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Introdução: O projeto e desenvolvimento de órteses e próteses vem crescendo nos
últimos anos, muito pelo advendo da manufatura aditiva, que possibilitou a
fabricação de órteses e próteses de maneira rápida e barata Objetivo: Nesse sentido
o presente projeto de pesquisa, tem como objetivo o desenvolvimento de uma
metodologia para o projeto de órteses e próteses, visando facilitar a coleta das
medidas e informações sobre a limitação motora do paciente, bem como, fornecer
as demais etapas para o desenvolvimento do projeto para a posterior fabricação.
Método: Para isso, foi estudada a metodologia utilizada pela Organização Mundial
de Saúde e outras metodologias de projeto. Resultados: A partir destes estudos,
desenvolveu-se as seguintes etapas: (1) Avaliação e Prescrição: criando-se dois
formulários para coletar as informações necessárias durante a entrevista, tais como,
identificação do paciente, do profissional que indicou o uso, medidas do paciente e
identificação do tipo de órtese ou prótese em si; (2) Desenvolvimento: que traz uma
biblioteca de OPM’s (Órteses, próteses e meio de locomoção) já encontradas no
mercado, para facilitar o desenvolvimento do projeto; (3) Confecção e dispensação:
esta etapa absorve as informações da etapa de desenvolvimento e avalia o
paciente conferindo as medidas do usuário, para que assim possa ser confeccionada
ou pré-fabricada para ajustes; (4) Treino para o uso: onde será disponibilizado um
material para o correto uso visando uma melhor durabilidade da OPM ; e (5)
Adequação: manutenção e acompanhamento, a ultima etapa tendo um
cronograma com datas para seguir a correta manutenção e acompanhamento
Conclusão: Espera-se que com a aplicação desta metodologia, seja possível agilizar

04 a 08/10/2021 | ISSN 2237-6593
https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/siepe

o processo de projeto e confecção de próteses e órteses mais acessíveis. O próximo
passo, é validar a metodologia a partir do desenvolvimento de uma prótese ou órtese
piloto.
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