
 

 

 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO EM APARELHO DE FIXAÇÃO
CRANIANA APLICADO EM NEUROCIRURGIAS
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): MATEUS PATRÍCIO ROSA, EDUARDO DE SOUZA REIS, JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS,
LEON GURGEL TAVARES SANTANA, THALLES CHAVES DA SILVA, WAGNER SOARES DA ROCHA
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): JOSÉ CARLOS MORILLAORIENTADOR(ES): 



DESENVOLVIMENTO DE MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO EM 

APARELHO DE FIXAÇÃO CRANIANA APLICADO EM NEUROCIRUR GIAS. 

1. RESUMO 

Este trabalho apresenta um estudo para o desenvolvimento de melhorias nos 

fixadores cranianos, com a finalidade de garantir o controle da força sobre a 

superfície de aplicação, praticidade e rapidez nos ajustes que antecedem o 

procedimento neurocirúrgico. 

Como referência, será utilizado o fixador do corpo clínico de neurocirurgia da 

Santa Casa de Misericórdia de Santos, sob a responsabilidade do Dr. Marcos 

Magário, inscrito no CRM nº 49.482. 

Através de dados científicos sobre as propriedades biomecânicas, será 

possível definir e controlar a carga máxima suportada pelo tecido ósseo, reduzindo 

assim as chances de traumas provenientes da utilização do equipamento. Do 

mesmo modo, serão inseridos elementos que facilitem o manuseio do equipamento 

antes e durante o procedimento cirúrgico. 

Ao final do projeto teremos um protótipo resistente, prático e capaz de 

suportar as condições cirúrgicas. 
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2. INTRODUÇÃO 

Conforme entrevista realizada com o Dr. Marcos Magário, inscrito no CRM nº 

49.482, neurocirurgião da Santa Casa de Misericórdia de Santos, foi exposta a 

necessidade de melhorias no ajuste do suporte de fixação craniana, sem perda das 

características inicias de aplicação.  

Será implantado um sistema indicador da força aplicada sobre a superfície do 

crânio, com o objetivo de evitar o risco de um trauma devido à perfuração excessiva 

durante o aperto dos parafusos de fixação. Em paralelo, será implantado um sistema 

de ajuste que proporcionará ao cirurgião a redução do tempo despendido ao 

posicionamento e ajuste do suporte de fixação. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo principal do projeto é tornar operacional o equipamento 

desenvolvido dentro da Universidade, com custos inferiores aos disponíveis no 

mercado. 



4. METODOLOGIA 

Para possibilitar o alcance dos objetivos propostos nessa pesquisa foi 

desenvolvida uma sequencia de atividades, apresentadas neste item, para melhor 

entendimento do método adotado. 

O modelo proposto é baseado o ciclo PDCA para assegurar que qualquer 

desvio ocorrido após a fase de planejamento e execução seja corrigido antes da 

etapa final de aplicação. 

Etapas do plano de trabalho: 

1) Estudar o processo de controle da força exercida pelos pinos de fixação. 
2) Estudar o processo de movimentação do fixador craniano. 
3) Planejar e desenvolver o protótipo. 
4) Modelar a estrutura para determinar os esforços críticos para seleção dos 

materiais de construção.  
5) Confeccionar o protótipo com a implantação das melhorias proporcionadas 

pelo projeto. 
6) Checar a capacidade de aplicação do protótipo. 
7) Tomar ações corretivas contra possíveis desvios ocorridos nos testes do 

protótipo. 
8) Elaborar e apresentar os resultados obtidos no estudo. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

Será utilizado um conjunto de células de carga para medir a força aplicada 

sobre a superfície do tecido ósseo. Esses sensores geram tensões elétricas em 

resposta a pressão mecânica, portanto, de forma análoga podemos determinar o 

esforço sobre o crânio humano através da diferença de potencial gerada na 

deformação dos sensores. 

Será implantado um sistema de travamento rápido para as articulações e uma 

rótula que facilitará a movimentação do suporte durante o processo cirúrgico. 

Para o desenvolvimento do protótipo será especificado o material ideal para o 

suporte através de um mapa de seleção, de modo a equilibrar máxima leveza, baixo 

custo à alta resistência mecânica. 

Fazendo uso do software gráfico SolidWorks será realizado o modelamento 

3D do fixador craniano com as melhorias pretendidas. Através do método de 

elementos finitos serão determinados os esforços críticos aplicados ao equipamento 

e ao crânio, ambos simulados em uma aplicação real. 



Utilizando os resultados obtidos nos estudos da força exercida sobre o crânio, 

do deslocamento realizado na intervenção cirúrgica e o modelamento do 

equipamento, será dado início à fase de construção do protótipo nos laboratórios da 

Universidade. Posteriormente serão realizadas simulações que verifiquem e 

assegurem as condições de utilização do suporte junto ao Dr. Marcos Magário. 

 Após a fase de testes, será elaborado o relatório final contendo os resultados 

obtidos por meio da pesquisa e implantação das melhorias no equipamento. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento foi possível analisar a viabilidade de se estipular uma força 

mínima para a fixação do cérebro durante uma intervenção cirúrgica, tendo como 

resultado a redução na chance de traumas provenientes da utilização do 

equipamento. 
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