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DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE FABRICAÇÃO: PRÓTESES 
ORTOPÉDICAS TRANSTIBIAIS 

 

 

1. RESUMO 
 

O trabalho tem como objetivo trazer soluções alternativas e inovadoras na 

produção de próteses ortopédicas transtibiais. 

 

2. INTRODUÇÃO 
 

Para se obter uma prótese pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pacientes 
chegam a aguardar até 3 anos, dependendo da sua localização, e estima-se que 
40% dos amputados estão fora do sistema público de saúde devido a desistências 
(Folha de São Paulo, 2009). A longa espera impacta diretamente na sua qualidade 
de vida, sendo que sem a prótese fica comprometido o desempenho de atividades 
básicas, como a liberdade de locomoção. 

Obter uma prótese pelo sistema privado é mais rápido, porém o preço é 
significativamente maior, chegando a uma variação de até 3.108,33%, de acordo 
com um estudo realizado pela ANVISA em dezembro de 2016. 

Atualmente, o método de fabricação de próteses é predominantemente 
artesanal, devido à necessidade de personalização dos elementos de suspensão, 
pelos quais o membro residual é acoplado à prótese. 
 

3. OBJETIVOS 
 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma solução para a produção de próteses 

ortopédicas, pela criação e análise de viabilidade técnico-econômica de um novo 

processo produtivo mais ágil e de menor custo. 

Como objetivo secundário, este trabalho pretende propor um design de prótese 

transtibial que  contribua para o conforto do usuário e seja esteticamente mais 

agradável do que as próteses atualmente disponíveis no mercado. 

 

4. METODOLOGIA 
 

Segundo Mattasoglio (2017), por se tratar do desenvolvimento de um processo 

orientado a um produto, a pesquisa é aplicada, e tem como finalidade obter 

conhecimento prático para aplicação imediata dos resultados no problema em 
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questão. Seu contexto é de campo, pois ainda que algumas variáveis sejam 

estudadas em laboratório, o resultado prático será destinado à sua aplicação 

comum. A pesquisa é explicativa, pois tem como objetivo a identificação e 

interpretação dos resultados considerados determinantes para o sucesso obtidos no 

estudo. É também  qualitativa, visto que o resultado final não depende puramente da 

análise estatística das variáveis estudadas, e sim do planejamento, coleta e análises 

obtidas a partir das variáveis diretrizes com influência do pesquisador na 

interpretação dos resultados, considerando as particularidades sequenciais de 

desenvolvimento do caso. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

Primeiramente foi importante entender os processos consolidados envolvidos na 

fabricação de próteses, além de uma pesquisa para contextualização do mercado 

nacional, tornando possível a identificação de oportunidades de melhoria com 

relação ao tempo de entrega ao mercado e custos de métodos e materiais 

empregados.  

Então foram pesquisadas tecnologias alternativas que atendessem às 

necessidades de fabricação, impactando diretamente nas oportunidades 

encontradas ao longo dos estudos. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Alguns dos métodos investigados até o momento demonstram grande potencial 

de aplicação em maior escala, como é o exemplo do uso de scanners 3D para 

dimensionar a prótese, através do espelhamento da perna restante do paciente, 

além de mapear a superfície do membro residual e facilitar a modelagem de um 

encaixe adequado, impressoras 3D que possibilitam customizações do produto e 

são capazes de replicar geometrias complexas, uso de compósitos na estrutura 

rígida do produto, entre outros.   
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