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1. INTRODUÇÃO
Os A digitalização tridimensional e o uso do sistema CAD/CAM
(Computer Aided Design/ Computer Aided Manufacturing) vêm
contribuindo com o desenvolvimento tecnológico proporcionando
maior precisão no desenho e manufatura utilizado para o
desenvolvimento de diversos produtos.

A eficiência e precisão desses sistemas chama a atenção para suprir
necessidades de personalização no desenvolvimento de produtos
para pessoas com deficiência física.

Um dos produtos bastante utilizados pelas pessoas diariamente é o
calçado. Os calçados são complementos essenciais para a proteção
da extremidade dos membros inferiores (pés). O pé é a base de
sustentação do corpo, é um dos fatores mais importantes que
determina a postura estática e a locomoção do corpo.

2. OBJETIVOS
• Comparar a fidedignidade e eficiência dos parâmetros de

modelagem e confecção de calçados para uma mulher com
deficiência física através do desenvolvimento da fôrma e
modelagem manual e digital.

• Desenvolver duas fôrmas e confeccionar dois calçados com design
da moda para uma mulher com deficiência física
(hemiplegia/hemiparesia) com idade entre 15 e 55 anos de idade
que faz tratamento no centro de reabilitação neurológica APAE na
cidade de Jahu.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
Pesquisa tecnológica sobre desenvolvimento de calçados para pessoa
com deficiência física.

Paciente da APAE : mulher, 40 anos de idade e com hemiparesia.

Procedimentos:

• Análise de distribuição de pressão plantar - Baropodometria

• Desenvolvimento da fôrma manual - água, alginato e polímero de
metacrilato de metila.

• Desenvolvimento da fôrma digital - Fotogrametira e sistema
CAD/CAM

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados da baropodometria são importantes para confecção da
palmilha, considerando as características anatômicas, antropométricas
e biomecânicas.

Figura 1.  Análise de pressão plantar (baropodometria)

Tabela 1. Dados sobre divisão de massa

Desenvolvimento da fôrma Manual:

Figura 2. Molde negativo: água e alginato

Figura 3 . Molde positivo: Polímero de metacrilato de metila

Desenvolvimento da fôrma digital:

Figura 4. Imagem dos pés processada por fotogrametria

Através do desenvolvimento da fôrma digital será realizada a modelagem do
calçado pelo sistema CAD/CAM e a impressãp 3D. Posteriormente, serão
analisadas as vantagens e desvantagens da eficiência dos procedimentos
manuais e digitais para o desenvolvimento de calçados.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do calçado utilizando procedimentos digitais favorece a 

personalização dos produtos, portanto, beneficia as pessoas com 
deficiência física que possuem anormalidades podais e têm dificuldades de 
comprar calçados adequados. 

A compração dos métodos de desenvolvimento podem auxiliar a indústria a 
selecionar os procedimentos mais viáveis de acordo com seus respectivos 
objetivos .
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Análise1 58 % 42 % 62 % 38 % 25 % 75 %

Análise2 60 % 40 % 67 % 33 % 33% 67 %

Análise3 58 % 42 % 60 % 40 % 22 % 78 %


