ou não rutura dos 
ligamentos, o que determinará o grau da lesão.
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Ortótese passiva de 
pulso com polegar 

comprida
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947 
Tala distal Stack

948 
Tala proximal Stack
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

Habitualmente utiliza-se a imobilização como método conservador, com talas 
digitais, de pulso e/ou mão ou ortótese antebraquial ou então uma combinação 
de ambas, por um período máximo de três semanas, seguido da aplicação das 
técnicas de reabilitação indicadas, para evitar as rigidezes articulares, 
especialmente nos dedos.
A imobilização mediante ortótese requer dispositivos ortotésicos de desenho 
diferente dependendo da patologia a tratar. Aspetos como o posicionamento em 
abdução de uma articulação (luxação de Bennett) ou em flexão de uma ou várias 
articulações (fratura do boxeador ou frustração), bem como a hiperextensão da 
interfalângica distal nas ruturas do extensor próprio do dedo, guiam a seleção 
da ortótese ótima para um tratamento ortotésico correto, dada a ampla variedade 
de ortóteses. De pulso, mão, dedos e as múltiplas combinações, ativas e passivas, 
a seleção da ortótese deve ser feita por um especialista.

FRATURAS E LUXAÇÕES DE MÃO PRODUTOS

946
Tala distal RF Ortho
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LUXAÇÃO CONGÉNITA DA ANCA

CLÍNICA

A displasia é um termo que abrange um espetro amplo de irregularidades na 
formação da anca. Presentes desde o nascimento, podem ser ligeiras ou constituir 
uma luxação completa da anca. Alguns fatores favorecem o risco de 
desenvolvimento da displasia da anca como o historial familiar, o sexo feminino, 
os antecedentes de gravidez, as malformações associadas, etc. É recomendável 
submeter todos os recém-nascidos a provas exploratórias para descartar a 
presença de displasias ou luxações da anca.

SÍNTOMAS

Anca instável, diminuição da abertura normal das ancas, com diferença 
comparativa das dobras cutâneas dos membros inferiores e aparente 
encurtamento de uma extremidade. As displasias não tratadas podem resultar 
num desgaste prematuro (artrose) da articulação, dor e claudicação. A dissimetria 
é evidente, podendo requerer tratamento.
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115 
Arnês de Pavlik

117 
Fralda de Frejka
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

O tratamento no recém-nascido com displasia consiste em manter as ancas em 
abdução e flexão máxima, mantendo a cabeça femoral dentro do acetábulo por 
um período que depende da idade da criança e da gravidade da displasia-luxação. 
Embora todos os dispositivos ortotésicos procurem como denominador comum 
o mesmo posicionamento das ancas, os desenhos variam dependendo da idade 
da criança, da gravidade e de critérios próprios do prescritor.

Dispositivos tipo fralda FREJKA, VON ROSEN, PONSETI, mantêm as ancas 
imobilizadas em abdução e flexão, permitindo variar e regular os ângulos.

No entanto, o arnês de PAVLIK, conjunto de correias com sustentação peitoral 
e nos ombros, prolongamentos nas pernas e botins nos pés, permite regular a 
abdução e a flexão segundo o critério médico, deixando um intervalo maior ou 
menor de mobilidade das articulações da anca. O dispositivo de Pavlik é indicado 
em crianças dos 0 aos 6 meses de idade, podendo a utilização ser prolongada 
mais algum mês. 

Todas as ortóteses para a LCC requerem uma formação especial dos pais para 
a sua correta colocação, dependendo disto o sucesso completo do tratamento 
ortotésico.

LUXAÇÃO CONGÉNITA DA ANCA PRODUTOS

C29 
Tala de Dennis Brown

C30 
Ortótese de abdução de 

anca Kindi
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LUXAÇÃO PÓS-CIRÚRGICA DE ANCA

CLÍNICA

As ocorrências de luxações de anca em substituições totais de anca oscilam 
entre 1 % e 15 %, segundo as distintas publicações. Há diferentes fatores que 
promovem a luxação protésica da anca como a má orientação dos componentes, 
uma neocápsula insuficiente, o conflito entre as estruturas ósseas, a tensão das 
partes moles, a fragilidade muscular generalizada com insuficiência glútea, etc. 
Uma seleção incorreta do implante, a idade dos doentes ou as fraturas mediais 
costumam ser os fatores desencadeantes mais comuns. As artroplastias de anca 
ocorrem principalmente devido à presença de uma coxartrose ou fraturas de 
anca.

Dois terços das luxações resolvem-se com sucesso de forma incruenta, com o 
restante a requerer revisão cirúrgica. Fatores como o sexo (relação mulher 
/homem de 2x1), a idade, quanto mais avançada, maior o risco, e a colaboração 
do doente serão da máxima importância. Segundo o tempo decorrido desde a 
intervenção, as luxações podem ser precoces, menos de um mês, mediatas, 
entre um mês e um ano, e tardias, decorrido um ano da intervenção. 

SÍNTOMAS

A cabeça femoral protésica encontra-se fora do acetábulo ou cótilo protésico, 
deslocando-se proximalmente e produzindo uma dissimetria considerável do 
membro inferior. Dor e claudicação durante a marcha. Instabilidade e  
incapacidade funcional.

LUXACIÓN POST-QUIRÚRGICA DE CADERA 101
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New Camp 
Ortótese pós-cirúrgica de abdução 

de anca

New Camp II 
Ortótese pós-cirúrgica de abdução 

de anca
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

Algumas normas ou recomendações na pós-cirurgia podem contribuir para evitar, 
em alguma medida, a luxação de anca, como evitar cruzar as pernas, não girar 
a perna operada, limitar a flexão da anca, distribuir a carga, etc. No caso de a 
luxação estar presente como complicação pós-cirúrgica, requer um sistema 
ortotésico de controlo multiposicional da articulação da anca. 

 As ortóteses antiluxação de anca, equipadas com hemicesto pélvico unido a 
uma faixa coxal por articulação de controlo da flexão e abdução-adução da anca, 
permitem manter a articulação da anca numa determinada posição. Deste modo, 
ao doente pode realizar a bipedestação e a marcha, bem como a reabilitação, 
indispensável para uma reparação total. As ortóteses antiluxação de anca são 
indicadas como método preventivo nos casos em que seja apreciada uma 
pequena instabilidade pós-operatória durante o período de reabilitação.

LUXAÇÃO PÓS-CIRÚRGICA DE ANCA PRODUTOS

New Camp 3 
Ortótese pós-cirúrgica de 

abdução de anca

Articulação 
New Camp
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LESÕES DA ARTICULAÇÃO DA ANCA 
NA P.C.I.

CLÍNICA

Os doentes com paralisia cerebral infantil podem apresentar alterações do 
movimento, da postura e do tónus muscular, causadas por uma lesão no cérebro 
durante o período de maturação. Esta adquire distintas expressões clínicas, 
sendo em alguns casos espásticas (tetraplegias/paresia, diaplexia/paresia, 
hemiplexia/paresia ou monoparesias), noutros discinéticas, atáxicas, hipotónicas 
e mistas. Entre as muitas alterações destes doentes, importa destacar os 
transtornos neuromotores com alteração do tónus muscular, o desequilíbrio e 
as posturas reflexas persistentes, que podem afetar, entre outras, a articulação 
da anca, com apresentação de deformidades na coluna vertebral e na anca.

SÍNTOMAS

À margem dos sintomas próprios dos doentes com PCI, a anca apresenta 
deformidade em adução, flexão e rotação interna. Isto deve-se à hipertonia 
destes grupos musculares e a hipotonia dos seus antagonistas. Devido à presença 
de coxa valga pode ocorrer a subluxação ou a luxação da articulação de anca. 
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Ready Swash 
Ortótese de abdução variável 

de anca

Go Swash 
Ortótese de abdução 

variável de anca
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

Os programas de reabilitação assumem um papel primordial no tratamento dos 
doentes afetados por PCI. A fisioterapia, a terapia ocupacional, a logoterapia, 
etc., serão complementadas com as ajudas técnicas e as ortóteses desenhadas 
para esse fim. A finalidade destas ortóteses é prevenir desvios e deformidades, 
corrigindo-as na medida possível e proporcionar a estabilidade necessária da 
articulação de anca para facilitar a sua função. As ortótese desenhadas para 
manter estáveis e em ligeira abdução as ancas tipo SWASH, permitem a marcha 
e a sedestação durante o dia, facilitando a atividade do doente e evitando a 
adução das mesmas na utilização noturna. 

LESÕES DA ARTICULAÇÃO DA ANCA 
NA P.C.I.

PRODUTOS
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RUTURA FIBRILAR

CLÍNICA

Trata-se de uma lesão de partes moles produzidas por traumatismos indiretos, 
geralmente por forças de distensão do músculo ou por contusão direta, podendo 
também sofrer rasgões. A gravidade da lesão dependerá das fibras afetadas, 
com possibilidade de rutura completa do músculo. 

Pode ser diferenciada em 1.º, 2.º ou 3.º grau, dependendo do número de fibras 
lesionadas ou a rutura das mesmas. Normalmente ocorrem ao nível da união 
muscular-tendinosa durante uma atividade física máxima, (sprinters, velocistas, 
saltadores, etc.) devido à superação da elasticidade do ventre muscular. Alguns 
fatores como a má preparação física, músculos sobrecarregados, falta de 
aquecimento prévio ao esforço, desequilíbrio muscular, idade, etc., podem 
predispor a uma rutura fibrilar de maior ou menor grau. 

SÍNTOMAS

Dor súbita no momento da rutura com incapacidade funcional imediata, que 
permanece após a lesão, mesmo em repouso completo e com perda da função 
contrátil do músculo. Sangramento muscular interno com inflamação. O músculo 
encontra-se bem vascularizado no momento da lesão, ocorrendo hematomas.
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NPOS147 
Coxeira neoprene 

NEOPRAIR

P709
Coxeira elástica 
AQTIVO SPORT
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TRATAMIENTO ORTOTÉSICO

Dependendo do grau de rutura e do tempo decorrido, será possível aplicar 
técnicas reabilitadoras, crioterapia imediata à lesão, repouso, técnicas isométricas,  
etc, sempre acompanhadas por roupa compressiva ou ortóteses específicas, 
que exerçam compressão, sustentação e fornecimento térmico (calor) e minimizem 
as tensões fibrilares e musculares-tendinosas durante o período de cicatrização. 
É altamente recomendada a utilização destas ortóteses na atividade desportiva, 
como método de prevenção

RUTURA FIBRILAR PRODUCTOS

NPOS120
Pantorrilheira neoprene 

NEOPRAIR

P708
Pantorrilheira elástica 

AQTIVO SPORT
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LESÕES DE LIGAMENTOS CRUZADOS E 
MENISCOS

CLÍNICA

O joelho consegue a sua estabilidade com dois sistemas formados por 
ligamentos estabilizadores: os ligamentos médio-laterais, os ligamentos cruzados 
anteriores LCA e os ligamentos cruzados posteriores LCP. Os ligamentos 
cruzados reagem a uma lesão com uma regeneração duvidosa. Como a sua 
função é a estabilização ântero-posterior do joelho, convém determinar a 
estabilidade do joelho, pois sem esta as estruturas articulares deterioram-se 
progressivamente. O LCA evita a luxação do fémur sobre a tíbia e limita a rotação 
externa, nas quais pode ocorrer um estiramento ou rutura parcial ou total ao 
realizar um movimento de rotação, um impacto ou uma hiperextensão do joelho. 
O LCA pode rasgar-se ao mesmo tempo que o LLM e que o menisco medial, o 
que constitui uma lesão clássica no joelho. Um choque frontal sobre o joelho ou 
um movimento de hiperextensão pode causar a lesão do ligamento cruzado 
posterior. Dependendo da gravidade, distensão, rutura parcial ou rutura total, 
são classificadas em primeiro, segundo ou terceiro grau. Os meniscos podem 
sofrer ruturas devido a traumatismos indiretos sobre o joelho, geralmente violentos, 
e associados frequentemente a lesões ligamentares.

SÍNTOMAS

Som de estalido no momento da lesão com uma dor severa. Inflamação do joelho 
passadas algumas horas, para posteriormente apresentar instabilidade 
ântero-posterior do joelho, com possibilidade de artrite na articulação. As lesões 
de LCA podem ser tratadas com elementos estabilizadores compensatórios da 
musculatura do quadríceps e isquiotibiais. 
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005XX Y 007XX 
Joelheira Breg Fusion 

para ligamentos cruzados

T151 
AIRTEX Joelheira ROM 

semi aberta
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

Os programas de reabilitação ajudam a recuperar a mobilidade do joelho e 
melhorar a potência muscular. As ortóteses estabilizadoras equipadas com 
articulações de controlo da flexão-extensão permitem regular o intervalo de 
mobilidade, ao limitar as tensões dos ligamentos cruzados, tanto do anterior 
como do posterior, facilitar a cicatrização e permitir ampliar o intervalo de 
mobilidade progressivamente. As ortóteses de imobilização completa são de 
grande ajuda na transferência de doentes antes da intervenção cirúrgica e como 
tratamento imediato no momento da lesão. Outras ortóteses com sistemas de 
controlo e estabilização são imprescindíveis como método preventivo na prática 
desportiva e depois da recuperação de uma lesão ligamentar.

LESÕES DE LIGAMENTOS CRUZADOS E 
MENISCOS

PRODUTOS

08814 / 08815
Joelheira BREG telescópica 

pós-cirúrgica ROM

RS-3000
E-SENCE Joelheira telescópica 

pós-cirúrgica ROM
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LESÕES DE LIGAMENTOS 
COLATERAIS DE JOELHO

CLÍNICA

Os ligamentos colaterais, ligamento lateral interno LLI e ligamento lateral externo 
LLE proporcionam a estabilidade médio-lateral do joelho. A lesão costuma ocorrer 
com uma rotação do corpo com o pé fixo no solo, movimento próprio de algumas 
atividades desportivas, sendo o ligamento medial aquele que se lesiona com 
mais frequência. Os impactos sobre o joelho na face exterior produzem um 
movimento de dobradiça que resulta num estiramento do ligamento medial e 
numa lesão. A lesão pode ser de maior ou menor grau, com a de primeiro grau 
a corresponder a um rasgão ligamentar, a de segundo grau a uma rutura de 
algumas fibras e, por último, a de terceiro grau a uma rutura completa do ligamento 
ou avulsão da inserção óssea.

SÍNTOMAS

A lesão dos ligamentos colaterais associada a lesões meniscais, do LLI e do 
menisco interno e a instabilidade médio-lateral do joelho é frequente e pode ser 
crónica. Isto causa uma sensação de insegurança e de presença de avarias 
mecânicas (sensação de que o joelho “se move”). Não é possível realizar 
atividades desportivas e existem limitações nos movimentos da vida quotidiana.
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T136 
Joelheira fechada AIRTEX 

TL140
Joelheira fechada AIRTEX  

com articulação policêntrica
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

Nas lesões de ligamentos colaterais de primeiro e segundo grau, é fundamental 
utilizar dispositivos ortopédicos que permitam uma imobilização completa durante 
um período mínimo de três semanas, para uma deambulação rápida e a prática 
de exercícios isométricos quanto a dor não for impeditiva. Decorrido este período, 
a reabilitação e o dispositivo ortotésico estão encarregados de obter a mobilidade 
progressiva. Mediante as articulações mecânicas das ortóteses com controlo da 
flexão-extensão, podemos regular tanto uma imobilização completa ou um 
intervalo maior ou menor de mobilidade articular. Em caso de rutura do ligamento, 
o tratamento ortotésico pós-cirúrgico requer um dispositivo para a imobilização 
e a reabilitação precoce. Depois da cirurgia e da subsequente reabilitação, é 
recomendável utilizar joelheiras estabilizadoras como método de proteção na 
atividade desportiva e na atividade quotidiana.

LESÕES DE LIGAMENTOS 
COLATERAIS DE JOELHO

PRODUTOS

TL141 
Joelheira semi aberta AIRTEX  
com articulação policêntrica
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T130 
Joelheira fechada AIRTEX  

com articulação monocêntrica
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OSGOOD SCHLATTER

CLÍNICA

A doença de Osgood Schalatter ou osteocondrite é uma inflamação (epifisite) 
da protuberância da parte frontal superior da tíbia, devido a uma sobrecarga 
repetitiva antes de a área de crescimento estar consolidadas. Afeta crianças e 
adolescentes, especialmente aqueles com um crescimento rápido ou uma 
atividade elevada, nos quais as solicitações mecânicas do quadríceps 
sobrecarregam a inserção tendinosa na tuberosidade da tíbia.

SÍNTOMAS

Inflamação, que pode ser ligeira ou severa, dolorosa e localizada na tuberosidade 
da tíbia, com sensibilidade à pressão. 

A dor aumenta com a atividade, piorando ao correr, saltar ou realizar atividades 
desportivas com grande esforço mecânico.
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T129 
Cincha rotuliana

MOTTIO

OST232
Cincha rotuliana 

AIRTEX
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

Descanso e limitação da prática desportiva e das suas exigências mecânicas, 
a par da utilização de ortóteses como cintas infrapatelares ou joelheiras com 
rodete rotuliano e cinta infrapatelar, para fixar o tendão rotuliano entre a rótula 
e sobre a tuberosidade da tíbia e minimizar as tensões mecânicas e as 
sobrecargas na inserção do quadríceps durante a atividade física.

Como método de prevenção na prática de desportos é recomendável utilizar 
suportes ortotésicos com almofada infrapatelar.

OSGOOD SCHLATTER PRODUTOS

NP140
Joelheira neoprene 

NEOPRAIR com articulação 
policêntrica

NP136 
Joelheira neoprene 

NEOPRAIR com cintas e varetas
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GONARTROSE

CLÍNICA

A articulação femorotibial, dividida em dois compartimentos (medial e lateral) 
está coberta na superfície de contacto por tecido cartilaginoso, encarregado de 
distribuir as cargas, o que diminui o atrito entre as duas superfícies ósseas 
(côndilos e meseta tibial) durante os movimentos da articulação de joelhos. 
Devido ao envelhecimento, impactos, infeções ou fricção das superfícies 
articulares, o osso apresenta irregularidades devido à presença de osteófitos, 
com danos na cartilagem e a consequente perda da mesma. Alguns fatores 
como a idade, a obesidade, a artrose generalizada, a prática de desportos de 
impacto e as atividades de movimentos repetitivos predispõem ao aparecimento 
da gonartrose. O desvio em varo do eixo articular representa uma distribuição 
de cargas irregular nos côndilos femorais, sendo o côndilo interno mais afetado 
por sobrecarga.

SÍNTOMAS

O principal sintoma é a dor de tipo mecânico na zona anterior do joelho, sendo 
possível ouvir estalidos durante o movimento. A dor passa por fases de 
aumento denominadas crise ou surtos, que podem ser do tipo inflamatório, 
aumentando de noite sem desaparecer, com engrossamento do joelho e 
subida da temperatura local. Com o tempo aparecem contraturas e rigidezes 
articulares que permanecem em determinado grau de flexão, sendo 
praticamente impossível a extensão completa.
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131XX
Joelheira Breg OA 

126 GONARTROSE 127

TRATAMENTO ORTOTÉSICO

A reabilitação será de grande importância, baseando-se em exercícios de 
manutenção com movimentos suaves e progressivos. Proteção mediante 
ortótese de joelho com componentes estabilizadores, tanto para a centragem 
rotuliana, como para a própria articulação femoropatelar, de forma a 
proporcionar estabilidade médio-lateral e redução das cargas, procurando que 
não limitem a mobilidade articular e que, por sua vez, proporcionem calor. A 
utilização de suportes plantares ou calcanheiras de silicone macias que 
absorvam os impactos contribui para a descarga do compartimento específico 
do joelho.

GONARTROSE PRODUTOS
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CONDROMALÁCIA PATELAR

CLÍNICA

A condromalácia patelar ocorre com a degeneração da cartilagem que forma a 
cápsula posterior da rótula, sendo muito comum em jovens e desportistas, 
especialmente naqueles com grandes esforços mecânicos no joelho como 
ciclismo, râguebi, futebol, etc. Se a estrutura do joelho ainda não estiver 
completamente danificada, é denominada síndrome patelofemoral e, nestes 
casos, os sintomas são completamente reversíveis. 

Alguns fatores como a sinovite, o incorreto alinhamento da articulação, os 
traumatismos, o peso excessivo, entre outros, podem predispor para a 
condromalácia patelar.

SÍNTOMAS

Os sintomas variam segundo o grau de evolução, podendo apresentar edema 
com amolecimento ou fibrilação da cartilagem. Nos casos mais graves, ocorre 
fibrilação ou fissuração das camadas mais profundas, incluindo a ulceração. 

CONDROMALÁCIA PATELAR 129



NP137 
Joelheira neoprene 

NEOPRAIR com suporte rotuliano
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

Partindo da reabilitação de ligamentos nos casos de causa postural, são 
necessários o realinhamento do eixo do joelho e a estabilização do mesmo 
mediante ortótese específica equipada com elementos estabilizadores e que 
permita centrar e estabilizar a rótula.

CONDROMALÁCIA PATELAR PRODUTOS
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NP140
Joelheira neoprene 

NEOPRAIR com articulação 
policêntrica

T136 
Joelheira fechada AIRTEX 

T130 
Joelheira fechada AIRTEX  

com articulação monocêntrica
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LUXAÇÃO DE RÓTULA

CLÍNICA

A rótula ou patela aloja-se na face frontal da articulação do joelho, no sulco 
formado pelos ossos fémur e tíbia, e pode deslizar ao longo do sulco. Devido a 
traumatismos, impacto lateral ou a deslizamentos fora do sulco durante um 
movimento anormal com rotação ou torção repentina, a rótula pode deslizar 
parcialmente para fora, o que origina uma subluxação ou deslocação total, com 
a luxação. 

Alguns aspetos como a displasia patelofemoral, rótula alta ou traumatismos, 
podem predispor à subluxação ou luxação, podendo ocorrer no sentido proximal 
ou médio-lateral, mas sendo o sentido lateral o mais comum.

Mediante o relaxamento do quadríceps com a perna em extensão podemos 
realizar uma redução com relativa facilidade.

SÍNTOMAS

As subluxações apresentam dor e incapacidade funcional para realizar a marcha; 
se forem recidivantes, a dor é inferior, embora estes episódios possam danificar 
a articulação do joelho.

O mesmo ocorre com as luxações de rótula: a dor é maior, chegando a ser 
incapacitante e estar associada a danos na cartilagem ou noutros tecidos da 
própria articulação.

A presença de edemas pode ser evidente e é necessário permanecer em repouso 
com a perna elevada.
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NP137 
Joelheira neoprene 

NEOPRAIR com varetas

NP136 
Joelheira neoprene 

NEOPRAIR com cintas e varetas

NP133 
Joelheira neoprene 

NEOPRAIR

P701
Joelheira elastica Aqtivo 

Sport com suporte rotuliano
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

A aplicação imediata de frio mediante compressas frias, sacos de gelo ou 
ortóteses de  joelho com bolsas internas com esta finalidade proporcionam alívio 
imediato e reduzem a inflamação.

A utilização posterior à redução da luxação da ortótese com rodete rotuliano 
permite centrar e estabilizar a rótula. A realização de técnicas reabilitadoras para 
o fortalecimento da musculatura responsável pelo joelho, em conjunto com as 
ortóteses de joelho, permite uma recuperação do doente rápida, sendo 
aconselhável utilizar as ortóteses nas atividades desportivas como método de 
prevenção, especialmente perante luxações recidivantes.

LUXAÇÃO DE RÓTULA PRODUTOS

PATOLOGIAS MEMBRO INFERIOR - JOELHO
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PÓS-CIRURGIA DO JOELHO

CLÍNICA

A articulação do joelho é um complexo articular no qual podem ocorrer várias 
lesões. A reparação envolve a aplicação de técnicas cirúrgicas específicas em 
cada caso. As diferentes técnicas cirúrgicas aplicadas na reparação de lesões 
ligamentares, meniscais, femoropatelares, artroscopias ou as próprias 
complicações pós-cirúrgicas como as lesões neurológicas, infeções ou a 
substituição total da articulação do joelho mediante próteses devido a doenças 
ou traumatismos originam quadros clínicos que necessitam de tratamentos 
complementares assistidos por protocolos e técnicas reabilitadoras, além da 
aplicação de ortóteses de controlo e estabilização que garantam o sucesso 
pós-cirúrgico, evitando movimentos ou situações mecânicas não desejadas, que 
podem arruinar a intervenção cirúrgica realizada. 

SÍNTOMAS

A inflamação ou edematização da articulação é comum na pós-cirurgia, 
obrigando a bandagens ou ortóteses de compressão para a respetiva redução. 
A articulação de joelho na pós-cirurgia pode apresentar instabilidades 
ântero-posteriores. 
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8626 
Imobilizador de joelho universal

951 
Imobilizador de joelho
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

Os programas de recuperação funcional e reabilitação do joelho na pós-cirurgia 
envolvem, nalguns casos, a assistência de dispositivos ortotésicos que contribuam 
para as diferentes funções em cada caso e segundo a lesão tratada. A indicação 
de talas ou ortóteses para uma imobilização completa durante um período de 
tempo maior ou menor na etapa inicial pode ser complementada com ortóteses 
de controlo da mobilidade por articulações mecânicas, equipadas com sistemas 
de controlo e regulação da flexão-extensão e de sistemas médio-laterais que 
proporcionem a estabilidade necessária em valgo e varo, evitando inclusivamente 
os movimentos de rotação não desejados. As ortóteses compressivas fabricadas 
com tecidos elásticos e sistemas de estabilização evitam o aparecimento de 
edemas, sendo recomendadas como método de prevenção de futuras lesões 
na atividade quotidiana e especialmente na atividade desportiva.

PÓS-CIRURGIA DO JOELHO PRODUTOS
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RS-3000
E-SENCE Joelheira telescópica 

pós-cirúrgica ROM

08814 / 08815
Joelheira BREG telescópica 

pós-cirúrgica ROM
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ENTORSE DO TORNOZELO

CLÍNICA
O tornozelo é uma articulação em dobradiça com capacidade para suportar 
cargas elevadas em atividades profissionais, desportivas e quotidianas. Lesiona-se 
com frequência, podendo sofrer, entre outras afeções, de entorses, que resultam 
da deslocação medial ou lateral da articulação. Esta deslocação, que ocorre 
lateralmente, na maioria dos casos, devido a um movimento de inversão e 
eversão, pode provocar lesionar um ou mais ligamentos. Dependendo da 
gravidade, são classificadas em:

- Entorse de primeiro grau: ocorre uma distensão ligamentar com uma 
inflamação ligeira, mantendo uma estabilidade completa que possibilita a 
carga e a marcha.

- Entorse de segundo grau: ocorre uma rutura parcial do ligamento. A 
inflamação é imediata com equimose. Instabilidade durante a marcha e a 
carga, sendo necessário um período de repouso de, aproximadamente, três 
semanas, o que incapacita o doente para estas atividades.

- Entorse de terceiro grau: é a mais grave e envolve a rutura de um ou 
mais ligamentos. Precisa de oito semanas para a cicatrização, no mínimo.

SÍNTOMAS

Dor intensa e inflamação com presença de equimose, limitando a função do 
tornozelo em maior ou menor grau, consoante a gravidade da lesão. Nas 
entorses de primeiro grau, a carga e a marcha são possíveis, enquanto, no 
caso do terceiro grau, a incapacidade funcional é total.

ENTORSE DO TORNOZELO 141



T114 
Tornozeleira AIRTEX em “8” con 

estabilizadores laterales

NP115
Tornozeleira estabilizadora en 
neoprene NEOPRAIR em “8” 
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

O repouso e a imobilização inicial, seguidos de técnicas de reabilitação 
apropriadas consoante a gravidade da lesão, atuam em conjunto com os 
diferentes dispositivos ortotésicos, cujas formas diversas proporcionam as 
funções necessárias a cada caso. Existem desde ortóteses destinadas a uma 
imobilização completa da articulação do tornozelo em todos os planos: 
flexão-extensão plantar, eversão-inversão, etc., até dispositivos cuja conceção 
proporciona compressão, estabilização médio-lateral (M-L), fornecimento 
térmico, passando por dispositivos com correias de tração para exercer uma 
bandagem direcional do tipo taping. O doente pode variar a tensão e a tração 
das correias antivaro ou valgo, dependendo dos requisitos mecânicos de cada 
situação. 

A sua utilização reveste-se de extrema importância na prática desportiva como 
método preventivo após uma entorse, para evitar a entorse recidivante.

ENTORSE DO TORNOZELO PRODUTOS

AIRFIX 
Estabilizador médio-lateral 

do tornozelo

NPOS111
Tornozeleira neoprene 

NEOPRAIR
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LESÕES DO TENDÃO DE AQUILES

CLÍNICA

O tendão de Aquiles, ou tendão calcâneo, é o mais forte do corpo humano. Está 
inserido na parte posterior do calcâneo, sendo o tendão do músculo tríceps sural. 
As lesões podem ser classificadas em dois grupos:

- As ruturas do tendão, parcial ou total, que são agudas e incapacitantes.

- As tendinopatias que podem ser crónicas e, por sua vez, insercionais ou 
não insercionais. Estão relacionadas com a prática de desporto (corrida e 
salto), especialmente em pessoas sem treino prévio, que realizam esforços 
esporadicamente ou em pessoas sedentárias. A degeneração do tecido do 
tendão é evidente (tendinose) nas tendinopatias.

SÍNTOMAS

No momento da rutura ocorre um estalido audível, dor muito intensa e 
impotência funcional, sendo possível prosseguir a marcha em equino com 
apoio nas cabeças dos metatarsianos. Nas tendinopatias ou tendinites, 
denominadas assim apesar de a inflamação não ser evidente, o doente refere 
desconforto e dor ligeira sobre o calcanhar e na parte inferior da perna durante 
e sobretudo depois da atividade física. Rigidez, inflamação ou nódulos duros 
no tendão. Fragilidade e som de estalido ao mover o tornozelo.

LESÕES DO TENDÃO DE AQUILES 145



9740X  
Bota Walker Vectra Basic curta

W100 
Bota Walker fixa
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

As ruturas totais ou parciais costumam exigir tratamento cirúrgico seguido de 
um programa de reabilitação. O posicionamento em equino para descontrair 
as tensões no tendão durante a cicatrização exige uma ortótese CAMP 
WALKER ou ROM WALKER com cunhas internas no calcanhar. Estes 
dispositivos permitem a marcha do doente ao manterem a articulação do 
tornozelo numa posição de equino controlada. A ortótese permite retirar as 
cunhas gradualmente com a recuperação, reduzindo o equino até recuperar 
a mobilidade completa da articulação do tornozelo. Nas tendinopatias são 
necessárias ortóteses do tipo tornozeleiras compressivas, equipadas com 
sistemas estabilizadores de maior ou menor grau e com de cunhas-alças para 
manter o pé em equino ligeiro, de forma a reduzir as tensões no tendão.

LESÕES DO TENDÃO DE AQUILES PRODUTOS

W100R 
Bota Walker ROM 

articulada
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FRATURAS DO TORNOZELO

CLÍNICA

A articulação do tornozelo troclear é formada pelas extremidades distais da tíbia, 
do perónio e do corpo do astrágalo, realizando basicamente dois movimentos: 
a flexão plantar e a flexão dorsal do pé. Qualquer deslocação lateral pode produzir 
uma subluxação. Juntamente com as lesões de partes moles (entorses, etc.), 
podem ocorrer diversas fraturas e luxações-fraturas que se incluem no conjunto 
de lesões da articulação do tornozelo. As fraturas maleolares serão um sinal 
evidente de que existiu subluxação. Podem ser unimaleolares, bimaleolares ou 
trimaleolares, sendo as fraturas de perónio as mais comuns. Quanto mais elevada 
for a fratura maior será a lesão ligamentar tibioperonial. Estas podem ocorrer 
por movimentos de abdução, adução, rotação externa com pronação do pé e 
fraturas por rotação interna com supinação do pé. Na maioria dos casos, estas 
lesões resultam de acidentes desportivos ou de outras atividades de lazer 
(escorregar, tropeçar, etc.).

SÍNTOMAS

Dor e entumecimento no tornozelo e barriga da perna com grande limitação da 
mobilidade, tanto no tornozelo como no pé. Incapacidade para suportar a carga, 
com posição e atitude postural do pé deformada e irregular.
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7703X 
Bota Walker pediátrica de Breg

9740X  
Bota Walker Vectra Basic 

curta
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

Além dos programas de reabilitação na fase de recuperação funcional, a 
imobilização imediata e o realinhamento dos focos de fratura requerem 
frequentemente a aplicação de técnicas cirúrgicas indicadas em cada situação. 
Estas são complementadas com ortóteses CAM-WALKER, equipadas ou não 
com câmara de ar, que permitem exercer uma compressão regulável para 
diminuir a carga. A articulação com controlo da flexão-extensão permite regular 
o intervalo do movimento articular, enquanto a sola em baloiço simula o 
movimento articular do tornozelo durante a fase de apoio e descolagem. As 
hastes médio-laterais proporcionam a estabilização necessária nesta posição. 
Estas ortóteses permitem uma rápida mobilização do doente. Outros modelos 
de ortóteses bivalves (tornozeleiras), com ou sem câmara de ar ou gel, podem 
proporcionar com a sua forma a compressão e a estabilização do foco da 
fratura. Isto permite a carga completa e a mobilidade livre na flexão-extensão 
da articulação do tornozelo, tornando-se assim ideais para a prevenção e a 
proteção durante a prática desportiva depois de uma recuperação completa.

FRATURAS DO TORNOZELO PRODUTOS

W100 
 Bota Walker fixa
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PÉ EQUINO

CLÍNICA

O pé equino caracteriza-se por uma deformidade que permanece em posição 
de flexão plantar, com limitação ou incapacidade funcional para realizar a 
flexão dorsal.

Dependendo da causa, a paralisia pode ser flácida ou espástica. O pé pode 
apresentar equinismo redutível ou, pelo contrário, a deformidade está 
estruturada, sendo impossível o realinhamento.

O pé equino costuma ser acompanhado por outras alterações como o pé 
boto ou equinovaro, pé equinovalgo. Noutros casos, resulta de uma paralisia 
da tíbia anterior, sequela de uma poliomielite, de acidente vascular cerebral 
ou de doenças neurológicas como a esclerose múltipla e a distrofia muscular 
de Duchenne.

SÍNTOMAS

O pé encontra-se em permanente flexão plantar que pode ser redutível, como 
ocorre nas paralisias flácidas, ou irredutível como nas paralisias espásticas ou 
deformidades estruturadas.

Possível perda da sensibilidade e marcha equina nas paralisias flácidas. 

No pé equino irredutível, a marcha ocorre com flexão de anca e joelho para 
compensar a dissimetria causada pela flexão plantar estruturada ou irredutível.
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ATX01 
Antiequino Têxtil Airmed

D81 
Ortótese antiequino 

Rancho de los Amigos
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

En el tratamiento rehabilitador y quirúrgico, en algunos casos requerirán de 
órtesis posturales o de corrección progresiva para prevenir la deformidad en 
equino, especialmente en paciente encamados por largos periodos 
(post-cirugia, UCI, etc.).

Las orteis funcionales que realicen la flexión dorsal del pie en la marcha 
durante la fase de despegue y que a su vez permita la flexión plantar en la 
fase de apoyo de talón, permiten realizar una marcha más armoniosa, con 
menor consumo energético y mayor estabilidad. Las órtesis en polipropileno 
tipo Rancho de Los Amigos, están indicadas en parálisis flácidas sin 
deformidades severas. En el caso de pies equinos debido a parálisis espástica, 
los tutores tipo Klenzac con articulaciones de tobillo asistida por muelles de 
recuperación, realizan un gran control, combinándolas con cinchas 
antivaro-valgo.

PÉ EQUINO PRODUTOS

Navigait 
Antiequino

Toe Off 
Antiequino fibra de carbono
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PÉ BOTO

CLÍNICA

O pé boto ou pé equinovaro congénito, clinicamente apresenta uma 
deformidade de equinismo, o retropé encontra-se em varo e supinação, 
enquanto o antepé está em adução. Em alguns casos pode estar associado 
a rotação interna da tíbia. Aproximadamente 50 % dos casos são bilaterais. 
De etiopatogenia diversa, existem diferentes teorias, sendo considerada uma 
alteração mecânica por uma posição uterina incorreta, alterações durante o 
desenvolvimento embrionário, genética por malformação nos mapas 
cromossómicos, ou então devido a um desequilíbrio da musculatura peroneal 
interna e externa. O pé boto apresenta alterações osteoarticulares e 
musculares-ligamentares. 

Outras deformidades congénitas no pé são aquelas que afetam o antepé como 
o metatarso varo e o metatarso varo-aductus, com manifestação clínica e
evolução diferente, podendo apresentar supinação do antepé ao nível da
articulação de Lisfranc.

SÍNTOMAS

Deformidade em equinismo, com varo-supinação do retropé e adução do 
antepé.

O metatarso varo caracteriza-se pelo desvio em adução do antepé, enquanto no 
metatarso aduto-varo existe uma adução e supinação na articulação de Lisfranc, 
que pode estar combinada, em algumas situações, com uma adução-supinação 
na articulação de Chopart.
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Bebax 
Ortótese de correção multiarticulada

Tibax 
Ortótese de correção 

tipo Denis Brown
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

Em pacientes com pé boto, tanto unilaterais como bilaterais, uma combinação 
de calçado corretor multiarticulado do tipo Bebax e talas Dennis Brown 
permite regular por secções o posicionamento do antepé e do retropé 
indiferenciadamente. Possibilita colocar o pé na posição indicada pelo 
prescritor, corrigir e realinhar progressivamente as distintas deformidades 
presentes. 

A tala de Denis Brown funciona como suporte para o calçado corretor, 
corrigindo o equinismo e possibilitando a seleção do ângulo de rotação 
externa, graças a um sistema de regulação mediante articulação dentada, 
permitindo igualmente uma mobilidade completa de todo o membro inferior, 
ancas e joelhos.

Se for unilateral, pode ser tratada com ortóteses equipadas com calçado 
multiarticulado Bebax, unido a uma haste lateral de perna com regulação da 
flexão dorsal-plantar do pé.

Os dispositivos ortotésicos de calçado multiarticulado permitem corrigir o 
metatarso varo e o metatarso varo-aduzido, através de um sistema de 
regulação do antepé-retropé, de acordo com a prescrição do médico.

PÉ BOTO PRODUTOS

Clubax 
Ortótese de correção multiarticulada
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FRATURAS DO PÉ

CLÍNICA

Podem ocorrer diversos tipos de fraturas no pé, dado o sistema osteoarticular 
complexo e a elevada atividade. Algumas fraturas são mais frequentes, como 
as fraturas dos metatarsos, podendo ocorrer nas diáfises ou no colo.

As fraturas dos dedos ocorrem geralmente por esmagamentos ou impactos 
diretos, sendo o primeiro e o quinto dedos afetados com mais frequência, devido 
normalmente a traumatismos.

A luxação subastragalina costuma estar associada a fraturas do processo posterior 
do astrágalo.

As fraturas do calcâneo podem produzir-se por quedas de certa altura, com um 
apoio violento. O calcâneo e a articulação subastragalina ântero-externa e 
póstero-externa absorvem toda a energia, implicando eventualmente o escafoide 
e o cuboide, devido à inter-relação articular, o que pode criar enorme 
complexidade.

SÍNTOMAS

Nas fraturas dos dedos, ocorre inflamação e equimose com o eventual 
aparecimento de entorse interfalângica do quinto dedo. 

As fraturas de metatarsos apresentam dor no antepé, com edema e equimose 
dorsal e plantar e incapacidade na marcha.

Na fratura do calcâneo e da articulação subastragalina podemos observar dor 
intensa no calcanhar, região társica e tornozelo, edema e equimose plantar. Dor 
intensa à percussão do calcanhar e nos movimentos de eversão-inversão. A 
articulação tibial-társica conserva o movimento, embora limitado pela dor.
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TRATAMENTO ORTOTÉSICO

A imediata imobilização dos segmentos fraturados e a aplicação de sistemas de 
compressão para reduzir o edema serão o denominador comum no tratamento 
das fraturas do pé. A utilização de palmilhas de descarga na fase de reabilitação, 
nas fraturas de dedos e metatarsos, bem como nas do médio-pé e retropé, 
permitirá distribuir as cargas para facilitar a consolidação óssea e o alinhamento 
dos segmentos fraturados e absorver os impactos durante a carga.

As ortóteses de CAMP- WALKER e ROM WALKER equipadas com articulação 
com sistema de controlo da flexão-extensão do tornozelo, sola de baloiço que 
simulará os movimentos do tornozelo na fase de apoio, médio-pé e descolagem 
da marcha, permitem aplicar um tratamento funcional em todas as fraturas do 
pé, facilitando a rápida mobilização do doente durante o período de consolidação 
das fraturas.

Os suportes ortotésicos como as tornozeleiras ou similares serão uma grande 
ajuda como método de proteção e prevenção na prática de desportos e na 
atividade quotidiana depois de finalizado o tratamento reabilitador e ortotésico.

FRATURAS DO PÉ PRODUTOS

W100 
Bota Walker fixa

W100R 
Bota Walker ROM 

articulada
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