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PARA DOENTES COM PÉ BOTO DOS 0 AOS 16 ANOS
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A C-Pro Direct combinou o seu conhecimento e experiência no design de ortóteses para 
pé boto com materiais e tecnologia de fabrico modernos. O fabrico de calçado sofreu 
uma revolução nos últimos anos, fruto de avanços tecnológicos. Agora, a comunidade 
dos doentes com pé boto, dos seus médicos e dos seus prestadores de cuidados pode 
usufruir de soluções ortotésicas mais confortáveis, apelativas e flexíveis. Acreditamos que 
o ADM Modular Bracing SystemTM para doentes com pé boto represente o avanço mais 
significativo em tratamento ortotésico do pé boto em muitos anos.
As ortóteses de abdução do pé do tipo Denis Browne e Dobbs são o padrão de tratamento 
ortotésico consagrado e são recomendadas para a maioria dos doentes com pé boto 
bem corrigido seguindo o método de Ponseti. Mas há também um número significativo de 
doentes com necessidades mais complexas, que exigem outros tipos de ortóteses, tais 
como barras articuladas, ortóteses unilaterais e AFO à medida. Não há nenhum tipo de 
ortótese para pé boto que seja adequado para todos os doentes com pé boto. O sistema 
ortotésico receitado para um doente pode ter de mudar ou evoluir com o tempo.  
Além disso, o tratamento do pé boto nem sempre termina até aos 5 anos de idade. Alguns 
doentes necessitam de tratamento ortotésico ao longo da adolescência e até à vida adulta.
O ADM Modular Bracing SystemTM para doentes com pé boto é o resultado de uma 
colaboração entre a C-Pro Direct e um fabricante líder de mercado no fabrico de calçado 
em grande escala. O ADM Modular Bracing System oferece o mais tecnologicamente 
avançado e flexível sistema de ortóteses, para a mais ampla gama de métodos de 
tratamento e de idades de doentes disponível atualmente, em qualquer lugar.

É Hora de Mudar

O ADM Modular Bracing System oferece o mais tecnologicamente avançado e 
flexível sistema de ortóteses, para a mais ampla gama de métodos de tratamento e 
de idades de doentes disponível atualmente, em qualquer lugar.
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O ADM Modular Bracing SystemTM para doentes com pé boto oferece, pela primeira vez, 
um sistema único, coerente e intercambiável de ortóteses, para todos os doentes com pé 
boto, sejam quais forem as suas necessidades ortotésicas. 
O sistema suporta doentes com pé boto idiopático, complexo e sindrómico  
dos 0 aos 16 anos, e oferece aos médicos o mais abrangente conjunto de  
opções ortotésicas disponível em qualquer lugar. Os principais componentes  
do ADM Modular Bracing SystemTM são:
• A ortótese de tornozelo e pé, para pé boto ADM
• A barra de rotação externa ADM
• O mecanismo de abdução e dorsiflexão (com AFO noturna ou calçado ambulatório)
• Calçado ambulatório ADM

O ADM Modular Bracing SystemTM

O ADM Modular Bracing SystemTM é um sistema ortotésico 
integrado, que cobre a maior gama de necessidades e idades 
de doentes com pé boto.

ADM MODULAR BRACE SYSTEM 
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A ortótese de tornozelo e pé ADMTM (AFO ADM)

A AFO ADM é o componente central do sistema ortotésico noturno. Pela primeira vez, 
foi aplicada tecnologia moderna de fabrico de calçado para satisfazer as desafiantes 
necessidades clínicas do tratamento ortotésico para doentes com pé boto. O resultado 
é a espantosa AFO ADM: a mais confortável, ajustada, leve e apelativa ortótese para pé 
boto disponível atualmente. Todos os pormenores da AFO ADM foram concebidos para 
promover a tolerância aos protocolos ortotésicos necessários e a eficácia clínica.

A AFO ADM é feita em espuma EVA macia, ultraleve e confortável, que envolve um  
núcleo rígido. A AFO combina o melhor dos princípios de design da tradicional sandália 
para pé boto com os modernos processos de fabrico e materiais do calçado desportivo.  
O resultado é uma ortótese muito confortável, leve e apelativa, com todas as 
características necessárias para a prevenção da recidiva do pé boto.

A AFO ADM é a única sandália que 
pode ser usada tanto com barras 
de rotação externas bilaterais como 
com mecanismos de abdução  
e dorsiflexão unilaterais.
No final de 2021, a AFO também 
será compatível com a gama de 
barras de abdução de pé articuladas 
e convencionais DobbsTM.

Um sistema de língua elástica 
de três vias, fabricado em 
materiais flexíveis, prende 
confortavelmente os pés dos 
doentes, sem comprometer os 
movimentos subtalares  
ou tibiotalares.

A ortótese de tornozelo e pé ADMTM é bonita, confortável e eficaz. É a única ortótese que 
pode ser usada tanto com barras de rotação externas bilaterais, como com barras Dobbs, 
e com mecanismos de abdução e dorsiflexão unilaterais
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O invólucro do pé da AFO ADM foi modelado com base em pés botos esquerdo e direito 
corrigidos reais, para proporcionar uma AFO de ajuste mais firme e confortável do que o 
alcançado com as convencionais sandálias retilíneas simétricas. O invólucro e a estrutura 
interna incorporam um bordo lateral retilinizado e não têm apoio de arco, para facilitar as 
melhorias da forma do pé em doentes com pé boto.

Tal como o calçado moderno,  
a AFO ADM é fabricada 
usando tecnologia de 
laminação, para alcançar a 
difícil combinação de baixo 
peso e muita resistência e 
conforto. A estrutura interna 
inclui um contraforte para 
alcançar as propriedades 
físicas e corretivas exigidas de 
uma ortótese para pé boto.

A progressão do calcâneo  
pode ser medida com  
precisão, utilizando o orifício  
de observação traseiro e  
o medidor de profundidade

Bordo 
lateral 
retilinizado

A ortótese de tornozelo e pé ADMTM representa uma fusão dos conhecimentos 
especializados em projeto de ortóteses com a moderna tecnologia de fabrico de 
calçado em grande escala

Os componentes da estrutura 
interna e do sistema de faixas 
foram concebidos para promover 
suavemente o endireitamento do 
bordo lateral.

Contraforte

Contraforte

Invólucro

EntressolaSola 
exterior

Forma do pé direito
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A barra de rotação externa ADMTM

A barra de rotação externa ADM proporciona uma implementação moderna, leve,  
elegante e prática das ortóteses de abdução de pé do tipo barra Denis Browne para 
doentes com pé boto.

Os pais só têm de utilizar a configuração de barra tal como receitada para a criança. As clínicas 
movimentadas pouparão tempo, pois não terão de treinar os pais sobre o ajuste das barras.  
As complicações decorrentes de um ajuste incorreto das barras também se evitam.

Selecione molas de 70 ou 60 graus para pé boto bilateral e molas de 30 graus para o 
lado não afetado nos casos unilaterais. Use molas de 45 graus para pé boto atípico e/
ou em casos em que a rotação externa de 70 ou 60 graus não é tolerada. Meça a largura 
entre ombros do doente e selecione a barra adequada do kit fornecido. Quando o doente 
cresce, basta trocar a barra para o tamanho acima.

70 / 60 graus70 / 60 graus

45 graus45 graus

30 graus

A barra de rotação externa ADMTM é elegante, leve e eficaz. Para pais e prestadores 
de cuidados, representa uma solução simples e despreocupada, sem necessidade de 
configuração ou ajuste.

30 graus
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A montagem da barra demora apenas alguns segundos. Não são necessários parafusos  
nem ferramentas para montar a barra. Basta selecionar o comprimento de barra pretendido. 
Inserir as molas e torcer até fazer clique. A desmontagem exige a utilização de uma 
ferramenta para remoção da mola (fornecida com cada kit de barras). 

Ferramenta de 
remoção de 
molas

Garantia de limite de custos
Com cada par de molas de barra 
pequenas ou grandes adquirido, todos 
os comprimentos de barras necessários 
para a viagem ortotésica do doente são 
fornecidos sem custos. Um doente vai 
precisar apenas de um ou dois pares de 
molas para todo o tratamento. As molas 
têm garantia vitalícia.

A barra de rotação externa ADMTM foi concebida para aumentar o número de doentes 
atendidos em clínicas movimentadas. Basta selecionar os componentes necessários e 
entregar a configuração de barra receitada aos pais ou prestadores de cuidados

Selecione e insira a mola Rode até fazer clique

“clique”

“rode”

Estão disponíveis barras extra curtas (e ultraleves) em todas as configurações de molas, 
para se adequarem aos mais pequeninos e para os casos em os médicos pretendem um 
afastamento dos pés menor do que a largura entre ombros.
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O mecanismo de abdução e dorsiflexão (ADMTM)

O mecanismo de abdução e dorsiflexão oferece a única opção credível de ortótese 
unilateral para doentes com pé boto e a única opção ortotésica para muitas condições 
mais complexas.

O mecanismo de abdução e 
dorsiflexão é um dispositivo 
com dois mecanismos 
rotativos que, quando 
encaixados numa AFO 
ADM, ficam anatomicamente 
alinhados com as articulações 
subtalar (STJ) e tibiotalar 
(TTJ) do doente.  
Os mecanismos ADM são 
movidos por molas que fazem 
a abdução e a dorsiflexão do 
pé do doente.

Os mecanismos movidos a mola ADM permitem que o doente mobilize as articulações 
subtalar e tibiotalar normalmente mas, quando relaxado, a dormir, o ADM move o pé para 
uma posição de abdução e dorsiflexão. Durante o sono, o ADM mantém uma posição 
correta do pé e um alongamento de longa duração e baixa intensidade dos tendões e 
ligamentos do pé e da parte inferior da perna.

A análise biomecânica com animação digital avançada demonstrou que o ADM e as 
barras Denis Browne alcançam posições de pé semelhantes. Os dois dispositivos 
funcionam de formas muito diferentes, mas alcançam, no fim de contas, um resultado 
semelhante. A C-Pro Direct não defende um dos tipos de dispositivo em detrimento do 
outro, mas considera a disponibilidade de opções ortotésicas adicionais uma importante 
vantagem para a comunidade dos doentes. Pela nossa experiência, não há um único 
dispositivo que represente a melhor opção para todos os doentes em todas as alturas.

Para muitos doentes com necessidades mais complexas, o ADMTM representa a única 
opção ortotésica viável. Pela nossa experiência, não há um único dispositivo que 
represente a melhor opção para todos os doentes em todas as alturas
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STJ

TTJ

Os mecanismos de abdução 
e dorsiflexão prendem-se ao 
calçado através do sistema 
de molas laterais ADM. Os 
ADM podem ser encaixados 
em ortóteses de tornozelo e 
pé ADM como uma ortótese 
noturna, mas também podem 
ser encaixados em calçado 
ambulatório adaptado ou até 
em AFO à medida.

Os ADM não são habitualmente utilizados como a primeira opção ortotésica para doentes 
com pé boto sem complicações, mas podem ser usados desta forma por uma questão de 
preferência. Há muitos exemplos de doentes que usaram o ADM exclusivamente como a 
sua única ortótese e que já concluíram com sucesso o seu tratamento do pé boto.
Os ADM são presentemente mais utilizados quando há dificuldades em tolerar a ortótese 
do tipo Denis Browne ou quando o tratamento mais convencional está a falhar e se 
procura uma opção conservadora alternativa. Muitas vezes, pode ser quando o doente tem 
hipermobilidade, está a recidivar, a sofrer de bolhas e úlceras, ou tem outras complicações. 
As crianças mais velhas que necessitam de tratamento ortotésico continuado aceitam 
muitas vezes o ADM com mais facilidade do que as barras de rotação externa.
Uma vantagem significativa do ADM Modular Bracing System é que uma única ortótese de 
tornozelo e pé ADM acomoda tanto barras de rotação externa quanto ADM. Isto facilita 
muito a procura de opções ortotésicas alternativas quando necessário.

Ao partilhar um sistema comum de molas laterais, é agora possível usar ADM e barras de 
rotação externa com uma única ortótese de tornozelo e pé. 
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O mecanismo de abdução e dorsiflexão (ADMTMambulatório)

O mecanismo de abdução e dorsiflexão encaixado em calçado diurno normal adaptado 
cria uma AFO ambulatória que faz a abdução e a dorsiflexão simultânea do pé durante 
a deambulação. Para doentes com supinação dinâmica residual, mesmo após correção, 
ou doentes com necessidades continuadas complexas, o ADM ambulatório pode ser uma 
alternativa de tratamento altamente eficaz.

O calçado é adaptado de forma a incluir ranhuras ADM. 
Isto permite que os dispositivos ADM sejam encaixados e 
desencaixados.
O calçado pode ser adaptado pela C-Pro Direct ou por 
outras oficinas de ortóteses e próteses, usando os kits 
de adaptação de calçado ADM. Os kits de adaptação de 
calçado também permitem a incorporação de ranhuras 
ADM em AFO feitas à medida, quando o doente tem 
necessidades muito especializadas.

O design ADMTM foi alterado para partilhar um sistema de molas laterais comum.  
Agora, todos os ADM podem ser usados tanto como dispositivos noturnos como 
dispositivos ambulatórios.
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Centro de Pressão (COP):  
A análise do COP ilustra o modo 
como o ADM modifica o COP de 
um doente numa marcha supinada 
para reduzir a pressão no bordo 
lateral

1. Fase de balanço 
inicial: O doente mostra 
evidência de caminhar 
em varo sem o ADM.

2. Fase de balanço 
intermédio: O ADM 
corrige o varo do 
calcâneo e o toque 
do calcanhar é agora 
ligeiramente em valgo.

3. Fase de balanço 
terminal: O ADM permite 
um toque do calcanhar 
mais ativo, há menos 
rotação interna e maior 
dorsiflexão.

Enquanto ortótese ambulatória, o ADM modifica a marcha do doente. O comprimento 
da passada é aumentado, o toque do calcanhar é melhorado, e a rotação para dentro é 
reduzida. Os doentes que usam o ADM ambulatório relatam frequentemente resistência, 
mobilidade e conforto aumentados em comparação com outras ortóteses.

Quando usado como sistema ortotésico ambulatório, o ADMTM consegue 
alcançar imediatamente melhorias na marcha, dando aos doentes maior 
mobilidade, resistência e confiança.

Perfil de centro de pressão típico  
de doente sem ADM (Linha vermelha) 
e com ADM (Linha verde)



12  www.c-prodirect.com

Comprimento 
do pé C (mm)

Tamanho da 
sandália

67 a 70 0000
71 a 75 000
76 a 80 00
81 a 87 0
88 a 92 1

93 a 102 2
103 a 112 3
113 a 122 4
123 a 132 5
133 a 142 6
143 a 152 7
153 a 162 8
163 a 172 9
173 a 182 10
183 a 192 11
193 a 202 12

Dimensões do produto e Guia de configuração

Ortótese de tornozelo e pé
A ortótese de tornozelo e pé para pé boto deve ajustar-se bem ao pé do doente. A faixa dos 
dedos do pé deve cobrir os dedos do pé e estes não devem ultrapassar a extremidade do 
invólucro da AFO. O guia de tamanhos abaixo dá margem para algum crescimento.  
Para selecionar o tamanho adequado, meça o comprimento do pé, como ilustra o diagrama. 
Isto pode ser feito sem qualquer equipamento especial, bastando para isso pôr o doente 
de pé em cima de uma folha de papel e desenhar as duas linhas paralelas no calcâneo e 
dedo do pé. Depois, usa-se uma régua para medir o comprimento (C) em milímetros (mm). 
Portanto, por exemplo, um pé de 120 mm necessitaria, normalmente, de uma AFO de 
tamanho 4. Isto daria uma margem de crescimento de pelo menos 7 mm.

C

A tabela de tamanhos acima dá margem para algum crescimento. É importante 
não usar AFO demasiado grandes para a criança, pois a função terapêutica tanto 
das barras de rotação externa como dos ADM pode ficar comprometida
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As barras de rotação externa são geralmente ajustadas para colocar os calcâneos do AFO 
à largura dos ombros. No entanto, reconhece-se que os médicos podem receitar larguras 
de barras menores ou maiores, dependendo das indicações do doente.

Tipo de barra encomendável Largura entre 
calcâneos (mm)

Compatibilidade 
com sandálias

Barra extracurta 130 a 150 0000 a 5

Kit para barras pequenas 1 170 a 250 (5 barras) 0000 a 5

Kit para barras pequenas 2 270 a 290 (2 barras) 0000 a 5

Kit para barras grandes 1 250 a 310 (4 barras) 6 a 12

Kit para barras grandes 2 330 a 350 (2 barras) 6 a 12

Barras individuais Todos os tamanhos  
(1 barra)

0000 a 12

Seleção de barras do ADM Modular Bracing SystemTM

NOTAS:

Os kits de barras são de graça por cada par de molas adquirido. Estão disponíveis 
descontos para as molas de barras para conjuntos para 10 ou 25 doentes.

Selecione o comprimento de barra que 
melhor corresponder à largura de ombros 
do doente (Xmm) ou à distância necessária 
entre os calcâneos da ortótese.
As barras estão disponíveis em 
incrementos de largura de 20 mm, de 130 
mm até 350 mm.
As barras extracurtas são fornecidas com 
terminações de molas permanentemente 
encaixadas. Portanto, os requisitos de 
ângulo da mola devem ser especificados 
para cada encomenda de barras 
extracurtas - por ex., 130 mm Esquerdo  
30 graus, Direito 60 graus.

Por cada par de molas de barra pequenas ou grandes adquirido, todos os comprimentos 
de barras necessários para toda a viagem de tratamento ortotésico do doente são 
fornecidos sem custos. Um doente vai precisar apenas de um ou dois pares de molas para 
todo o tratamento. As molas têm garantia vitalícia.

Barras a custo zero

Os kits 1 de barras 
pequenas e grandes  
(a negrito) vão 
ao encontro das 
necessidades  
da maioria dos 
doentes ao longo  
do tratamento.
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Gama de 
molas

Ângulo de rotação 
externa (graus) Aplicação típica

Pequena 70 Pé boto
Pequena 60 Pé boto
Pequena 45 Pé boto complexo
Pequena 30 Pé não boto
Grande 70 Pé boto
Grande 60 Pé boto
Grande 45 Pé boto complexo
Grande 30 Pé não boto

Molas para ADM Modular Bracing SystemTM

As molas para barras do ADM Modular Brace têm um ângulo fixo. Vêm em dois tamanhos, 
Esquerda e Direita, e quatro ângulos de abdução (70, 60, 45 e 30 graus).
Por exemplo, uma encomenda para um doente com pé boto unilateral de lado esquerdo, 
AFO de tamanho 2, precisaria de uma mola pequena esquerda 60 e uma mola pequena 
direita 30.

Esta imagem é de uma 
configuração de barra 
Esquerda 60 graus e 
Direita 60 graus, tal 
como seria tipicamente 
usada num doente com 
pé boto bilateral

As clínicas movimentadas que tratam muitos doentes podem preferir manter um 
inventário de uma série de molas e kits de barras. Estão disponíveis descontos para 
conjuntos de 10 e 25, o que reduz significativamente o custo do tratamento.

Dimensões do produto e Guia de configuração

A gama de molas pequenas é 
para AFO de tamanho 0000 a 5.
A gama de molas grandes é 
para AFO de tamanho 6 a 12.

Garantia vitalícia
As molas de barras têm garantia 
vitalícia. Para uma única criança,  
a quantidade máxima gasta será ou  
1 ou 2 pares de molas para todo o 
tratamento ortotésico. 
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C 
Gama de 

comprimento 
do pé (mm)

Tamanho 
ADM

Tamanho 
AFO

A2 
Altura 

máxima 
(mm)

A1  
Altura 

mínima 
(mm)

81 a 92 XXXS 0 a 1 115 65

93 a 102 XXS 2 136 76

103 a 122 XS 3 a 4 156 76

123 a 132 S 5 185 76

133 a 142 SM 6 188 84

143 a 162 M 7 a 8 210 90

163 a 182 ML 9 a 10 223 103

183 a 202 L 11 a 12 250 103

203 a 272 XL n/a 270 115

203 a 272 XL n/a 330 115

Abduction Dorsiflexion MechanismTM

Os ADM são fornecidos em oito tamanhos, do XXXS ao L. Também está disponível 
um tamanho extra grande (XL) adicional, mediante pedido, para pés adultos pequenos 
com mais de 202 mm de comprimento. A seleção de tamanho do ADM baseia-se no 
comprimento do pé, usando a tabela abaixo. Ao fazer a encomenda, a configuração de 
mola ADM pretendida também tem de ser especificada. A maioria dos doentes com pé 
boto com pés bem corrigidos alcançará uma boa posição e grau de alongamento passível 
de ser tolerado durante o sono com molas Padrão STJ (articulação subtalar) e Padrão  
TTJ (articulação tibiotalar). No entanto, também estão disponíveis opções mais fortes 
e mais fracas destas molas. Para assistência, aconselhamento e orientação quanto à  
seleção de tamanho ou de molas de ADM, queira contactar a C-Pro Direct por email,  
para clinicalsupport@c-prodirect.com. 

A C-Pro Direct está sempre disponível para aconselhar sobre a seleção de 
tamanhos e molas de ADMTM. Encontra mais ajuda em www.c-prodirect.com

Quando aplicado, a extremidade 
superior do ADM não pode 
chegar perto da fossa poplítea 
(P) do doente, pois isso provoca 
desconforto.

Queira contactar a C-Pro Direct se forem necessários tamanhos XL. Podem ser pedidos 
pormenores adicionais, para garantir uma configuração ótima. Os ADM XL estão 
disponíveis em altura normal (A2=270) e grande (A2 = 330). Também estão disponíveis 
para circunferências da barriga da perna normais e maiores.



ADM MODULAR BRACE SYSTEM 

Contacte-nos para experimentar o sistema 
ortotésico para pé boto mais avançado do mundo

Perguntas de distribuidores bem-vindas

www.c-prodirect.com
0044 (0) 1732 860 158
adm@c-prodirect.com 

Os produtos do sistema ADM Modular Clubfoot Brace SystemTM são fabricados pela C-Pro Direct 
Ltd, uma empresa com certificação ISO 13485, e são rotulados e embalados em conformidade 
com a regulamentação do Reino Unido, da Europa (MDR) e dos EUA relativa a Dispositivos 
Médicos de Classe 1. Todos os produtos estão protegidos por uma série de patentes e pedidos 
de patente internacionais, e todos os direitos estão reservados. O ADM Modular Brace SystemTM, 
ADMTM e ADM PonsetiTM são marcas comerciais da C-Pro Direct Ltd.
C-Pro Direct Ltd. 7a Enterprise Way, Edenbridge, Kent UK. TN8 6HF

EXPERIMENTE 
AGORA

DNKFRC102160

Para qualquer dúvida, contacte-nos em adm@c-prodirect.com


