
Customizações para suprir  
altas demandas

Soluções para  
motores cirúrgicos



DESENVOLVIMENTOS CIRÚRGICO
S

ANOS 1940
Uso difundido de  

ferramentas cirúrgicas

DESENVOLVIMENTO DE M
OTOR

ES DA PORTESCAP

1931
A Portescap é criada  
na Suíça com foco  
em componentes  

de relógios

DESENVOLVIMENTOS CIRÚRGICO
S

ANOS 1980
Novos desenvolvimentos  

de dispositivos 
médicos elétricos

DESENVOLVIMENTO DE M
OTOR

ES DA PORTESCAP

ANOS 
1970 

Declínio do setor de  
relógios gera foco em 

motores elétricos

DESENVOLVIMENTOS CIRÚRGICO
S

ANOS 1960
Primeiros motores CC  

sem escovas inventados  
após advento dos  

transistores

Motores com projetos validados 
por décadas de sucesso na área. 

•  Projetadas e fabricadas nos EUA, nossas Soluções para Motores Cirúrgicos (SMS) 
são personalizadas para alta confiabilidade e as necessidades críticas do cirurgião.

•  A Portescap proporciona uma ampla variedade de soluções de motores e controle 
esterilizáveis feitas para aguentar mais de 3 mil ciclos de autoclave, sendo:

–  Motores esterilizáveis

–  Redutores esterilizáveis

–  Controladores esterilizáveis

–  Encoders esterilizáveis

•  Colaboramos em seu projeto para entregar produtos  
customizados, perfeitamente adaptados à sua aplicação.

DESENVOLVIMENTO DE M
OTOR

ES DA PORTESCAP

1959
Portescap cria seu  

primeiro motor elétrico



DESENVOLVIMENTO DE M
OTOR

ES DA PORTESCAP

1986
Lançado o primeiro 

motor CC sem escovas  
com velocidades de  

100 mil rpm

DESENVOLVIMENTO DE M
OTOR

ES DA PORTESCAP

HOJE
Portfólio de motores, 
redutores, encoders  

e controladores  
esterilizáveis

DESENVOLVIMENTO DE M
OTOR

ES DA PORTESCAP

ANOS 
2000

Motores médicos CC sem 
escovas passam a ser  

parte central do negócio  
da Portescap

DESENVOLVIMENTOS CIRÚRGICO
S

ANOS 2000
Queda na utilização de  

instrumentos pneumáticos  
e ascensão dos motores  

CC sem escovas

DESENVOLVIMENTO DE M
OTOR

ES DA PORTESCAP

1990
Primeira venda de  
motores CC sem  

escovas totalmente 
esterilizáveis

DESENVOLVIMENTOS CIRÚRGICO
S

ANOS 1990
Primeiras ferramentas  
médicas motorizadas 

esterilizáveis

Inovação colaborativa.  
Recursos dedicados.

Recursos dedicados desde o início para ajudá-lo a obter um projeto otimizado 
com chegada rápida ao mercado.

Nossos engenheiros de projeto especializados trabalharão com a sua equipe para 
modificar e personalizar características de sua ferramenta cirúrgica exclusiva ou 

aplicações cirúrgicas robóticas.

 Interagir desde o começo com os engenheiros de projeto de soluções para 
motores cirúrgicos da Portescap acelera o processo de design e abre portas 

para conceitos de movimento exclusivos. Nossos engenheiros de design estão 
disponíveis para consultas no local mesmo na fase de idealização, a qual podem 

oferecer o máximo valor para o sucesso do projeto final.



Experiência na aplicação
A Portescap fornece motores, padrão e customizados, otimizados para aplicações cirúrgicas 
específicas. Fale com um engenheiro hoje mesmo para identificar o melhor motor para seu projeto.

Alargadores cirúrgicos 
ortopédicos
Motores de alto pico de torque com 
vida longa podem ajudar a maximizar a 
duração da bateria.

Furadeiras espinhais e 
neurológicas/ENT elétricas
Motores esterilizáveis oferecem alta 
velocidade e controle preciso em 
tamanho compacto.

Furadeiras ortopédicas 
pequenas, médias e grandes
Os motores CC sem escovas esterilizáveis  
(mais de 1.000 ciclos de esterilização) 
com projeto customizado permitem que 
as furadeiras sejam leves, poderosas e 
econômicas.

Serras ortopédicas  
grandes para ossos
Os motores sem escovas esterilizáveis 
fornecem alto torque para manter a 
potência do dispositivo mesmo nos 
procedimentos mais difíceis.

Shavers artroscópicos
Obtenha até 30% mais torque com 
motores sem escovas esterilizáveis  
(mais de 1.000 ciclos de esterilização).

Grampeadores cirúrgicos
Nossos motores de alto torque permitem 
uma operação suave usando apenas 
uma mão.

Instrumentos ENT elétricos
Os motores esterilizáveis sem escovas 
fornecem a potência necessária em um 
pacote leve e ergonômico.

Robôs cirúrgicos
Nosso extenso portfólio de motores 
fornece a precisão e o desempenho 
necessários para todas as aplicações  
de movimento robótico.

Dispositivos elétricos  
para cirurgia plástica
Acione delicados dispositivos de enxerto 
de pele ou ferramentas de lipoaspiração 
com motores CC miniaturizados de alta 
potência, com ou sem escovas.

Furadeiras cirúrgicas 
motorizadas
A Portescap oferece motores CC sem 
escovas com slots esterilizáveis que 
suportam os ciclos repetidos de autoclave 
de parafusadeiras cirúrgicas reutilizáveis.



laminação customizada, geometrias 
magnéticas, polos, configurações dos 
enrolamentos e torção da laminação

ELETROMAGNÉTICOS

ESPECIFICAÇÕES 
MECÂNICAS

eixos e redutores canulados; carçacas e eixos 
customizados; selos mecânicos de eixo

ELÉTRICAS
encoders resistentes ao processo de esterilização em aplicações com 
necessidades de controle específico de velocidade ou posição, pinos no lugar 
dos fios principais, circuitos flexíveis e projetos com ou sem sensores hall

Tempo para a personalização do motor

Personalizado para os 
resultados críticos.
Nossos engenheiros de projeto especializados no mercado 
trabalharão com a sua equipe para personalizar toda e qualquer 
função para sua ferramenta ou aplicação robótica exclusiva. 
Nossos engenheiros querem trabalhar com sua equipe para  
criar a solução ideal que atenda suas necessidades.

•  Nenhuma modificação 
necessária ao projeto 
existente

•  Chanfros do eixo

•  Redução de comprimento 
ou diâmetro do eixo

•  Orifícios de montagem 
frontais

•  Funções antirrotação

•  Novos enrolamentos

•  Eixos complexos

•  Controladores 
customizáveis 

•  Selos do eixo

•  Metais, revestimentos ou 
rolamentos especiais

•  Novos encapsulamentos

•  Carcaças integradas

•  Controlador integrado

•  Encoders resistentes ao 
processo de autoclave

Padrão
Motor padrão otimizado  

para uma aplicação  
médica específica

Baixo nível de 
customização

Modificações mínimas  
em motores padrão por  

remoção de material

Médio nível de 
personalização 

Modificações substanciais  
em projetos existentes

Alto nível de 
personalização

Personalização completa do 
projeto mecânico ou elétrico

8-16 
Semanas

14 dias

7 dias

Pedido
Complexidade
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Projeto personalizado. Solução completa.
Combine um motor de primeira classe com acessórios esterilizáveis para uma solução completa e robusta.

Encoders esterilizáveis
RECURSOS:

•  Projetados e testados para mais de  
2 mil ciclos de esterilização

•  A detecção magnética sem contatos 
proporciona confiabilidade

•  A detecção de eixos múltiplos permite 
geometrias exclusivas

•  Dectetam o sentido de rotação do rotor a 
partir dos imãs, diminuindo componentes 
adicionais

•  Velocidade de até 60.000 RPM

•  Tensão de alimentação de 3,3 V

OPÇÕES DE PERSONALIZAÇÃO:
•  Sinais de sensor Hall para comutação em 

6 etapas (U, V, W)

•  Encoders incrementais de 10 bits (A, B, Z) 
{1024 linhas de resolução}

•  Encoder angular de resolução definitiva  
de 11 bits {2048 linhas de resolução}

•  Posicionamento absoluto de saída via 
interface serial SPI

•  Saída diferenciada para ambientes com 
ruído elétrico

•  Montagem fora do eixo para canulação

Caixas de redução esterilizáveis
RECURSOS:

•  Redutores planetários disponíveis para todos 
os motores cirúrgicos padrão da Portescap

•  Criadas para desempenho e confiabilidade 

•  Uma variedade de redutores de um ou 
vários estágios para atender necessidades 
específicas de velocidade e torque

•  Eficiente redução de velocidade e 
multiplicação de torque

•  Projetados e testados para mais de 3 mil 
ciclos de esterilização

•  Criado para suportar as altas velocidades  
e torques dos motores cirúrgicos da 
Portescap líderes no mercado

OPÇÕES DE PERSONALIZAÇÃO:
•  Combinações de estágios para atender 

necessidades específicas de velocidade  
e torque

•  Canulação (eixo oco)

•  Geometria de saída personalizada: pinos 
cruzados, condutores de ferramentas, 
parafusos de avanço, saída concêntrica  
ou excêntrica

•  Materiais customizados  
(como polímero PEEK e carboneto)

•  Selos de eixos dinâmicos

•  Lubrificação/graxa alternativa

Controladores esterilizáveis
RECURSOS:

•  Controle magnético de velocidade e direção

•  Compatível com tensões de baterias típicas 
de NiMH e LiOn

•  Mais de 1.000 ciclos de esterilização

•  Modelo de cabo para fácil integração da 
ferramenta

•  Capacidade de limitação de 75 A 

•  Corrente contínua de 20 A permite a 
utilização de todos os motores cirúrgicos  
CC sem escovas da Portescap 



Desempenho e confiabilidade 
líderes no mercado.
A Portescap é a líder do mercado no fornecimento de motores esterelizáveis avançados para 
fabricantes de ferramentas cirúrgicas.

•  Torque e velocidade ideais: Nossos motores esterilizáveis e customizados por completo 
podem alcançar torques de mais de 6,5 Nm e velocidade de mais de 100.000 rpm

•  Encapsulamento exclusivo: Proteção incomparável dos componentes internos para 
aumentar a segurança, a confiabilidade e a proteção ambiental

•  Dissipação térmica excelente: Os enrolamentos dos motores com ranhuras têm melhor 
dissipação térmica quando comparados à maioria dos modelos sem ranhuras esterilizáveis e 
podem alcançar alta densidade de torque

•  A precisão que você precisa: Personalização para atender às suas necessidades, 
como encoders esterilizáveis em aplicações com necessidades de controle específico de 
velocidade ou posição

Desempenho que atende às 
necessidades do cirurgião. 

Confiabilidade para durar em campo.



Mais que apenas motores. 
 

Originada na Suíça e impulsionada por uma paixão 
pela precisão, inovação centrada no cliente, excelência 
técnica e serviço com a melhor qualidade desde 1931, a 
Portescap se tornou uma especialista e líder reconhecida 
em minimotores e soluções de controle de movimento 
preciso no mercado cirúrgico. 

Personalizado para os resultados essenciais.

Para falar com um engenheiro de projeto, ligue hoje mesmo.

©2018. Portescap. Todos os direitos reservados. 

As especificações estão sujeitas à alteração sem aviso prévio. É de responsabilidade do usuário do produto determinar a adequação 

do produto a uma aplicação específica. Todas as marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Código de acesso: 0217 V11012018Por_A4
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Tel.: +1 610 235 5499
sales.america@portescap.com
https://www.portescap.com

Índia
Unit No. 2, SDF-1
SEEPZ-SEZ
Andheri East, Mumbai 400 096
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Tel.: +91 22 4200 6200, +91 22 4200 6201  
sales.asia@portescap.com
https://www.portescap.com

Coreia
Rm 3033, 30F ASEM Tower
517 Yeongdong-daero, Gangnam-gu,
Seoul, 06164 Coreia
Tel.: 82-2-6001-3247
sales.asia@portescap.com
http://www.portescap.kr

América do Sul
Avenida João Paulo Ablas, 2970
Jardim da Glória – Cotia, SP
06711-250 – Brasil
Tel.: +55 11 3616-0199
vendas@portescap.com
http://www.portescap.com.br

China
4th Floor, Building 9, No 518,
North Fuquan Road, Changning District
Xangai, 200335
P.R. China
Tel.: +86 21 8028 1516
sales.asia@portescap.com
http://portescapmotor.cn

Japão
28F Shinagawa Intercity Tower A
2-15-1 Konan, Minato-ku
Tóquio 108-6028 Japão
Tel.: +81 3 6717 4155
sales.asia@portescap.com
http://www.portescap.co.jp

Europa
Rue Jardinière 157
Case Postale
CH 2301 La Chaux-de-Fonds
Suíça
Tel.: +41 32 925 62 40
sales.europe@portescap.com
https://www.portescap.com


