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Abstrato
CONTEXTO: Foi desenvolvido um novo conceito de capacete de bicicleta concebido para atenuar
a aceleração rotacional da cabeça, que é a mecânica predominante quando se dá um traumatismo
craniano (TBI - Traumatic Brain Injury). Este
O conceito WAVECEL aplica uma estrutura alveolar flexível embutida dentro do capacete para suspensão do movimento rotacional. Este conceito alveolar, que atenua a aceleração rotacional da
cabeça, difere de outras tecnologias de capacetes de bicicleta, tais como o MIPS (Multi-Directional
Impact Protection System) que está disponível comercialmente e que utiliza um revestimento deslizante que permite o deslizamento entre o capacete e a cabeça durante um impacto. Este estudo
quantifica a eficácia de ambos, do conceito alveolar WAVECEL e do capacete MIPS em comparação
direta com um capacete de bicicleta tradicional feito de poliestireno expandido rígido (EPS).
MÉTODOS: Três tipos de capacetes de bicicletas foram sujeitos a impactos oblíquos em testes
assistidos de queda vertical contra uma bigorna inclinada: capacetes EPS tradicionais (grupo de
CONTROLO); capacetes com revestimento deslizante MIPS (grupo DESLIZANTE); e capacetes com
estrutura alveolar WAVECEL (grupo ALVEOLAR). O desempenho dos capacetes foi avaliado utilizando
impactos de 4.8 m/s contra bigornas em ângulos de 30°, 45° e 60° em relação ao plano horizontal.
Adicionalmente, o desempenho dos capacetes foi testado a uma maior velocidade de 6.2 m/s contra
uma bigorna com ângulo de 45°. Foram utilizados cinco capacetes em cada uma das quatros situações de impacto para cada um dos três grupos, tendo sido utilizados um total de 60 capacetes.
Foram adquiridos modelos cinemáticos de cabeças para serem utilizados no cálculo do critério de
risco de lesão para lesões cerebrais Abbreviated Injury Score (AIS) 2.
RESULTADOS: A aceleração linear do modelo de cabeça abaixo dos 90g não foi associado com o
risco de fratura do crânio em nenhum dos cenários de impacto e em nenhum dos tipos de capacete.
A aceleração rotacional do modelo da cabeça no grupo de CONTROLO foi mais alta nos impactos
a 6.2 m/s contra a bigorna num ângulo de 45° (7.2±0.6 krad/s2). Neste cenário de impacto, os capacetes DESLIZANTES e ALVEOLARES reduziram a aceleração rotacional em 22% (p=0003) e 73%
(p<0.001), respetivamente, em comparação com os capacetes CONTROLO. O grupo de CONTROLO
obteve o maior risco de lesão cerebral AIS 2 de 59±8% em impactos de 6.2 m/s contra a bigorna a
45°. Neste cenário de impacto, os capacetes DESLIZANTES e ALVEOLARES reduziram o risco de
lesão cerebral AIS 2 para 34.2% (p<0.001) e 1.2% (p<0.001), respetivamente, em comparação com os
capacetes de CONTROLO.
DISCUSSÃO: Os resultados deste estudo estão limitados a uma amostra estreita de condições de
impactos, mas demonstrou que a aceleração rotacional potencial e o risco associado de lesões cerebrais pode ser significativamente reduzido pelo conceito alveolar WAVECEL ou por um revestimento
deslizante MIPS. Os resultados obtidos em velocidades e ângulos de impacto específicos indicaram diferenças de desempenho entre estes mecanismos. Estas diferenças enfatizam a necessidade
de pesquisa contínua e de esforços de desenvolvimento em relação a tecnologias de capacete que
possam melhorar a proteção contra as lesões cerebrais num maior leque de parâmetros em impactos
realísticos.

1. Introdução
Os capacetes de bicicleta são a principal e mais eficaz estratégia para a proteção da cabeça durante
os impactos a fim de evitar traumatismos cranianos. 21 Os capacetes de bicicleta atuais utilizam um revestimento de poliestireno
expandido rígido (EPS) que amortece o impacto, reduz a força do mesmo e, por sua vez, reduz as acelerações lineares e angulares da cabeça que se sabe serem causado-

26 Estes capacetes convencionais em EPS são altamente eficientes no que concerne a reduzir o risco de fratura do crânio, de lesões de
penetração e de lesões cerebrais.
13, 15, 27 No sentido de melhorar a proteção contra as lesões cerebrais traumáticas rotacionais, diversos designs de capacetes de
bicicleta implementaram mecanismos específicos para atenuar a aceleração rotacional da cabeça.
3, 6, 15, 19 Estes mecanismos dividem-se
geralmente em duas categorias. A primeira categoria utiliza um interface deslizante esférico dentro
do capacete. Por exemplo, o Sistema de Proteção de Impactos Multi-Direcionais (MIPS® AB, Täby,
Suécia) consiste numa fina camada de revestimento que cobre o interior do capacete. Esta tecnologia
disponível comercialmente procura reduzir a aceleração rotacional da cabeça ao permitir o deslizar
entre o capacete e a cabeça durante o impacto. A segunda categoria utiliza uma estrutura flexível
que procura reduzir a tensão rígida do capacete. 19 Embora não esteja ainda disponível comercialmente, o estudo presente avalia a estrutura alveolar flexível que é embutida dentro do capacete para
garantir suspensão rotacional. Esta estrutura alveolar WAVECELTM representa uma extensão a uma
investigação anterior feita por Hansen e outros sobre um sistema de atenuação do impacto angular.
19
ras de traumatismos cranianos.

Estes mecanismos partilham o objetivo de reduzir a aceleração rotacional da cabeça causada por um
impacto oblíquo no sentido de melhorar a proteção contra os traumatismos cranianos rotacionais. 39
Os benefícios potenciais destes mecanismos baseiam-se num amplo corpo de pesquisa, que evidencia que as concussões e as lesões cerebrais traumáticas podem ser
causadas de imediato pela aceleração rotacional da cabeça que submete os tecidos cerebrais a forças opostas e resulta em lesão axonal difusa. 17, 18, 20, 22, 24, 31, 34, 37

A maioria dos impactos oblíquos reais de ciclistas com capacete ocorrem com ângulos de impacto
entre os 30˚- 60˚ graus. .7, 8, 32 Estes impactos oblíquos induzem forças radiais e tangenciais à cabeça, causando rotações lineares e rotacionais. 27,
42 O teste obrigatório da Comissão de Proteção e Segurança dos Consumidores (CPSC) para capacetes de bicicleta vendidos nos EUA apenas considera a aceleração linear
resultante de impactos verticais, onde o modelo da cabeça é limitado na rotação.
12 Uma vez que este teste de atenuação de impacto
da CPSC não avalia a aceleração rotacional, não é indicado para avaliar a eficiência dos mecanismos
concebidos para atenuar a aceleração rotacional da cabeça em impactos oblíquos. Por conseguinte, é necessário
um método avançado de teste de impactos em capacetes para simular impactos oblíquos e avaliar também as consequentes acelerações linear e rotacional num modelo cinemático de cabeça. Têm sido desenvolvidos muitos métodos de teste de impactos oblíquos, incluindo testes de impactos em queda livre assistida numa bigorna em posição

, quedas verticais numa superfície de impacto com transferência lateral 3, 27, 29 e testes de
impactos pendular.5, 35 Estes testes de impacto oblíquo utilizam frequentemente um modelo cinemático antropomórfico de cabeça e pescoço Hybrid III de homem com percentil 50.5, 6, 19, 27, 34
angular,16, 19, 25, 30

O presente estudo utilizou um método avançado de teste de impacto baseado numa queda livre
assistida de um modelo cinemático de cabeça e pescoço Hybrid III para conduzir os testes de impacto oblíquo e avaliar a atenuação das acelerações linear e rotacional da cabeça conferidas pelas
diferentes tecnologias de capacetes. Este estudo, especificamente, avaliou a atenuação de impacto
de protótipos de capacetes com conceito WAVECEL e dos capacetes disponíveis comercialmente
com revestimento deslizante MIPS em comparação direta com capacetes EPS convencionais em
situações de impactos com velocidades e ângulos específicos. 7, 8 Os resultados dos estudos foram
utilizados para testar a hipótese em que os mecanismos de absorção de impactos dos capacetes
WAVECEL e MIPS podem conferir atenuação melhorada da aceleração rotacional em comparação
com os capacetes de bicicleta EPS convencionais.

2. Métodos
2.1 Capacetes:
Foram avaliados três tipos de capacetes de bicicleta: capacetes convencionais EPS (grupo de CONTROLO), capacetes com revestimento deslizante MIPS (grupo DESLIZANTE) e capacetes protótipo
de estrutura alveolar WAVECEL (grupo ALVEOLAR). Para o grupo de CONTROLO, foram testados 20
capacetes de bicicleta convencionais (Scott ARX, www.scott-sports.com). Estes capacetes de gama
média eram compostos por um revestimento externo micro-shell em policarbonato moldado e forro
convencional de poliestireno expandido (EPS) (Imagem 1A). O revestimento EPS de densidade única
não tinha estruturas de reforço embutidas. Para o grupo DESLIZANTE, foram testados 20 capacetes
com forro deslizante MIPS (Scott ARX Plus, www.scott-sports.com) (Imagem 1B). Estes capacetes
eram idênticos aos do grupo de CONTROLO, com a exceção do forro deslizante adicional. O Scott
ARX Plus foi o capacete com melhor classificação da Avaliação de Capacetes de Bicicleta dos
Relatórios do Consumidor 2016.1 Este capacete foi selecionado para o presente estudo por representar um capacete de bicicleta líder de média gama. Para o grupo ALVEOLAR, foram utilizados e modificados 20 capacetes Scott ARX adicionais para implementar a estrutura alveolar WAVECEL sem afetar
a espessura geral do capacete (Imagem 1C). Foi removida do interior do capacete uma espessura de
15mm do material EPS através de uma máquina de fresagem programada, deixando cerca de 10mm
do revestimento exterior original EPS. A espessura de 15mm de estrutura alveolar foi colocada dentro
da inserção maquinada para repor a espessura original do capacete. Na zona frontal do capacete, a
estrutura alveolar prolonga-se cerca de 12mm abaixo da linha de impacto especificada no teste de
impacto CPSC para o modelo cinemático de cabeça ISO J. 12
Este revestimento alveolar dispõe de uma estrutura de alvéolos concebida especificamente para conferir mecanismos distintos de absorção de forças de impacto radiais e tangenciais. Para as forças de
impacto radial, cada alvéolo tem uma prega transversal para suportar a curvatura alveolar organizada.
Para as forças de impacto oblíquo, os alvéolos podem dobrar-se em direções opostas e a estrutura
pode ficar com uma deformação elástica no seu plano que serve como suspensão rotacional entre a
cabeça e o revestimento exterior do capacete. Todos os capacetes tinham o mesmo sistema de retenção, revestimento exterior e espessura geral de forro. Os capacetes CONTROLO, DESLIZANTES e
ALVEOLARES tinham um peso médio de 208±4g, 233±6g e 282±4g, respetivamente

Imagem 1: Foram testados três tipos de capacetes com revestimento exterior e espessura de forros
idênticos: A) Capacetes EPS convencionais (CONTROLO); B) capacetes com forro deslizante MIPS
para atenuação da aceleração rotacional (DESLIZANTE); e C) capacetes com estrutura alveolar para
atenuação de acelerações linear e rotacional (ALVEOLAR). As zonas EPS seccionadas com um corte
transversal (A-A) e corte sagital (B-B) estão sublinhadas a branco para ilustração. As zonas de impacto correspondentes às bigornas em ângulos de 30˚, 45˚ 60˚ estão salientadas com pontos vermelhos
nos cortes transversais sagitais.

2.2 Configuração do Teste
Os testes dos capacetes foram executados no centro de Testes de Impacto em Capacetes (HIT, na
sigla em inglês) do Laboratório de Biomecânica de Portland (Imagem 2A). Na ausência de um padrão
aceite para testes de impactos oblíquos em capacetes de bicicletas, as instalações do HIT foram
concebidas para seguir as recomendações de uma publicação recente em métodos avançados para
testes de impactos oblíquos 42 que corresponde em grande medida com diversos métodos publicados de quedas verticais em bigornas oblíquas. .6,
16, 19 As recomendações específicas que foram implementadas a partir da publicação incluíam: a utilização de um modelo cinemático de cabeça antropomórfica Hybrid
III que tem uma massa e inércia mais realísticas do que as cabeças cinemáticas ISO 42 e que fornecem cobertura de pele;
25 um pescoço Hybrid III, que pode ser conectado
prontamente à cabeça cinemática;
5, 42 avaliação das acelerações linear e rotacional do modelo de cabeça; ângulos de impacto entre os 30˚ to 60˚; 7, 8, 32 uma
superfície de impacto com lixa de 80 grãos de acordo com ECE R-22.05;14 e a inclusão de velocidade
de impacto maior do que 6 m/s numa bigorna a 45˚ para uma maior aproximação de análise de acidente em cenário real. 7, 8, 25, 42
Em conformidade, as instalações do HIT utilizaram uma cabeça e pescoço antropomórficos cinemáticos Hybrid III do sexo masculino com percentil 50 (78051-336, Humanetic Innovative Solutions,
Plymouth, MI) que foram conectados a uma torre de carril para quedas verticais (Imagem 2b). O
peso da montagem da queda foi de 14kg, incluindo o modelo cinemático de cabeça e pescoço e a
estrutura de ligação ao carril de queda, mas excluindo o capacete. Foi utilizada uma bigorna plana
ajustável entre os 30˚ e os 60˚ para induzir os impactos oblíquos em resposta às quedas verticais. A
aceleração linear da cabeça foi obtida com o acelerómetro linear de três eixos (356B21 ICP Triaxial,
PCB Piezotronics, Depew, NY) montado no centro de gravidade da cabeça Hybrid III (Imagem 2B).
A aceleração linear resultante foi calculada a partir dos três componentes de aceleração linear. A
aceleração rotacional ay e a velocidade rotacional wy do modelo cinemático da cabeça em torno do
eixo-y transversal foram medidas com um acelerómetro rotacional (#8838, Kistler Instruments Corp.,
Amherst, NY). A avaliação da rotação do modelo da cabeça foi limitada à rotação em volta do eixo-y
transversal, uma vez que todos os impactos foram centrados na linha sagital média do capacete e
a superfície da bigorna foi alinhada em paralelo com o eixo transversal do modelo da cabeça.19 A
velocidade de impacto foi medida com um velocímetro (#5012 Velocimeter, Cadex Inc., Quebec, CA).

Imagem 2: A) Centro de Testes de Impactos em Capacetes (HIT, na sigla em inglês) para uma queda
vertical de um modelo de pescoço e cabeça Hybrid III numa bigorna ajustável dos 0° - 60° para simular impactos oblíquos. B) Montagem de queda com acelerómetros linear e rotacional do modelo de
cabeça para obter a cinemática do modelo de cabeça em termos de aceleração linear (a) e de aceleração rotacional (a).
Foram testados cinco capacetes de cada grupo com uma velocidade de impacto de 4.8 m/s em bigornas com ângulos de inclinação de 30˚, 45˚ e 60˚. Adicionalmente, foram ainda testados na bigorna
com 45˚ a uma velocidade de 6.2 m/s (Imagem 3). As velocidades de impacto, mas não os ângulos
de impacto, representam aquelas especificadas pelo padrão de segurança de capacetes de bicicleta
§1203 da Comissão de Segurança de Produtos ao Consumidor (CPSC) dos EUA. 12 Como é comummente utilizado em testes de capacetes com modelos cinemáticos de cabeça e pescoço Hybrid III,
foi colocada uma meia de nylon sobre o modelo da cabeça para ficar mais fiel à cabeça humana ao
reduzir a alta fricção inerente ao escalpe de silicone do modelo Hybrid III. Os capacetes 4, 23, 33, 41
foram ajustados adequadamente ao modelo de testes com o seu sistema de ajuste original. Antes de
cada teste foi aplicada folha de lixa com 80 grãos à superfície da bigorna. 14

Imagem 3: Testes de queda vertical de localização frontal e sagital média contra uma A) bigorna a
30˚, B) bigorna a 45˚ e C) bigorna a 60˚. Os ângulos da bigorna a 30˚, 45˚ e 60˚ correspondem aos
ângulos de impacto entre a trajetória da cabeça e a superfície de impacto a 30˚, 45˚ e 60˚, respetivamente.

2.3 Aquisição e Análise de Dados
A informação do acelerómetro foi captada através de uma taxa de amostra de 20 kHz num sistema de
aquisição de dados (PCI-6221, National Instruments, Austin, TX). As acelerações foram filtradas com
passa-baixo num Canal de Frequência de Classe (CFC) 1000, tal como especificado pelo SAE J211.36
A velocidade rotacional wy foi calculada com o software LabVIEW utilizando a integração trapezoidal
dos dados de aceleração rotacional.
Para avaliar a probabilidade de lesão cerebral, o Critério de Lesão Cerebral (BrIC, na sigla em inglês)
revisado foi calculado para cada impacto baseado na velocidade rotacional de pico do modelo de
cabeça.40 BrIC é um critério de lesões baseado em modelos de cabeça cinemáticos que foi especificamente concebido para aparelhos de testes antropomórficos, incluindo o modelo de cabeça
Hybrid III de homem com percentil 50 utilizado no presente estudo. A versão BrIC atualizada oferece
valor crítico (wcr) para a velocidade rotacional em torno do eixo-y transversal de 56.45 rad/s quando
é utilizado um modelo de cabeça Hybrid III. Por conseguinte, o BrIC foi calculado de acordo com a
seguinte equação (Eq. 1):
BrIC = wy, max / (56.45 rad/s) 		

(1)

A probabilidade de fazer uma lesão cerebral Abbreviated Injury Score (AIS) 2 foi depois calculada de
acordo com a equação 2, implementando o valor BrIC resultante na correlação de risco de lesão cerebral correspondente, baseada na tensão principal máxima: 40
(2)
Uma lesão cerebral com gravidade AIS 2 é definida como um traumatismo suave a moderado com
perda de consciência de menos de 1 hora.2
Para a análise estatística, o modelo cinemático de cabeça (ar, ay, wy) e o critério de lesão da
cabeça P(AIS 2) dos grupos DESLIZANTE e ALVEOLAR foram comparados com o grupo de CONTROLO, utilizando dois testes-t Student bilaterais e a correção Bonferroni para comparações múltiplas e assim testar a hipótese estabelecida. Foi utilizado um valor =0.05 para a avaliação da significância estatística.

3. Resultados
As condições de impacto e os parâmetros dos resultados para cada cenário de impacto e tipo de
capacete estão sumarizados na Tabela 1.

Tabela 1: Sumário dos resultados de todos os testes de impacto em termos de resultados médios e
desvios padrão (STDEV, na sigla em inglês). Os valores-P denotam a significância de diferenças comparada com o grupo de CONTROLO. “-”denota um não-aplicável, célula vazia.

Aceleração linear: Os capacetes DESLIZANTES não reduziram significativamente a aceleração linear
em comparação com os capacetes de CONTROLO em qualquer um dos cenários de impacto (Imagem 4A). Os capacetes ALVEOLARES reduziram significativamente a aceleração linear em comparação com os capacetes de CONTROLO apenas em impactos lentos, com os níveis de redução a
variarem entre os 16% (bigorna a 60˚) e os 26% (bigorna a 30˚).
Aceleração rotacional: Os capacetes DESLIZANTES reduziram significativamente a aceleração rotacional em comparação com os capacetes de CONTROLO em todos os cenários de impacto (Imagem
4B), com reduções a variarem entre os 21% (com impacto lento a 30˚) e os 44% (com impacto lento a
45˚). Os capacetes ALVEOLARES reduziram significativamente a aceleração rotacional em comparação com os capacetes de CONTROLO em todos os cenários de impacto, com reduções a variarem
entre os 34% (com impacto lento a 60˚) e os 73% (com impacto rápido a 45˚).
Velocidade rotacional: Os capacetes DESLIZANTES reduziram significativamente a velocidade rotacional wy em comparação com os capacetes de CONTROLO em todos os cenários de impacto (Imagem 4C), com reduções a variarem entre os 15% (com impacto lento a 30˚) e os 67% (com impacto
lento a 60˚). Os capacetes ALVEOLARES reduziram significativamente a velocidade rotacional wy em
comparação com os capacetes de CONTROLO em todos os cenários de impacto, com reduções a
variarem entre os 50% (com impacto lento a 30˚) e os 84% (com impacto rápido a 45˚).
Previsão de Risco de Lesão Cerebral: Os capacetes DESLIZANTES reduziram significativamente a
probabilidade P(AIS 2) de fazer uma lesão cerebral AIS 2 em comparação com os capacetes de CONTROLO em todos os cenários de impacto (Imagem 4D), com as reduções a variarem entre os 32%
(com impacto lento a 30˚) e os 91% (com impacto lento a 60˚). Os capacetes ALVEOLARES reduziram
significativamente a P(AIS) em comparação com os capacetes de CONTROLO em todos os cenários de impacto, com as reduções a variarem entre os 81% (com impacto lento a 30˚) e os 98% (com
impacto rápido a 45˚).

Imagem 4: Resultados para os impactos contra os três ângulos da bigorna a 4.8 m/s (lento) e para
a bigorna a 45˚ com uma velocidade de 6.2 m/s (rápido): A) resultado da aceleração linear do modelo, B) aceleração rotacional do modelo e C) velocidade rotacional. D) Probabilidade de lesão AIS 2,
calculada com base no pico da velocidade rotacional baseada no BrIC.40 Os asteriscos assinalam as
diferenças significativas (p<0.05) em comparação com o grupo de CONTROLO.

4. Discussão
Os resultados deste estudo demonstraram o potencial de duas tecnologias de capacetes para a
redução da aceleração rotacional do modelo cinemático de cabeça Hybrid III em comparação com os
capacetes de controlo. Os resultados demonstram o potencial para reduzir o risco de traumatismos
cranianos rotacionais. Mais ainda, os resultados sugerem que a eficácia através da qual as tecnologias DESLIZANTE e ALVEOLAR oferecem proteção melhorada depende do ângulo e velocidade de
impacto. Uma vez que estes resultados estão limitados a uma combinação específica de velocidades
e ângulos, é necessário fazer mais pesquisa para explorar impactos de maior severidade em quedas
de bicicleta a velocidades superiores e em colisões com automóveis.
Os resultados do grupo de CONTROLO de capacetes convencionais demonstraram que a aceleração
linear foi efetivamente suprimida para um máximo de 87g (bigorna a 30˚, 4.8m/s). Esta aceleração
linear está muito abaixo do limite de aceleração linear de 300g estipulado pelo padrão de segurança
CPCS. 12 Estes resultados correlacionam-se de muito perto com a aceleração linear média de 89g
reportada por Bland e outros nos testes de impactos oblíquos de 10 diferentes modelos de capacetes
de bicicleta a uma velocidade de 5.1 m/s contra uma bigorna a 30˚. 6 Em contraste com a orientação
vertical fixa do modelo de pescoço e cabeça Hybrid III utilizado no presente estudo, a sua montagem
do modelo pescoço-cabeça era ajustável em cerca de dois eixos para alvejar consistentemente as
zonas de impacto dianteira e laterais do capacete. Utilizaram o mesmo modelo de pescoço Hybrid
III que o presente estudo, mas utilizaram um modelo de cabeça do National Operating Committee
of Standard for Athletic Equipment (NOCASE). Reportaram acelerações rotacionais médias tão altas
como 6.4 krad/s2 e 9.5 krad/s2 resultantes de velocidades de impacto de 5.1 m/s e 6.6 m/s, respetivamente. De forma similar, o presente estudo deparou-se com acelerações rotacionais tão altas
como 7.2 krad/s2 (bigorna a 45˚, 6.2 m/s) para os capacetes de CONTROLO, resultando em 59% de
probabilidade de lesão cerebral AIS 2. Estes resultados confirmam o reconhecimento crescente que
os capacetes de bicicleta contemporâneos podem evitar eficazmente fraturas do crânio, mas podem
não ser tão eficazes na atenuação das lesões cerebrais induzidas por forças rotacionais.39
Para os capacetes DESLIZANTES, o forro deslizante não produziu efeito significativo na aceleração
linear do modelo de cabeça, uma vez que o forro deslizante não foi concebido para atenuar as forças
radiais de impacto. Contudo, ao permitir o deslizamento entre o capacete e a cabeça durante o
impacto, o forro deslizante reduziu significativamente a aceleração rotacional do modelo de cabeça a
um máximo de 5.7 krad/s2 (bigorna a 45˚, 6.2 m/s). Isto foi associado com uma redução significativa
da probabilidade de uma lesão AIS 2 em comparação com os capacetes de CONTROLO. No estudo
feito Bland e outros, dois dos 10 modelos de capacetes que foram testados continham forros deslizantes MIPS.6 Nestes dois modelos com MIPS foi obtida uma aceleração rotacional do modelo de
cabeça de 6.0 krad/s2, enquanto a aceleração rotacional média dos 8 modelos sem forro MIPS foi
de 5.3 krad/s2. Em concordância com isso, os autores declararam que “os dois modelos com MIPS
pareciam não oferecer proteção superior em comparação com os capacetes sem MIPS”.6 Por isso,
enquanto o grupo DESLIZANTE demonstrou benefícios significativos dos forros MIPS em relação aos
capacetes padrão no presente estudo, o grau limitado pelo qual este forro deslizante atenua a aceleração rotacional da cabeça torna necessária a exploração de estratégias alternativas. Mais ainda,
os ganhos de desempenho em impacto dos capacetes do grupo DESLIZANTE foram obtidos à custa
de um aumento de 12% no peso do capacete em comparação com os capacetes do grupo de CONTROLO.

Os resultados do grupo ALVEOLAR demonstraram uma redução significativa na aceleração linear até
26% (bigorna a 30˚, 4.8 m/s) em comparação com o grupo de CONTROLO. Esta conclusão sugeriu que a curvatura controlada de uma estrutura alveolar organizada pode ter atenuado os impactos
radiais melhor do que a compressão da espuma EPS convencional.6 As estruturas alveolares para
capacetes de proteção já foram previamente exploradas, uma vez que conseguem conferir absorção
controlada da energia numa estrutura ultraleve que também permite a transferência de calor e fluxo
de ar.9, 10, 19 No estudo comparativo de 10 modelos de capacetes de bicicleta feito por Bland e
outros, o modelo mais bem classificado foi o único capacete que incorporou a estrutura alveolar.6 A
conclusão que os capacetes ALVEOLARES não afeta significativamente a aceleração linear em impactos de 6.2 m/s sugere que a rigidez comprimida do forro alveolar pode potencialmente ser alterado para aumentar a atenuação das forças radiais de impacto numa maior variação de velocidades
de impacto. Mais importante, os capacetes ALVEOLARES reduziram a aceleração rotacional bem
abaixo dos 4 krad/s2 em todos os testes. Como resultado disso, a probabilidade de uma lesão AIS 2
não ultrapassou os 8% independentemente das condições do teste. A atenuação observada da aceleração rotacional nos capacetes ALVEOLARES pode ser atribuída a duas caraterísticas únicas da estrutura celular. Primeiro, cada alvéolo tem uma caraterística geométrica que permite que o mesmo se
possa dobrar pela sua lateral em planos diferentes como forma de absorver a força de pressão entre
o revestimento exterior do capacete e a cabeça. Em segundo lugar, a estrutura celular pode deformar-se de forma elástica em plano para conferir uma suspensão rotacional que desacopla a cabeça
da carcaça do capacete. Foi anteriormente realizada uma tentativa de utilizar uma estrutura alveolar
como sistema de suspensão rotacional em capacetes de bicicleta por Hansen e outros na forma de
um sistema de Atenuação de Impacto Angular (AIM, na sigla em inglês), que se baseava num forro
alveolar em alumínio suspenso elasticamente.19 Nos testes de quedas verticais a 4.8 m/s contra
uma bigorna inclinada a 30˚, a sua estrutura celular reduziu a aceleração linear em 14%, a aceleração
rotacional em 34% e a força de pressão no pescoço em 32% em comparação com um capacete
de bicicleta EPS tradicional. Conjugadas, estas conclusões sugerem que a suspensão elástica de
uma estrutura alveolar bem concebida tem o potencial de reduzir a aceleração rotacional e o risco de
lesão cerebral. Estes ganhos de desempenho em impacto dos capacetes do grupo ALVEOLAR foram
obtidos à custa de um aumento de 36% no peso do capacete em comparação com os capacetes
do grupo de CONTROLO. Uma vez que o peso do capacete é crítico para a adoção do consumidor,
a integração da tecnologia ALVEOLAR num produto para consumo deve focar-se em minimizar o
aumento de peso associado. Para verificar se os capacetes ALVEOLARES podem, de forma adequada, atenuar os impactos radiais, estes foram também avaliados em testes de atenuação de impacto
em conformidade com a CPSC. Os impactos foram realizados no centro da coroa do capacete contra
uma bigorna plana a 6.2 m/s (n=5) e contra uma bigorna hemisférica a 4.8 m/s (n=5). Os impactos
contra a bigorna horizontal resultaram em 207±2g e os impactos contra a bigorna hemisférica resultaram em 100±9g. Embora os resultados fiquem aquém do teste de atenuação de impacto formal da
CPSC, são mais um contributo para a exequibilidade do conceito ALVEOLAR ao demonstrar que os
protótipos de capacetes ALVEOLARES atenuam a aceleração linear muito abaixo do limite de 300g a
que obriga a CPSC.12
Os resultados deste estudo descrevem o desempenho de duas abordagens de capacetes para a
atenuação da aceleração rotacional em comparação direta com o design tradicional dos capacetes
em EPS, tendo sido testados três ângulos e impacto e duas velocidades de impacto no mesmo
design de capacete. Os resultados, por conseguinte, limitam-se a estes parâmetros específicos do
estudo e podem não ser extrapolados para fora da variação de parâmetros testada. A configuração

do teste e os parâmetros foram selecionados no sentido de estarem o mais alinhados possível com
os padrões de teste estabelecidos e a precedência de estudos similares para facilitar a reprodução
da configuração do teste noutros centros de testes. Foi escolhido especificamente o teste de impacto
de queda livre assistida sobre bigornas com ângulos 16, 19, 25, 30 em detrimento de quedas verticais
numa superfície de impacto com transferência lateral3, 27, 29 ou de testes de impacto pendulares,
devido à sua maior simplicidade e alto nível de reprodutibilidade.3 O modelo de cabeça antropomórfica de homem com percentil 50 Hybrid III foi escolhido pois permite uma rápida integração de sensores e conexão de um pescoço Hybrid III. Mais ainda, dispõe de um invólucro elástico de pele e as
suas propriedades de inércia são consideravelmente mais biomotoras do que os modelos de cabeça
ISO especificados no padrão de segurança CPSC. 42 Embora haja precedência para testes de impacto utilizando um modelo de cabeça sem restrições e sem um modelo de pescoço, 16, 25, 29,
30 o presente estudo simulou as limitações de cabeça quase fisiológicas com um pescoço Hybrid
III. 6 O pescoço Hybrid III foi desenvolvido especificamente e validado para flexão e extensão, mas
demonstrou ser demasiado rígido na torção lateral.38, Mais ainda, ficou patente que a rigidez axial
do pescoço Hybrid III é significativamente mais alta que dos espécimes de pescoço cadavéricos, 43
A combinação de cabeça e pescoço Hybrid III tem sido utilizada em diversos estudos de impactos
de capacetes 5, 6, 19, 27, 34 e tem sido proposta para testes avançados de capacetes de bicicletas.
42 O design experimental foi limitado a zonas de impacto na parte frontal do capacete, razão pela
qual os resultados não podem ser extrapolados a outras zonas de impacto. Embora a zona frontal do
capacete seja a que comummente sofre mais impactos, tais impactos frontais ocorrem tipicamente
com um desvio lateral dentro de um arco de 60 graus a partir do plano sagital médio. 11 Foi escolhida uma zona de impacto sagital média para simplificar a cinemática do impacto e para igualar os
cenários de impacto em estudos publicados anteriormente. 3, 16, 19, 22, 29 Embora o design experimental estivesse limitado a uma zona de impacto frontal por ângulo de impacto, esta zona de impacto mudou na direção do rebordo do capacete na bigorna a 60˚ e em direção à coroa do capacete
na bigorna a 30˚ uma vez que o modelo Hybrid III manteve a mesma orientação vertical em todos os
cenários de impacto. Uma análise de 696 capacetes de bicicletas recuperados mostrou que 47% dos
impactos na zona frontal do capacete ocorreram perto do rebordo, similar ao teste com a bigorna a
60˚ no presente estudo, e 37% dos impactos dos capacetes ocorreram na secção intermédia entre
o rebordo e a coroa, similar aos testes com as bigornas a 30˚ e 45˚.11 Os ângulos de impacto foram
selecionados para representar a variação 30˚- 60˚ determinada pela recriação de acidentes de bicicletas em cenário real.3, 7, 8 As velocidades de impacto lenta (4.8 m/s) e rápida (6.2 m/s) do presente
estudo estão alinhadas com as velocidades de impacto especificadas no padrão CPSC para testes de
impacto em bigornas lancil (4.8 m/s) e bigornas planas (6.2 m/s).12 Os impactos a 4.8 m/s na bigorna
com ângulos de 30˚, 45˚ e 60˚ incluíram componentes de velocidade tangencial de 2.4 m/s, 3.4 m/s
e 4.2 m/s, e componentes de velocidade normal de 4.2 m/s, 3.4 m/s e 2.4 m/s, respetivamente. Os
impactos de 6.2 m/s em bigorna com ângulo de 45˚ incluíram componentes de velocidade tangencial
e normal de 4.4 m/s. Estas velocidades de impacto são mais baixas que as velocidades de impacto
médias de 6.4 - 6.9 m/s reportadas para impactos de cabeças com capacete contra um carro ou piso
alcatroado, que tinham velocidades tangencial e normal com componentes de 5.5 m/s e 3.4 m/s, respetivamente.7, 8, 26 O peso de 14kg da montagem de queda do presente estudo era maior do que o
requisito de peso 5±1kg da montagem de queda da CPSC. Contudo, era mais leve que a estrutura de
queda de Bland e outros, na qual foi adicionado um peso de 16kg à estrutura do modelo de cabeça e
pescoço para simular a massa do tronco.6

Além das limitações devido à simulação simplificada de impactos reais em condições laboratoriais de
reprodução, têm que ser levadas em consideração mais limitações quando se prevê o risco de lesão
cerebral a partir de dados cinemáticos de impacto. O modelo de cabeça cinemático foi analisado
para calcular o BrIC a partir do pico da velocidade rotacional. Contudo, a previsão do risco de lesão
cerebral a partir do BrIC depende na precisão das curvas do risco de lesão que foram reconstruídas
a partir de um número limitado de dados acerca de lesões reais para estimar os limites de tolerância
do cérebro. Mais ainda, estas curvas de risco de lesão são altamente não lineares, razão pela qual
uma pequena diferença no pico da velocidade rotacional pode significar uma grande diferença na
probabilidade de lesão.6 A incerteza na definição dos limites de tolerância do cérebro conjugada com
a natureza não linear das curvas de risco de lesão limitam necessariamente a exatidão de uma previsão absoluta da probabilidade de lesão cerebral. Contudo, as diferenças relativas na probabilidade
de lesão cerebral entre tecnologias de capacetes devem fornecer uma comparação significativa, uma
vez que as tecnologias de capacetes foram testadas no mesmo modelo de capacete e em condições
de impacto definidas e reproduzíveis. Não obstante, aos estudos futuros requer-se que expandam a
variação de parâmetros das condições de impacto e que incluam mais tecnologias de capacetes.

5. Conclusões
Os resultados da aceleração linear baixa sugerem que os capacetes de bicicleta EPS tradicionais são
altamente eficientes na prevenção de fraturas cranianas.13, 27. Por outro lado, os resultados da aceleração rotacional alta sugerem similarmente que estes capacetes não foram otimizados para reduzir
a aceleração rotacional da cabeça em impactos oblíquos. Uma vez que a tensão axonal concorrente
causada pela aceleração rotacional é um mecanismo predominante de lesão em concussões,28 as
estratégias para a melhoria do design de capacetes devem, por isso, almejar a atenuação da aceleração rotacional. Os resultados dos grupos de capacetes DESLIZANTES e ALVEOLARES demonstraram que estas tecnologias de capacetes têm o potencial de reduzir significativamente a aceleração
rotacional num modelo de cabeça. As diferenças na eficácia entre estas tecnologias enfatizam a
necessidade de pesquisa contínua e de esforços de desenvolvimento em relação a tecnologias de
capacete que possam melhorar a proteção contra as lesões cerebrais num maior leque de parâmetros
em impactos realísticos.
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