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Introdução: As órteses para os membros superiores devem ser confeccionadas sob
medida e se faz necessária uma boa seleção do material. Os termoplásticos de baixa
temperatura são os mais utilizados atualmente e suas propriedades devem ser
conhecidas e mensuradas adequadamente pelos profissionais da área. Objetivo: O
presente estudo teve por objetivo elaborar um protocolo para avaliar, de forma
padronizada, algumas propriedades dos materiais termoplásticos de baixa temperatura
necessárias na prática clínica. Método: Trata-se de um estudo exploratório, pois
envolveu a criação de um instrumento de avaliação, visando a descoberta e o achado.
Para que os materiais possam ser avaliados de forma padronizada, possibilitando a
comparação e replicação, foi elaborado um instrumento específico para isso,
denominado “Manuseio Padronizado de Materiais Termoplásticos para Órteses”.
Resultados: O instrumento contém cinco propriedades a serem avaliadas: Temperatura
de Trabalho, Moldabilidade, Memória, Auto-aderência e Rigidez. O protocolo fornece,
para cada um dos itens, a definição técnica, considerações relativas à aplicação na
confecção de órteses e a descrição dos testes. Discussão: Na prática clínica as
propriedades dos materiais geralmente são verificadas pela percepção do profissional
que o manipula. Testes padronizados, como os propostos no presente estudo, são
importantes para uma análise precisa dos materiais. Conclusão: Os testes criados para
mensurar moldabilidade, memória e auto aderência representam um avanço para a
análise e comparação entre materiais existentes no mercado. O instrumento elaborado
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poderá ser utilizado por profissionais da prática clínica e por pesquisadores que
pretendem investigar materiais termoplásticos para essa finalidade.
Palavras-chaves: Aparelhos ortopédicos, Teste de materiais, Reabilitação, Polímeros.
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