
ICom o envelhecimento da população, há um aumento do número de doenças. Uma delas é a osteoartrite, a forma mais comum de artrite do 

joelho. Ela é uma doença degenerativa muito lenta, onde as cartilagens das articulações são gastas gradualmente. Outros tipos de artrite no 

joelho que podem ocorrer são a artrite reumatoide e a artrite pós-traumática. Quando a artrite não responde ao tratamento não-cirúrgico, os 

pacientes podem necessitar de uma cirurgia artroscópica. Pesquisadores dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças em Atlanta e na 

Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill estimam que o risco de ter sintomas de osteoartrite em ao menos um joelho aos 85 anos de 

idade chega a ser de 45,5%. Quase uma em cada duas pessoas desenvolverão osteoartrite do joelho antes de chegar aos 85 anos de idade. 

A Blue Belt Technologies apresentou um sistema cirúrgico revolucionário chamado de procedimento cirúrgico ou procedimento ortopédico 

denominado “smart-drill” (perfuração inteligente) que proporciona uma solução menos invasiva para procedimentos de substituição parcial 

do joelho. 

Atualmente, em torno de dois a cinco por cento de substituições parciais do joelho precisam ser refeitos em um ano, possivelmente porque o 

alinhamento está errado ou o implante se deslocou, ou simplesmente porque o paciente ainda sente dor. 

O cirurgião ortopédico Brian Hamlin, que clinica no centro de ossos e articulações no Magee-Womens Hospital da UPMC e está no conselho de 

assessoria científica da Blue Belt, disse que a capacidade de colocar corretamente o implante "permitirá a durabilidade e o sucesso em longo 

prazo para seus pacientes".

O NavioPFS™ é um sistema cirúrgico que combina um planejamento intraoperatório poderoso livre de imagens e um sistema de navegação 

com a próxima evolução em robótica cirúrgica representada pelo aparelho 

de mão NavioPFS. Esta ferramenta inteligente é rastreada em tempo real 

por meio do sistema de navegação cirúrgica construída no NavioPFS, 

que também rastreia em tempo real os ossos do paciente durante um 

procedimento de joelho. O cirurgião desenvolve um plano cirúrgico usando 

um software interativo 3D, e então usa o dispositivo manual inteligente 

para executar o plano. 

O dispositivo manual permite que o cirurgião faça a incisão apenas onde ela foi planejada na reconstrução em 3D da articulação do paciente. 

O motor da Portescap ajusta a exposição de um broca giratória além de uma proteção estática dezenas de vezes por segundo, enquanto o 

dispositivo manual se move no espaço livre. A tecnologia (PFS) é a abreviação de Precision Freehand Sculpting (Escultura de precisão à mão livre) 

porque a peça é livre para se mover ao redor do espaço sob o controle do cirurgião para ter acesso à anatomia do paciente, mas os múltiplos 
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algoritmos inteligentes no software estão constantemente ajustando a capacidade da ferramenta de remover 

tecido ósseo. Pode-se considerar o sistema como sendo um limiar virtual que o cirurgião constrói usando o 

software de planejamento, assegurando que a ferramenta nunca cortará fora do limiar independentemente 

do que o cirurgião faça. Isso proporciona a precisão da robótica nas mãos clinicamente hábeis do cirurgião, 

fazendo que que o NavioPFS seja a tecnologia mais avançada de cirurgia ortopédica no mercado. 

Um dos desafios no desenvolvimento do sistema de cirurgia ortopédica foi encontrar uma solução de controle 

de movimento miniaturizada de alto desempenho que atendesse aos requisitos exigentes de controle preciso 

de posição (0,01 mm) em um pacote compacto. Além disso, o motor precisava resistir ao tratamento em 

autoclaves. Um engenheiro de projetos sugeriu os motores sem escovas e com ranhuras, esterilizáveis em 

autoclave, que são projetados com condições de lavagem médica em mente, testados em mais de 1.000 

ciclos de autoclave, oferecendo longevidade comprovada em campo líder da categoria.

Motion solutions that move life forward.

Os engenheiros da Portescap colaboraram com a equipe da Blue Belt Technologies para desenvolver uma 

solução personalizada. O requisito mais desafiador foi selecionar um motor que pudesse preencher todas as 

necessidades da Blue Belt Technologies. Por causa da sua tecnologia já existir 

no conjunto cirúrgico operacional, era imperativo fornecer um motor que 

permitisse que o dispositivo de mão pudesse ser esterilizado e reutilizado. Foi 

proposto um motor B0512 de corrente contínua sem escovas e com ranhuras, 

esterilizável em autoclave . “Esta combinação de motor foi escolhida porque a 

inércia e a taxa de aceleração do sistema são vitais para assegurar um tempo de retração curto” disse Louis 

Mongin, Gerente de Projetos Médicos da Portescap. A Portescap conseguiu enviar protótipos em um prazo de 

48 horas e auxiliar com orientação para os componentes eletrônicos adicionais, incluindo os cabeçotes de 

engrenagens. 

“Nós esperamos totalmente que os motores e controle 

miniaturizados servirão a uma função crescentemente vital 

neste mercado” afirma Loic Lachenal, o Diretor para o Mercado 

Médico da Portescap. “De modo geral, a Portescap respondeu 

muito bem em nos ajudar a encontrar a solução perfeita para 

as nossas necessidades. Eles trabalharam extensivamente 

conosco em várias iterações de projeto para determinar o motor 

ideal que funcionaria com o sistema NavioPFS. Nenhum outro 

motor que examinamos foi capaz de atender a todos os nossos 

requisitos” acrescenta Adam Hahn, Engenheiro Mecânico da 

Blue Belt Technologies. 
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"Nós esperamos totalmente que os motores e 

controle miniaturizados servirão a uma função 

crescentemente vital neste mercado" 



“A Portescap está continuamente se esforçando para servir às necessidades futuras do mercado de ferramentas 

manuais cirúrgicas ao projetar novos motores que fornecem a maior qualidade e desempenho, e estaremos lançando 

novas soluções inovadoras de motores para este mercado ao longo do próximo ano”, diz Loic Lachenal. Empresas 

interessadas em saber mais sobre as soluções da Portescap para o mercado médico, incluindo produtos otimizados 

para aplicações específicas devem entrar em contato com um engenheiro de vendas da Portescap.

Tecnologias e características do motor

Com tantos requisitos diferentes ao olhar para soluções de movimento miniaturizados para equipamentos médicos, 

pode-se ver que isso pode ser um desafio. Frequentemente, é preciso considerar os prós e contras de cada parâmetro 

para satisfazer os requisitos do cliente final. Os engenheiros podem aproveitar o aprendizado dos recursos e benefícios 

por meio da tecnologia, que pode ajudar a fazer com que uma seleção de solução de movimento seja maos eficiente. 
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Vantagens dos motores sem escovas com ranhuras

Os motores sem escovas e com ranhuras usam um estator que consiste de lâminas de aço 
empilhadas com o enrolamento colocado nas ranhuras cortadas em sentido axial ao longo da 
periferia interna. Eles proporcionam melhor dissipação de calor e densidade de alto torque, 
juntamente com alta aceleração.

• Alta eficiência e densidade de potência

• Capacidade de resistir a ambientes adversos

• Melhor duração do motor devido à ausência de comutação mecânica

• Opções de resistência a autoclaves



Sobre a Portescap

A Portescap lidera o setor de soluções de movimento em miniatura para tecnologias médicas, incluindo motores CC sem escovas e com 

ranhuras esterilizáveis em autoclave. Nosso sucesso decorre do ambiente altamente colaborativo que criamos entre os clientes e as nossas 

equipes de Vendas e Engenharia de Aplicações. Nossos micromotores acionam aplicações críticas em movimento como ferramentas cirúrgicas 

manuais, bombas de infusão, equipamentos de ventilação e muito mais. Os conjuntos completos podem incluir encoders, redutores, eixos 

personalizados e configurações de projetos modificados para reduzir os custos de montagem e fornecer um componente preciso e de alta 

potência. Qualquer que seja o próximo desafio de projetos, a Portescap pode fornecer a potência correta nos locais certos. 

Sobre a Blue Belt Technologies

Sediada em Pittsburgh, Pensilvânia, a Blue Belt Technologies é uma empresa inovadora de tecnologias médicas que comercializa o sistema 

cirúrgico ortopédico NavioPFS para uso em Substituição unicompartimental de joelho (Unicompartmental Knee Replacement, UKR).  O sistema 

NavioPFS proporciona uma solução menos invasiva para substituições parciais de joelhos, oferecendo a tecnologia robótica avançada OR com 

o software intraoperatório intuitivo e poderoso para planejamento e navegação. A instrumentação manual inteligente NavioPFS proporciona 

aperfeiçoamento robótico em precisão e repetitibilidade para os procedimentos tecnicamente desafiadores de UKR. O NavioPFS ainda não foi 

avaliado pela FDA dos EUA e está comercialmente disponível apenas na Europa.
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PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES:

Avenida Tamboré, 1077
Barueri – São Paulo – Brasil
06460-914

T: +55 11 3616-0199

vendas@portescap.com
www.portescap.com.br

FALE COM UM ENGENHEIRO:

https://www.portescap.com.br/fale-conosco


