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INFORME TÉCNICO

O MOTOR DC COM ESCOVA E SEM 
NÚCLEO CONTROLA O FLUXO DE 
NUTRIENTES EM BOMBAS DE 

Bomba de alimentação enteral acionada por sistema de controle de movimento compacto

As bombas de alimentação enteral são usadas para nutrir pacientes que não conseguem consumir alimentos 
por via oral com segurança devido a doenças como AVC, demência e problemas de garganta e boca, 
bem como perda de consciência. Essas bombas incluem um tubo integrado que pode entregar nutrientes 

diretamente ao estômago, tornando-as preferíveis aos métodos de alimentação intravenosa (IV).

Embora as bombas de alimentação enteral sejam portáteis e leves, seus sistemas de motor devem entregar torque 
suficiente para manter o fluxo contínuo de nutrientes. Elas também devem ser capazes de ajustar as taxas de fluxo — 
dependendo da fórmula nutricional e das necessidades do paciente — com exatidão e precisão. Recentemente, 
um fornecedor de sistemas de infusão desenvolveu uma bomba de alimentação enteral que exigia um sistema de 
movimento compacto que poderia cumprir vários desafios. É o mecanismo necessário para:

• Transportar nutrientes de baixa e alta viscosidade

• Garantir um fluxo suave e contínuo sem picos

• Gerar velocidade para uma ampla gama de taxas de fluxo

• Oferecer longa vida útil

O fabricante de equipamentos médicos recorreu à Portescap porque ela tem um histórico de soluções de desafios 
de bombeamento médico de precisão, junto com seu conhecimento técnico e capacidade de personalizar designs de 
movimento de acordo com especificações exatas.
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DESIGN SEM NÚCLEO ALCANÇA ALTA DENSIDADE DE 
POTÊNCIA

Os engenheiros da Portescap recomendaram o motor 
DC Athlonix™ 22N com escovas com um encoder 
magnético F16 e redutor K24, combinado com a 
personalização mecânica necessária. O motor de 
22 mm de diâmetro pesa apenas 53 g e possui ímãs de 
neodímio para entregar 15,7 mNm de torque contínuo 
e atinge alta densidade de potência excepcional. O 
motor em miniatura não requer núcleo laminado. Em 
vez disso, os enrolamentos do motor criam um sistema 
autossustentável em um tamanho reduzido. O design sem 
núcleo sem laminações de ferro oferece muitos benefícios 
para promover a precisão da bomba, tais como:

• A capacidade de evitar picos em taxas de fluxo

•  Ondulação de torque muito baixa para garantir 

um fluxo suave, mesmo em velocidades baixas

• Inércia e massa reduzidas

O encoder magnético adicional F16 da Portescap 
melhorou ainda mais a precisão do controle da bomba 
graças aos seus sensores Hall integrados que oferecem 
maior confiabilidade em comparação com a detecção de 
posição e velocidade — tudo em um pacote compacto. 

O design sem núcleo do motor Athlonix tem duas 
vantagens adicionais: baixo ruído e baixa vibração. Ambos 
os fatores são essenciais para bombas de nutrição 
ambulatoriais.

MINIMOTORES PROJETADOS PARA EFICIÊNCIA, LONGA 
VIDA ÚTIL E SEGURANÇA

Como a bomba de alimentação enteral é portátil, a 
eficiência energética é crucial para manter a longa vida 
útil da bateria. O motor Athlonix apresenta comutação de 
metais preciosos com baixo atrito gerado para alcançar 
uma eficiência operacional do motor de até 90%. A caixa 
de engrenagens planetárias de dentes retos K24 ajuda 
na eficiência graças ao baixo consumo de corrente nos 
torques de saída necessários.

O sistema de movimento oferece uma longa vida útil 
operacional e a comutação de metais preciosos do 
motor satisfaz os requisitos de baixa corrente para 
operação contínua. Ele também funciona sob uma 

variedade de condições ambientais. As escovas são 
projetadas para alta durabilidade e os enrolamentos 
REE do motor reduzem a eletroerosão para aumentar 
a segurança e a confiabilidade do sistema. E o ímã 
integrado do encoder F16 não é afetado por condições 
desafiadoras, como temperaturas flutuantes ou entrada 
de materiais indesejados. 

Os engenheiros da Portescap trabalharam diretamente 
com o fornecedor do sistema de alimentação enteral 
para criar a combinação integrada de motor, encoder 
e redutor junto às personalizações necessárias. O 
motor Athlonix pode ser adaptado com modificações na 
bobina, eixos personalizados e uma seleção de buchas 
ou rolamentos de esferas. O encoder F16 tem opções 
de saídas de cabo e terminal e o redutor K24 pode 
ser modificado com eixos personalizados, bem como 
lubrificantes para aplicações ou condições específicas. 
Além de auxiliar na personalização do produto, os 
engenheiros da Portescap estão disponíveis para 
oferecer suporte à otimização mecânica. 

Figura 1 - Os engenheiros da Portescap recomendaram 
o motor DC Athlonix 22N com escovas com encoder 
magnético F16 e redutor de minomotor K24, junto à 

personalização necessária.
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UM SISTEMA CONFIÁVEL E DE BAIXO CUSTO

Atualmente, a bomba de alimentação enteral promove a nutrição do paciente, oferecendo controle preciso do fluido, 
com alta confiabilidade como resultado do sistema de movimento integrado da Portescap. Os motores DC sem núcleo 
de 22 mm da Portescap com o mesmo diâmetro da caixa de engrenagens planetárias de dentes retos cobrem a faixa 
de taxas de fluxo necessária. As opções de feedback variam de encoders magnéticos a ópticos, oferecendo a resolução 
necessária para garantir uma nutrição precisa. O pacote de movimento econômico também permite que o fabricante 
produza bombas em massa para satisfazer as necessidades dos clientes domésticos e hospitalares.
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Avenida João Paulo Ablas, 2970 - Jardim da Glória
Cotia/SP 06711-250 – Brasil
T: +55 (11) 4615-6300 – R.6473
F: +55 (11) 99239-1258
vendas@portescap.com
www.portescap.com.br

FALE COM UM ENGENHEIRO:
www.portescap.com/pt-br/fale-conosco
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