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RESUMO 

 

A pesquisa tem como objetivo geral analisar o ambiente mercadológico e tecnológico de 

próteses transtibiais, determinando as especificações que devem ser atendidas no 

desenvolvimento de novos modelos, de acordo com as necessidades de usuários e 

profissionais da área. Para isso, foi utilizada pesquisa de campo exploratória, com abordagem 

qualitativa quanto à coleta de dados. Os instrumentos utilizados foram visitas técnicas, 

mapeamento do processo e aplicação de questionários. O espaço amostral representou quatro 

pessoas, dentre amputados transtibiais e profissionais da área de reabilitação, de forma 

aleatória e conveniente com os quais foram aplicados os questionários. O método aplicado 

proveio das etapas iniciais modelos de referência consagrados em desenvolvimento de 

produto. As informações coletadas a partir dos questionários elaborados e de visitas técnicas 

realizadas permitiram a construção de especificações-meta para um conceito de prótese 

transtibial a ser lançado, considerando um ambiente de spin-off acadêmico, em que o produto 

é desenvolvido preliminarmente em uma incubadora de universidade. Os resultados obtidos 

afirmam que, considerando a amostra deste trabalho, o mercado de próteses transtibial está 

sendo conduzido para atender os objetivos de desempenho esperados. Contudo, ainda há itens 

de especificações-meta que não sendo previstos e que devem estar contidos no produto final. 

O conceito desenvolvido ao final deste estudo propõe uma prótese transtibial economicamente 

acessível, confortável, ajustável, segura, entre outras características listadas na íntegra do 

texto. 

ABSTRACT 

 

The research has as its general goal to analyze the transtibial prosthesis technology and 

market environment, determining the specifications that must be attended in the development 

of new models, according with the necessities of field users and professionals. Therefore, a 

field exploratory research was used, with qualitative approach as data collection. The 

instruments used were technical visits, process mapping and structured questionnaires. The 

sample space represented four people, between transtibial amputees and rehabilitation 

professionals, randomly and conveniently with which the questionnaires were applied. The 

applied method came from the early stages of role models embodied in product development. 

The information gathered from designed questionnaires and technique visits allowed the 

construction of goal specifications for a concept of transtibial prosthesis to be released, 

considering a spin-off academic environment, wherein the product is preliminarily developed 

in an university incubator. The results say that, considering the sample of this study, the 

transtibial prosthesis market is being conducted to meet the expected performance objectives. 

However, there is still items of goal specifications not being predicted and must be contained 

in the final product. The concept developed at the end of this study proposes a transtibial 

prosthesis that is affordable, comfortable, adjustable, and safe, among other features listed in 

full text. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta considerações preliminares a 

respeito do conteúdo do presente Projeto de 

Graduação. São abordados a justificativa e os 

objetivos do trabalho, bem como aspectos sobre a 

estrutura do trabalho e seu escopo. 

1.1  JUSTIFICATIVA 

A incidência de deficientes no Brasil cresce a cada ano, estima-se que, em 2010, eles 

representavam 23,9% da população, em comparação às 14,5% levantadas no Censo do IBGE do ano 

2000. Além disso, considerando os dados mais atuais, 7% da população possui deficiência motora, que 

abrange os seguintes níveis de limitação: incapacidade, grande dificuldade permanente e alguma 

dificuldade para caminhar ou subir escadas.  

A deficiência motora no nível da incapacidade é causada, na maioria dos casos, pela amputação do 

membro. De acordo com o Sistema Único de Saúde (SUS) apontam para dezessete mil casos de 

cirurgias do tipo para coxas e pernas (BRASIL, 2010). 

A amputação consiste na retirada de uma extremidade do corpo humano (CARVALHO, 2003; 

SANTOS et al., 2010), advinda de acidentes, doenças e predisposições genéticas. Sua prática é 

conhecida desde antiguidade, contudo permanece como uma solução bastante utilizada, sendo 

amenizada pelo desenvolvimento de próteses. 

O primeiro registro conhecido de uma amputação data de 1500 – 1800 a.C. (FERNANDES, 

2007), sendo a maior parte dos casos causados pelas guerras da época. Na Idade Média, essa prática 

passou a ser utilizada em casos de doenças endêmicas e punições graves. Além disso, as guerras 

mundiais do século XX provocaram o desenvolvimento da artilharia, aumentando o número de 

amputados desse período (PEDRINELLI; 2004). 

Em decorrência do crescimento histórico apresentado, houve em paralelo o aperfeiçoamento da 

medicina sobre o tema, o que evidenciou boas práticas e maiores esclarecimentos sobre os lugares de 

incisão. Atualmente, existem sete níveis de amputação para membros superiores e quatorze para os 

inferiores (REIS et al., 2012). 

Esse estudo aborda o processo de desenvolvimento de próteses transtibiais para amputados de 

membros inferiores no Brasil, assim como sua manufatura e perspectivas de inovação de produto para 

tal. O estudo abrange as etapas iniciais do processo de desenvolvimento desse tipo de produto: 

estratégia, portfólio, especificações e inovações. Para isso, foram consideradas a prospecção de 

mercado, as patentes existentes, a legislação aplicável entre outros elementos afins. 
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A pesquisa visa ajudar amputados transtibiais de baixa renda que não tem acesso a próteses 

confortáveis e baratas. O trabalho se justifica pela busca da melhoria na qualidade de vida dos 

portadores de deficiência motora severa caracterizada pela amputação da tíbia. 

1.2  OBJETIVOS DA PESQUISA 

Visando analisar o ambiente atual de próteses transtibiais no Brasil e considerando um spin-off 

acadêmico, o presente estudo irá aplicar as etapas iniciais do processo de desenvolvimento do produto 

com o seguinte objetivo geral: 

Analisar o ambiente mercadológico e tecnológico de próteses transtibiais no Brasil, determinando 

as especificações que devem ser atendidas no desenvolvimento de novos modelos, de acordo com as 

necessidades de usuários e profissionais da área de reabilitação motora. 

Este objetivo conduz o estudo para um conceito de próteses transtibiais que atendam às 

necessidades levantadas pelo público, amputados e profissionais relacionados, participante da 

pesquisa. 

1.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A partir do objetivo geral apresentado, é possível identificar os objetivos específicos dessa 

pesquisa, sendo eles: 

 Identificar os principais produtos disponíveis no mercado capazes de auxiliar pessoas 

amputadas transtibiais, bem como seus fabricantes e responsáveis pela fabricação; 

 Analisar os ambientes mercadológico e tecnológico envolvido no tipo de prótese aqui 

estudado; 

 Aplicar as etapas inicias do processo de desenvolvimento do produto no ambiente de spin-off 

acadêmico; 

 Levantar dados por meio de questionários acerca das necessidades das próteses transtibiais 

existentes hoje no mercado; 

 Analisar o processo de confecção de próteses em centros de atendimento gratuito à população 

de amputados; 

 Elaborar requisitos técnicos de próteses transtibiais; 

 Definir as especificações-meta para novos modelos de próteses transtibiais a serem 

desenvolvidas; 

 Comparar o atendimento às especificações-meta pelas iniciativas de prospecção tecnológica 

existente no mercado atual; 
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 Proposição de um conceito de prótese transtibial com base nas especificações-meta 

elaboradas. 

1.4  ESCOPO DA PESQUISA 

A presente pesquisa se centra no estudo de próteses ortopédicas externas para amputados 

transtibiais, ou seja, abaixo do joelho e acima do tornozelo. O estudo foca na deficiência do tipo 

compensável. Ademais, são consideradas apenas as fabricantes nacionais e as internacionais que 

atendem o Brasil na análise mercadológica. Por fim, para toda análise apresentada, é considerado um 

spin-off acadêmico, no qual o produto é concebido em ambiente universitário, visando gerar 

conhecimento para os envolvidos.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Na revisão bibliográfica serão apresentados os 

conceitos fundamentais ao desenvolvimento do 

presente trabalho, bem como o modelo referencial 

adotado no desenvolvimento de prótese transtibial, 

visando assim a melhor compreensão dos resultados 

obtidos. 

2.1  DEFICIÊNCIA FÍSICA 

A deficiência física foi definida pelo Ministério da Educação (MEC), em 2004, como “diferentes 

condições motoras que acometem as pessoas comprometendo a mobilidade, a coordenação motora 

geral e da fala”. De acordo com o Instituto Federal do Paraná (2013), essa deficiência pode ter as 

seguintes causas: 

 Hereditária: vinculada à genética da pessoa;  

 Congênita: quando existe no individuo desde o seu nascimento, ou antes, disso; 

 Adquirida: ao ocorrer após o nascimento em decorrência de acidentes, infecções e 

traumatismos. 

 

A deficiência física ainda pode ser classificada conforme o tempo de permanência da lesão, 

segundo o Instituto Federal do Paraná (2013): 

 Temporária: a função é totalmente recuperada com o passar do tempo; 

 Recuperável: a função é em parte melhorada com tratamento ou é compensada por outros 

órgãos não atingidos. 

 Definitiva: a função nunca é retomada, não apresentando possibilidade de cura e nem 

suplência. 

 Compensável: a função pode ser retomada com o auxílio de instrumentos apropriados.  

O foco desse estudo, como dito anteriormente, é a deficiência motora caracterizada pela 

incapacidade, ou seja, aquela em que o paciente perde toda a sua aptidão para a mobilidade. Além 

disso, vale ressaltar que estão sendo considerados apenas os casos em membros inferiores, 

especificamente, relacionados à tíbia. Sendo assim, a deficiência considerada é do tipo compensável, 

em que a função pode ser retomada com auxílio de equipamentos adequados, no caso a prótese. 

A deficiência motora é na maioria dos casos pela amputação, ou seja, a retirada cirúrgica, total ou 

parcial, de um membro. Esse tipo de cirurgia é indicado para casos em que não é possível preservar o 

membro ou quando ele foi separado de maneira traumática (CROZETTA; CASTILHO, 2002). 
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2.1.1  ASPECTOS PSICOLÓGICOS E SOCIAIS 

A situação de amputação tem impacto na vida social, econômica e familiar do paciente. Isso ocorre 

por, dentre outros fatores, a deficiência impedir a reintegração do paciente ao mercado de trabalho. De 

acordo com o Censo de 2010 do IBGE, apenas 41,3% dos homens com deficiência motora encontram-

se economicamente ativos e esse número chega a 27,4% em mulheres.  Essa condição afeta a 

autoestima do paciente que, na maioria dos casos, entra em um quadro depressivo. 

Para os pacientes que enfrentam a amputação, na maioria das vezes, essa condição levanta 

sentimentos de terror, derrota e mutilação (CARVALHO, 2003). Ainda, segundo o autor, o amputado 

pode entender sua situação como incapacidade e dependência.  

Além disso, a amputação provoca alteração na vida social, econômica e familiar do paciente, uma 

vez que seu potencial funcional do músculo esquelético e a estética do pacientes são afetados 

(PASTRE; SALIONI; OLIVEIRA; MICHELETTO; NETTO, 2006).   

Dessa forma, a amputação não deve ser entendida apenas pelos seus aspectos fisiológicos, mas 

também pelos seus aspectos psicológicos (CROZETTA; CASTILHO, 2002). Sendo assim, o trabalho 

de reabilitação deve contar com uma equipe multidisciplinar que buscará melhorar a qualidade de vida 

do amputado. 

2.2  PRÓTESES 

Considerando todos os aspectos que envolvem a condição do amputado, a técnica ortopédica é 

constantemente aprimorada, de forma a desenvolver equipamentos pré-fabricados e padronizados, ou 

seja, as próteses melhores para o paciente (PASTRE; SALIONI; OLIVEIRA; MICHELETTO; 

NETTO, 2006). Esses equipamentos possibilitam a recuperação funcional do paciente e, com apoio de 

especialistas, a melhoria da sua situação psicológica. 

As próteses oferecem uma imagem corporal mais agradável ao paciente, além de lhe garantir 

mobilidade e independência. A utilização desses equipamentos  ajuda o paciente a obter maior 

confiança e habilidades motoras que facilitam a vida dos amputados (BARAÚNA et al., 2006). A 

próxima seção apresenta um detalhamento a respeito desses equipamentos 

Moreira (2004) define prótese como um equipamento capaz de substituir um segmento ausente, 

que se integra ao corpo, funcionando como uma extensão do mesmo. Em conformidade, Pitta (2011) 

afirma que próteses são dispositivos capazes de substituir total ou parcialmente a função de um 

membro, órgão ou tecido e, da mesma maneira, podem ser transitórias ou permanentes, de acordo com 

o encaixe utilizado (PITTA, 2011). 
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As próteses, então, são indicadas para pessoas que não possuem parte do corpo, ou seja, 

amputados (CARVALHO, 2003; SANTOS; FRITZEN et al., 2010). A amputação pode ser entendida 

como uma característica adquirida ou que pertence ao indivíduo desde a sua nascença. Os motivos que 

levam à amputação e, logo à utilização de próteses não compõem o escopo do presente estudo. 

Então, próteses são equipamentos criados para substituir a função do membro amputado, dessa 

maneira, elas auxiliam na reabilitação motora do paciente. A próxima seção ira discorrer 

especificamente sobre próteses transtibiais, alvo deste estudo. 

2.2.1 Próteses transtibiais 

 A prótese transtibial, em referência ao próprio nome, atende a pacientes com amputação na tíbia e 

fíbula, que pode ocorrer em diferentes alturas dos ossos. A tíbia está localizada entre o joelho e os pés 

na posição ântero-medial da perna e exerce função de sustentação do peso do corpo. A fíbula, por sua 

vez, está localizada póstero lateralmente à tíbia, confere estabilidade à articulação do tornozelo e é 

importante para a inserção dos músculos (NETTER, 2011). A figura 1 apresenta a anatomia da perna 

humana. 

Figura 1. Anatomia da perna humana. 

Disponível em:< 

http://www.labin.unilasalle.edu.br/infoedu/siteinfoedu1_03/turmasv_site/turma2_03/sites/Pagina%20Anatomia/

Sistema%20osseo/membro%20inferior.jpg >. Acesso em julho de 2015. 
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A amputação transtibial ocorre por meio de um corte na altura da tíbia e da fíbula, podendo ocorrer 

em qualquer parte das mesmas, e provoca a perda de todos os músculos e ossos localizados abaixo 

delas. Dessa forma, todos os ossos e músculos localizados abaixo delas são também amputados. A 

figura 2 demonstra o que é uma amputação transtibial. 

Figura 2. Amputação transtibial. 

Disponível em:< http://www.moveforwardpt.com/image.axd?id=3b09ec3d-dd7f-4f09-b55e-0f983deb2c52>. 

Acesso em julho de 2015. 

Conforme apresentado na figura 2, a amputação transtibial preserva a articulação do joelho, porém 

é importante que seja feita uma análise da funcionalidade da mesma (LUCCIA; SILVA, 2003). Isso 

porque a preservação não garante que ela execute todas as suas funções corretamente o que impacta na 

forma de implantação da prótese transtibial. 

A análise da funcionalidade da articulação do joelho é feita com base na descarga de peso que 

deve ser feita no tendão patelar, localizado entre a borda da patela e a tuberosidade anterior da tíbia, e 

nas regiões de tecidos moles do corte da amputação (AVELAR, 2012). Caso essa descarga de peso 

não ocorra da maneira correta, a prótese transtibial deverá ser capaz de suprir essa deficiência. A 

descarga incorreta de peso prejudica a flexão do joelho e, logo, a mobilidade do paciente. Vale 

ressaltar que há uma tendência dessa flexão do joelho ocorrer de maneira incorreta quanto mais 

próxima for a amputação transtibial do joelho (CARVALHO, 2003). 

Vale ainda ressaltar que a amputação transtibial envolve a retirada de todas as partes que vêm após 

a tíbia e a fíbula, ou seja, o tornozelo e o pé. Sendo assim, a prótese transtibial deve substituir os 

movimentos executados pelo tornozelo: dorsiflexão/flexão plantar; abdução/adução; inversão/eversão 

e pronação/supinação (OLIVEIRA et al., 2013). 

De acordo com Oliveira et al. (2013), o movimento de dorsiflexão consiste na aproximação do 

dorso do pé à parte interna da perna em uma amplitude 20º, aproximadamente. Enquanto a flexão 
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plantar é o movimento de baixar o pé alinhando-o ao eixo da perna e elevando o calcanhar do chão, 

conforme a figura 3. 

Figura 3. Movimento de dorsiflexão e flexão plantar do tornozelo. 

Disponível em:< http://www.auladeanatomia.com/sistemamuscular/df1.jpg>. Acesso em julho de 2015. 

A abdução é movimento que ocorre no plano transverso, variando lateralmente para fora do eixo 

do corpo. Já a adução é o movimento inverso à abdução, variando o pé lateralmente para dentro do 

eixo do corpo (OLIVEIRA et al., 2013), vide figura 4. 

Figura 4. Movimento de abdução e adução do tornozelo. 

Disponível em: < http://ctborracha.com/wp-content/uploads/2011/01/Fig-4-4-3.jpg >. Acesso em julho de 2015. 

O movimento de inversão consiste na variação da borda medial do pé em direção à parte medial da 

perna, conforme Oliveira et al. (2013). O movimento de eversão é o deslocamento da borda lateral do 

pé em direção à parte lateral da perna (Figura 5). 

Figura 5. Movimento de eversão e inversão do tornozelo. 

Disponível em: <http://ctborracha.com/wp-content/uploads/2011/01/Fig-4-4-4.jpg>. Acesso em julho de 2015. 
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O tornozelo ainda executa o movimento de pronação que ocorre em três planos com a eversão do 

calcanhar, a abdução e dorsiflexão. O movimento de supinação é o contrário à pronação e provoca a 

inversão do calcanhar, a adução e flexão plantar (OLIVEIRA et al, 2013), conforme figura 6. 

Figura 6. Movimento de pronação e supinação do tornozelo. 

Disponível em:< https://encrypted-

tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTNEwjzdg8268C1oKU83NNDrpvFDfiLLQoLqC-C3gbZ1EgiugDi>. 

Acesso em julho de 2015. 

Para suprir as necessidades dos movimentos apresentados, Antenucci et al. (2009) afirmam que a 

prótese transtibial é composta de um encaixe rígido ligado ao joelho do amputado, uma barra de metal, 

um segmento de tornozelo e um pé. Ainda segundo os autores, o encaixe é o principal componente da 

prótese, não só por ligá-la ao corpo do individuo (sistema de suspensão), mas por englobar o volume 

do corte, preservando a circulação sanguínea e linfática; ter contato total com a área do corte e 

suportar a maior descarga de peso, reduzindo a pressão sobre o tendão patelar (MOURA; SILVA, 

2005). 

Além do encaixe, a prótese transtibial é composta da barra que conduz a tensão recebida pela 

descarga de peso para o conjunto do tornozelo e pé protético. Estas estruturas são responsáveis por 

amortecer o movimento do paciente, absorvendo o choque de transferência para o solo 

(O’SULLIVAN; SCHMITZ, 1993). 

A figura 7 apresenta as quatro partes da prótese citadas, sendo elas: (a) pé protético, (b) barra 

metálica, (c) barra metálica e (d) encaixe. 

 

 

 

 

Figura 7. Prótese transtibial. 

Disponível em: < http://media.ottobock.com/_web-site/socket-technologies/harmony/harmony-

e2/images/_35478_d2_41290_169_4c_wb_1_1_teaser_fallback.jpg>. Acesso em julho de 2015. 
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A prótese transtibial então é composta de quatro partes que, além de sustentar o peso do usuário, 

devem executar quatro movimentos existentes numa perna não amputada. Neste sentido, há diferentes 

tipos de próteses transtibiais que serão apresentadas na próxima seção. 

2.2.2 Tipos de Próteses 

As próteses são personalizadas para cada paciente, se diferenciando de acordo com a função para 

que será utilizada e pelo tipo de encaixe a ser utilizado (CALDAS; AMANTÉA; LAURIANO, 2008). 

Além disso, a prótese deve ser o mais leve possível, de forma a reduzir a demanda muscular exigida, 

visto que o gasto energético varia de acordo com a marcha do amputado (PASTRE et al., 2006). 

Quanto à função que pode ser exercida, a prótese pode ser utilizada para prática de esportes, 

trabalho, lazer, entre outras (SILVA et al., 2007). Sendo assim, para cada tipo de atividade exercida, o 

equipamento apresenta características diferentes que suportam a execução correta do movimento 

exigido. 

Para Carvalho (2003), as próteses podem ser divididas em exoesqueléticas (ou convencionais) ou 

endoesqueléticas (ou modulares). Para o primeiro caso, a prótese é composta de paredes que se 

estendem à região preservada do corpo, garantindo acabamento estético e sustentação. Nessas 

próteses, a região entre o encaixe e o pé protético é feito em madeira, plástico ou espuma (cosmética 

ou expansiva), conforme a figura 8. 

Figura 8. Prótese transtibial endoesquelética. 

Fonte: <http://www.ortopediadipaola.it/images/protesbagn2.jpg>. Acesso em outubro de 2014. 

As próteses endoesqueléticas (Figura 8), também chamadas de modulares, são constituídas de 

módulos ajustáveis e intercambiáveis, garantindo maior resistência, durabilidade e baixa taxa de 

manutenção ao equipamento (CARVALHO, 2003). Além disso, a conexão entre o encaixe e o pé 

protético ocorre por meio de tubos e componentes modulares. Essas próteses têm sua estrutura feita 

em aço, alumínio, fibra de carbono ou titânio, e seu revestimento em espuma (expandida ou 

cosmética), borracha termoldável ou resina. 
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As próteses exoesquelética, figura 9, são compostas de estrutura rígidas com pequena 

possibilidade de modelagem, que não garantem o movimento e não têm qualquer variação, enquanto 

que as próteses endoesqueléticas podem receber diferentes tipos de peças (mais ou menos modernas), 

garantem movimentação e são mais leves. 

Figura 9. Próteses exoesqueléticas 

Fonte: <http://www.oocities.org/francoortopedia/compon16.jpg>. Acesso em outubro de 2014. 

 
Vilagra, Sganzerla e Walcker (2011) afirmam que as próteses modulares são consideradas 

superiores às convencionais, uma vez que proporcionam maior mobilidade ao paciente e leveza, além 

de serem mais agradáveis esteticamente. Contudo, essa característica é garantida por um aparato 

biomecânico cujos materiais utilizados têm um custo maior que os da prótese convencional. Na 

próxima seção é apresentado um estudo mais aprofundado sobre esse assunto. 

Segundo Carvalho (2003), as próteses podem ser classificadas em passivas e ativas, e, para ambos 

os casos, podem ser tanto endoesqueléticas quanto exoesqueléticas. As próteses passivas buscam 

complementar o membro esteticamente, não tendo função mecânica e podendo variar quanto à 

coloração, textura e contornos anatômicos para se assemelhar ao membro (Figura 10). 

Figura 10. Prótese passiva.  

Fonte: <http://www.ortopediafollowup.com.br/uploads/pics/protese-de-silicone-para-amputacao-do-antepe.jpg>. 

Acesso em outubro de 2014. 

 

As próteses ativas têm função ativa, como o próprio nome sugere e, por isso, são compostas por 

uma fonte de energia e um sistema de transmissão dessa fonte para garantir a mobilidade (LIANZA, 
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2001), conforme figura 11. Ainda segundo o autor, quanto à fonte de energia, as próteses ativas podem 

ser classificadas em endoenergéticas e exoenergéticas. 

 

Figura 11. Prótese ativa.  

Fonte: < http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/imagens/010180121211-protese-controlada-

pensamento-2.jpg>. Acesso em outubro de 2014. 

 
As próteses ativas endoenergéticas utilizam a propulsão muscular do paciente, ressalta Lianza 

(2001).  O autor afirma que as vantagens desse modelo são a redução do peso, a utilização da energia 

do próprio protetizado, conservação da musculatura não danificada pela amputação e a boa resistência 

ao impacto. As desvantagens são as possíveis dores em decorrência do esforço e compensação 

postural pelo desequilíbrio entre os pontos. 

Lianza (2001) determina que as próteses ativas exoenergéticas utilizam energia de fora do corpo e 

podem  usar as seguintes fontes: pneumática, elétrica e mioelétrica. As vantagens de modelos desse 

tipo são o baixo esforço exigido do paciente, diversidade funcional e a isenção do uso de cabos e 

correias. As desvantagens envolvem a questão estética, o alto custo, os cuidados especiais e a 

dependência de uma fonte externa. 

Além dos tipos apresentados, ainda existe a prótese ativa híbrida que mistura as vantagens e 

desvantagens das endoenergéticas e exoenergéticas. Sendo assim, as próteses ativas híbridas possuem 

uma fonte de energia interna e outra externa ao corpo do paciente (LIANZA, 2001). 

2.2.3 Materiais Utilizados 

Os tipos de próteses apresentados na seção anterior também determinam os materiais que serão 

utilizados na confecção do equipamento, uma vez que modelos mais modernos exigem materiais de 

melhor qualidade. Sendo assim, esta seção apresentará os principais materiais utilizados. 
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 Considerando os tipos próteses apresentados na seção anterior, os principais materiais utilizados 

nos modelos convencionais são espuma expandida, espuma cosmética, resina acrílica, polipropileno, 

borracha termoldável, madeira ou PVC. A utilização desses materiais ocorre em função da estrutura 

rígida necessária, além de apresentar alta resistência e baixa taxa de manutenção (VILAGRA; 

SGANZERLA; WALCKER, 2011).  

A espuma expandida é um composto de poliuretano obtido pela mistura de dois monômeros, o 

poliol e o diisocianato. A mistura dos dois materiais além de se expandir, como o próprio nome já diz, 

apresenta uma forma sólida e uma textura ligeiramente áspera. Esse composto é extremamente leve, o 

que reduz o peso total da prótese, e é fácil de moldar. Por isso, a espuma expandida é utilizada para 

alongar o encaixe até a barra metálica ou até a estrutura de madeira, a depender do tipo de prótese. 

A espuma cosmética é polímero plástico composto de poliuretano e polietileno cujas quantidades 

variam de acordo com a necessidade da prótese de ser mais firme (abaixo do joelho) ou suave (acima 

do joelho), de acordo com Carvalho (2003). O material é utilizado para preencher e revestir a prótese 

uma vez que pode ter a coloração da pele humana. 

A resina acrílica pode ser utilizada sobre a espuma cosmética para torná-la rígida e mais resistente 

à corrosão causada por água, salitre, entre outros. Além disso, a resina acrílica protege a prótese de 

pequenos cortes e impactos que podem ocorrer durante a utilização. Este material é utilizado sobre o 

revestimento em espuma cosmética ou sobre a espuma expandida, dependendo do tipo de prótese 

montada. 

O polipropileno é um termoplástico obtido a partir do gás propileno que, em próteses é utilizado 

para a confecção do encaixe. Neste caso, o material é aquecido 180ºC aproximadamente até que fique 

transparente e assuma um aspecto mole que permite sua modelagem. Com isso, ele é moldado a partir 

do positivo (molde em gesso do coto do paciente) e, ao resfriar, torna-se novamente rígido, sendo o 

encaixe do paciente.  

A borracha termoldável ou borracha sintética também é um termoplástico obtido a partir do 

poliuretano. Este material é utilizado para revestir internamente o encaixe do paciente e pode ser 

utilizado para corrigir algumas falhas do molde como uma folga existente, por exemplo. 

A madeira foi o primeiro material utilizado para a confecção de próteses, tendo em vista a 

facilidade de sua captação e moldagem. Contudo, esse material apresenta baixo desempenho quanto à 

flexibilidade dos movimentos do paciente. Dessa maneira, a madeira deixou de ser usada nas próteses 

mais modernas tendo em vista essas características, mas ainda é utilizada nos modelos mais baratos. A 

madeira é empregada na confecção da estrutura entre o encaixe e o pé protético, e do próprio pé 

protético.   
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O PVC (policloreto de polivinila) é um polímero derivado do petróleo utilizado na estrutura de 

sustentação das próteses pela leveza e fácil modelagem. Esse material tem a função de moldar a 

prótese que é preenchida por outros materiais, como a resina acrílica e espuma cosmética, por 

exemplo. O PVC é utilizado na confecção da estrutura intermediária entre o pé protético e o encaixe. 

Segundo os autores, as próteses modulares, especificamente, podem ter sua estrutura mecânica 

feita em aço, titânio, fibra de carbono ou alumínio (CARVALHO, 2003). 

A utilização da fibra de carbono revolucionou o mercado de próteses mundial. O material, que têm 

características diferenciadas de força, flexibilidade e leveza, possibilitou que os modelos tivessem um 

formato de “L”. Com isso, o peso do amputado é transformado em impulsão para o próximo passo, 

economizando energia (LOURENÇO et al., 2010). Segundo os autores, as vantagens da fibra de 

carbono são: a resposta proporcional do peso com a impulsão, o amortecimento de impactos e a 

capacidade de torção e rotação. A fibra de carbono é utilizada para confecção de uma estrutura única 

de barra e pé protético, além de também ser utilizadas em estruturas individuais de pés protéticos. 

Segundo Vasconcelos (2009), atualmente, a liga de titânio, 6 a 20% de molibdênio, é o principal 

material utilizado em próteses por apresentar alta flexibilidade, boa resistência à corrosão e a 

estabilidade termodinâmica (ALVES FILHO, 2009). Contudo, este material apresenta custo elevado, 

por ser importado e formar ligas metálicas apenas com molibdênio. A liga de titânio é utilizada na 

composição da barra metálica e do pé protético. 

O alumínio é considerado um material de baixa resistência, quando comparado ao aço e ao titânio. 

Contudo, apresenta baixo custo, fazendo com que seja encontrado nos modelos mais simples do 

mercado, que não possuem alta tecnologia integrada e cujo foco dos fabricantes é o preço baixo 

(MONTEIRO et al., 2012). O alumínio é utilizado para a confecção da barra metálica da prótese. 

 De acordo com Monteiro et al. (2012) e considerando a confecção de próteses, o aço é facilmente 

moldável, permitindo que o mesmo seja moldado para melhor atender às características mecânicas do 

paciente. Além disso, o material ainda apresenta baixo preço e é facilmente adquirido no Brasil com 

garantia de qualidade. Contudo, o aço é suscetível à corrosão e possui menor desempenho em relação 

ao impacto sofrido durante o movimento. O aço também é utilizado para confeccionar as barras 

metálicas das próteses. 

Além dos materiais supracitados, também são utilizadas ligas de cromo, cobalto e molibdênio, 

também chamadas de Vitallium, que apresentam alta resistência à corrosão. Entretanto, este material 

apresenta três vezes menos resistência à fratura que os demais materiais e há uma tendência à 

liberação de partículas no organismo, o que tem provocado redução na sua utilização para fabricação 

das barras e pés protéticos (MONTEIRO et al., 2012). 
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A evolução dos materiais utilizados em próteses faz parte da revolução tecnológica atual, que 

motivou à busca de próteses que fossem mais leves, resistentes, duráveis e esteticamente mais 

agradáveis (VILAGRA; SGANZERLA; WALCKER, 2011). Nesse mesmo sentido, além dos já 

conhecidos, há uma tendência de desenvolvimento de novos materiais que ainda não foram propostos 

para o ramo (ZANELLA, 2005). 

Especificamente em relação ao titânio, tendo em vista que é o metal mais biocompatível 

conhecido, vem sendo destinados esforços para o desenvolvimento de novas ligas que utilizem este 

metal e outro com menor custo (ALVES FILHO, 2009). Sendo assim, é necessário que as 

especificações mínimas sejam cumpridas e que o paciente seja o principal beneficiário dessas 

alterações. 

Outro fator que acelera a corrida por novos materiais é o custo envolvido. O titânio e a fibra de 

carbono, utilizado nas próteses mais modernas são totalmente importados. Dessa forma, sobre seu 

preço incidem uma série de imposto de importação cujo custo é repassado para o consumidor 

(ZANELLA, 2005). 

Como visto, o material utilizado na confecção da prótese tem impacto direto sobre o preço 

repassado aos consumidores. Dessa maneira, faz-se necessário um estudo dos materiais entrantes no 

ramo capazes de substituir os atuais e serem produzidos para a comercialização. Para isso, é preciso 

uma análise de portfólio para entendimento da situação atual e das lacunas existentes para proposição 

de novos produtos. 

2.3  INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 

O conceito de inovação foi publicado pela primeira vez pelo economista Schumpeter (1984) que 

afirmou que produzir significa “combinar as forças e coisas ao nosso alcance”. A inovação, segundo 

esse autor está ligada a criação de novas combinações e é capaz de alterar para sempre o estado de 

equilíbrio de mercado que prevaleceu anteriormente.  

Schumpeter (1912) ainda afirmou que essas novas combinações poderiam ser agrupadas em 

cinco categorias de acordo com o seu objetivo: 

 Introdução de um novo bem ou serviço; 

 Introdução de um novo método de produção; 

 Abertura de um novo mercado; 

 Conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-primas ou de bens semimanufaturados; 

 Estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria, como a criação de uma 

posição de monopólio. 



   28 

A inovação mantém o capitalismo em movimento, uma vez que estabelece um novo equilíbrio 

econômico (SCHUMPETER, 1984). Isso ocorre pela vantagem competitiva garantida com a inovação, 

porque, até que a concorrência consiga imitá-la, a empresa responsável pelo lançamento dominará o 

mercado podendo explorá-lo e assim gerar empregos e alimentar uma nova rede de valor. 

A inovação é um esforço contínuo, que não deve parar quando o topo do mercado for atingido. 

Christensen (2012) discorre sobre a “hipótese da tecnologia de deslizamento de terra”, que segundo 

ele significa: 

“Competir com o ataque violento e implacável da mudança tecnológica foi 

semelhante a tentar escalar uma montanha enfrentando uma quantidade 

devastadora de terra deslizando. Você tem de subir com todas as coisas e 

permanecer no topo; e, se tiver que parar alguma vez para respirar, será 

soterrado.”  

(CHRISTESEN, 2012, p. 46). 

Dessa maneira, é importante que haja uma gestão da inovação para que a empresa incorpore a 

cultura, promovendo uma gestão do conhecimento que garantirá a permanência no topo. De maneira 

semelhante, Davila, Epstein e Shelton (2007) caracterizam a inovação como um elemento crítico para 

a manutenção e desenvolvimento das organizações no ambiente competitivo atual. 

Júnior et al. (2014) afirma que a inovação é “determinante para a geração de valor e 

sustentabilidade do negócio para empresas locais e globalizadas”. Sendo assim, a inovação viabiliza o 

crescimento da receita e, proporcionalmente, o aumento dos lucros (DAVILA; EPSTEIN;SHELTON, 

2007).  Além disso, segundo os mesmos autores, ela é capaz de melhorar a relação da empresa com 

seus clientes, parceiros e funcionários, aumentando a motivação dos mesmos. 

O Manual de Oslo publicado em 2006 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) define a inovação como: 

“Implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente 

melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método 

organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho, nas 

relações externas.” 

(OCDE, 2006) 

Analisando o conceito apresentado, a inovação não é apenas um evento que provoca uma 

mudança, mas, sim, um processo que gera melhoria e altera a competitividade do mercado. Então, a 

inovação passa a ser entendida como um processo de gestão que permeia a organização como um 

todo, impactando principalmente sobre o processo de desenvolvimento de produto (PDP). 



   29 

A gestão da inovação como um processo, deve ser entendida como um conjunto de atividades 

executadas por diferentes áreas que transformam entradas (informações) em saídas (bens e serviços). 

Sendo assim, para que a gestão de inovação ocorra de maneira efetiva, é importante o mapeamento das 

relações internas entre as áreas e a implantação de procedimentos rotineiros que otimizem a atividade 

inovadora (TIDD; BESSANT. PAVITT, 2008). 

Para Tidd, Bessant e Pavitt (2008), a gestão da inovação garante uma abordagem estratégica para o 

processo inovativo. Além disso, segundo os autores, ela busca desenvolver mecanismos, estruturas, 

cultura organizacional que suportem uma implementação efetiva da inovação. A figura 12 apresenta 

um modelo de gestão da inovação. 

 

Figura 12. Modelo Integrado de Gestão da Inovação (STEFANOVITZ et. al, 2014, p. 471). 

Com base em Stefanovitz et al. (2014), os recursos para inovação são divididos em financeiros, de 

infraestrutura e intangíveis. O primeiro tipo corresponde aos recursos disponíveis para mobilização 

dos profissionais envolvidos e aquisição e manutenção de estrutura e tecnologia de P&D. Os recursos 

de infraestrutura compreendem a infraestrutura necessária para as atividades de P&D, como 

laboratórios e softwares de projeto. Os recursos intangíveis se referem à capacidade de inovação da 

organização, ou seja, todo seu conhecimento tácito e explícito. 
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Para esta pesquisa, que não considera uma empresa estruturada com suas áreas definidas e sim um 

spin-off acadêmico, o modelo de Stefanovitz et. al (2014) é aplicado apenas na etapa de processos que 

envolve a criação de ideias inovativas capazes de gerar produtos novos para o mercado. Sendo assim, 

são sugeridos seis processos que direcionam a gestão da inovação, de acordo com o quadro 1a seguir: 

Quadro 1. Os processos de inovação e o contexto organizacional para inovação (STEFANOVITZ et. 

al, 2014). 

Processos Relação com elementos do contexto organizacional para a inovação 

1. Prospecção  

Estrutura e governança: a atividade prospectiva consome recursos organizacionais e, por 

não gerar resultados imediatos, exige forte patrocínio para sua plena execução. Por estar 

ligada à coleta de informações multidisciplinares, demanda envolvimento de diversas áreas 

para a análise dos sinais captados. Assim, a definição de responsabilidades é fundamental 

para sua eficácia.  

Relacionamentos externos: a qualidade da atividade prospectiva está fortemente relacionada 

à capacidade da organização de “ler” o ambiente externo em suas dimensões tecnológicas e 

mercadológicas. Para tanto, a interação da organização com atores externos potencializa a 

competência na captura e interpretação das tendências tecnológicas e mercadológicas.  

2. Ideação  

Gestão de pessoas: o potencial criativo para a geração de ideias novas é fortemente 

influenciado pela diversidade, motivação, abertura ao erro e autonomia, elementos 

caracterizados em boa parte pelas práticas de gestão de pessoas em vigor.  

Estrutura e governança: a geração de ideias envolve atividades multifuncionais para que se 

potencialize o vigor criativo pela diversidade e visão holística. A definição de papéis nas 

iniciativas de geração e gerenciamento de ideias é essencial para a eficácia do processo.  

Relacionamentos externos: a interação próxima com clientes e consumidores promove 

conhecimento mais profundo sobre suas realidades e, assim, potencializa a capacidade de 

geração de propostas aderentes às suas necessidades menos explícitas. Além disso, ganham 

força abordagens de Open Innovation, em que a ideação é compartilhada com agentes 

externos.  
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Processos Relação com elementos do contexto organizacional para a inovação 

3. Construção 

da estratégia  

Gestão de pessoas: a seleção estratégica envolve, muitas vezes, a opção por alternativas de 

risco elevado. Dessa forma, a tolerância à incerteza e à forma como a organização lida com o 

erro moldam seu perfil de construção estratégica.  

Estrutura e governança: a construção de estratégias de inovação integradas à estratégia de 

negócios demanda envolvimento da alta direção e forte trabalho multifuncional. Deve-se 

integrar a visão de várias áreas e buscar consenso acerca dos caminhos futuros. A definição 

dos poderes e papéis, bem como dos fóruns de tomada de decisões, é peça-chave nesse 

processo.  

4. Mobilização 

de recursos  

Estrutura e governança: o controle da alocação dos recursos e das prioridades de projetos 

deve ser executado de forma sistemática com participação das respectivas funções 

envolvidas.  

Relacionamentos externos: a abrangência da rede e a qualidade dos relacionamentos 

externos propiciam maior capacidade de identificar recursos externos para a implementação 

de inovações.  

5. 

Implementação  

Gestão de pessoas: os níveis de autonomia e tolerância à incerteza podem influenciar a 

velocidade de execução dos projetos. Ambientes de abertura e diversidade podem 

potencializar a capacidade de resolução de problemas novos, que são típicos nessa fase.  

Estrutura e governança: a execução de projetos de desenvolvimento de produtos demanda 

intensa orquestração multifuncional e suporte da alta direção para a remoção de entraves 

organizacionais. A composição das equipes de projeto e a autoridade concedida aos gerentes 

de projeto perante as funções são variáveis críticas para a consistência da execução dos 

projetos.  

Relacionamentos externos: relacionamentos maduros com agentes externos colaboram na 

execução de projetos quando há parceria para utilização de recursos. Além disso, uma rede 

abrangente de relacionamentos pode ser útil para a resolução ágil de problemas 

desconhecidos.  

6. Avaliação  

Gestão de pessoas: os sistemas de reconhecimento e recompensa devem contemplar as 

métricas de inovação para que indivíduos e grupos estejam conectados à estratégia inovativa.  

Estrutura e governança: a organização deve apresentar rotinas claras para o monitoramento 

da performance inovativa. Os resultados devem estar integrados aos indicadores da empresa. 

As análises geradas devem ser compartilhadas com as funções e devem servir de input para a 

melhora contínua.  
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A tabela detalha os processos de inovação que devem ser implementados durante todo o processo 

de desenvolvimento de produto. Sendo assim, são fases (1) prospecção, definição de qual tipo projeto 

investir, (2) ideação, geração de ideias para o projeto, (3) construção da estratégia, determinação do 

foco do desenvolvimento, (4) mobilização de recursos, alocação de recursos para desenvolvimento; (5) 

implementação, desenvolvimento do produto em si, e (6) avaliação, comparação dos objetivos com os 

resultados obtidos. 

Jugend (2006) afirma que a gestão da inovação contempla a gestão do processo de 

desenvolvimento do produto que engloba o desenvolvimento do produto em si. Esta hierarquia está 

ilustrada na figura 13.  

 

Figura 13. Hierarquia do sistema de gestão da inovação (JUGEND, 2006, p. 7). 

Nesse sentido e analisando a figura 13, a Gestão da Inovação envolve aspectos ambientais que 

estão fora do domínio da Gestão do Processo de Desenvolvimento de Produto que, por sua vez, limita-

se a todos os procedimentos organizacionais relacionados à concepção de um produto. O 

Desenvolvimento de Produtos são as etapas técnicas do produto em si, não considerando a 

interferências das demais áreas da organização. Sendo assim, a Gestão da Inovação em produtos 

abrange a Gestão do Processo de Desenvolvimento e o Desenvolvimento em si dos mesmos. 

 A gestão do processo de desenvolvimento de produto tem foco na otimização dos procedimentos 

técnicos e organizacionais que são utilizados na conceituação do novo produto. A boa execução desse 

processo garante diversificação, transformação, parcerias, baixos custos, maior qualidade, menor 

tempo; garantindo vantagem competitiva às empresas (JUGEND, 2006). 

De acordo com o que foi apresentado nesta seção, a inovação pode ser entendida como uma 

cultura que engloba a processo de desenvolvimento de produto. O conceito permeia as etapas de 

concepção do produto, buscando propor algo novo que irá quebrar os paradigmas do mercado. O 

próximo tópico discorrer sobre a Gestão do Processo de Desenvolvimento de Produto, em que será 

aplicado o conceito de Gestão da Inovação. 
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2.3.1 Gestão do Processo de Desenvolvimento de Produto 

Conforme dito anteriormente, a gestão da inovação é posta em operação no processo de 

desenvolvimento do produto. Isso decorre da gestão da inovação garantir um contexto organizacional 

favorável à criação de ideias radicais e incrementais relevantes ao mercado, que são avaliadas e 

consolidadas na gestão de portfólio. Esta, por sua vez, determina o que será ou não desenvolvido pelo 

PDP, ou seja, a inovação concretizada em um produto ou serviço.  

O desenvolvimento do produto consiste em um conjunto de atividades capazes de determinar as 

especificações e o processo de produção de um item, considerando as necessidades de mercado, as 

possibilidades e as restrições tecnológicas e as estratégias competitivas da empresa (ROZENFELD et 

al, 2006). Dessa maneira, o processo de desenvolvimento de produto (PDP) perpassa todo o ciclo de 

vida do produto, começando pela ideia e terminando com o descarte.  

A prospecção e a manipulação das informações do mercado são fundamentais para a concretização 

da ideia do produto (ROMANO, 2003), visto que elas determinam as especificações e logo o molde e 

a função do item que está sendo produzido. Dessa forma, as decisões tomadas no início do processo de 

desenvolvimento do produto comprometem 80% a 90% dos custos finais do projeto (ROZENFELD et. 

al, 2006). 

Figura 14. Custo comprometido versus custo incorrido (ROZENFELD, 2006, p. 7). 

Analisando a figura 14 apresentada, nota-se o elevado comprometimento dos custos no início do 

desenvolvimento, quando ainda não iniciou a produção. Isso ocorre porque, na etapa de 

desenvolvimento são determinadas as necessidades e os requisitos dos clientes que fundamentam as 

etapas seguintes na busca por soluções que supram essas lacunas do mercado. 

Então, sabendo que grande parte dos custos é comprometida nas etapas iniciais do PDP, as 

decisões tomadas nessa fase estão envolvidas por um elevado grau de incerteza. Nesse momento, as 
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decisões estão baseadas em informações coletadas, que podem ter caráter subjetivo ou conter erros. 

Vale ainda ressaltar que, se o produto tiver caráter inovador, essas informações são ainda menos 

concisas, uma vez que não existe uma aproximação no mercado (CHRISTENSEN, 2012). 

O desenvolvimento de um produto foi caracterizado por Moriarty e Kosnik (1989) pela grande 

incerteza em relação ao mercado existente e à tecnologia requerida. Segundo os autores, a incerteza de 

mercado está relacionada ao potencial e à velocidade em que a inovação se propaga. Enquanto, a 

incerteza de tecnologia vincula-se ao funcionamento, a obsolescência, tempo de desenvolvimento e 

qualidade esperada.    

A construção de um modelo de referência para o processo visa reduzir essa incerteza e garantir aos 

desenvolvedores um caminho baseado em melhores práticas que possa ser seguido. Cooper (1993) 

afirma que os modelos permitem um projeto mais preciso. A determinação de um modelo de 

referência para o PDP afeta de maneira decisiva o sucesso das empresas (HARMSEN et al., 2000). 

Um modelo de referência permite uma visão comum do processo de desenvolvimento do produto 

(ROZENFELD et al, 2006). Segundo o autor, um bom PDP garante a qualidade das informações que 

irão embasar a tomada de decisão, na qual deve ocorrer um controle contínuo dos requisitos e um 

monitoramento das mudanças do mercado. Alguns modelos de referência desenvolvidos para o PDP 

são apresentados a seguir. 

2.3.2.1 Modelo de Referência Unificado 

Rozenfeld (2006) propôs um modelo unificado de referência para o PDP, que apresenta as 

melhores práticas para o desenvolvimento de produtos para o setor de manufatura. A intenção do 

modelo é que ele seja estudado e adaptado de acordo com o tipo de produto a ser desenvolvido. Dessa 

maneira, um modelo específico deve ser proposto pela organização e aplicado pelas diferentes equipes 

e gerentes de projeto. Nesse sentido, o Modelo de Referência Unificado é tomado como base para a 

proposição da metodologia que será utilizada no presente estudo. 

O modelo proposto por Rozenfeld (2006) é demostrado na figura a seguir: 
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Figura 15. Visão Geral do Processo de Desenvolvimento de Produto (ROZENFELD, 2006, p. 44). 

Conforme apresentado na figura 15, o modelo é constituído de três macro fases, que são 

subdivididas em fases e atividades. A primeira e a terceira macro fases, Pré-Desenvolvimento e Pós-

Desenvolvimento, são genéricas e suas fases e atividades podem ser replicadas com pequenas 

alterações para qualquer empresa, segundo Rozenfeld et al. (2006). Ainda segundo o autor, a macro 

fase de Desenvolvimento é mais sensível à organização. 

Segundo o autor do modelo, a macro fase de Pré-Desenvolvimento busca definir os melhores 

projetos a serem desenvolvidos, considerando a estratégia competitiva da empresa. O resultado da 

etapa de Desenvolvimento é a definição do produto, contendo suas informações técnicas, sua 

viabilidade financeira e seu processo de produção detalhado. A macro fase de Pós-Desenvolvimento 

envolve a saída do produto ao mercado e a avaliação do seu ciclo de vida. 

Vale ressaltar que durante todas as fases do desenvolvimento são realizados gates, que são 

avaliações periódicas do produto que visam garantir que não haja mudanças bruscas o projeto do 

produto (ROZENFELD, 2006). Os gates são responsáveis pela redução das incertezas, reduzindo as 

chances de prejuízos durante a implementação do produto. 

Para esta pesquisa, serão consideradas as fases de Planejamento Estratégico do Produto e Projeto 

Informacional, que estão na macro fase de Desenvolvimento. A primeira delas consiste em uma 

análise das restrições de recursos e conhecimento, informações sobre os consumidores, tendências 

tecnológicas e mercadológicas. A partir desta análise, elabora-se o portfólio de produtos da empresa, 

que consiste numa linha de produtos da empresa e dos projetos que serão desenvolvidos. 

A fase do Projeto Informacional desenvolve, de acordo com as informações da etapa anterior, as 

especificações-meta, que orientam a geração de soluções e são base para a tomada de decisão das 

próximas etapas. Neste sentido, são levantadas as necessidades dos usuários que se consolidam e 
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agrupam em requisitos de cliente. A partir desses, elaboram-se os requisitos técnicos do produto, que 

são características a serem atendidas pelo produto em desenvolvimento. Por fim, são elaboradas as 

especificações-meta do produto, um conjunto de objetivos ou metas que o produto deve atender 

(ROZENFELD, 2006). 

Para o entendimento deste trabalho é importante ressaltar que o agrupamento, a análise a 

classificação das necessidades do usuário originam os requisitos de clientes. Segundo Rozenfeld 

(2006), estes requisitos de cliente são traduzidos em características mensuráveis, possíveis de serem 

mensuradas por algum tipo de sensor, passando a se chamar requisitos de produto. Por fim, chega-se 

nas especificações-meta que são parâmetros quantitativos e mensuráveis que estabelecem o 

desempenho requerido do produto. 

Os conceitos apresentados são de suma importância para o entendimento da metodologia 

desenvolvida neste trabalho, bem como dos modelos de referência que se seguem. 

2.3.2.2 Modelo de Referência Mecatrônico 

Como dito anteriormente, o Modelo de Referência Unificado do PDP proposto por Rozenfeld et. 

al (2006) é genérico e deve ser adaptado para cada tipo de produto, considerando ainda as limitações 

financeiras e tecnológicas da empresa. Sendo assim, considerando que esse trabalho estuda o processo 

de desenvolvimento de próteses, que é um produto mecatrônico, também será utilizado o MRM 

(Modelo de Referência Mecatrônico) como referência. 

O MRM foi proposto Barbalho (2006) para refletir as melhores práticas do processo de 

desenvolvimento de produtos mecatrônicos com base da literatura existente. A seguir, é apresentado o 

modelo: 

Figura 16. Modelo de referência mecatrônico (BARBALHO, 2006, p. 44). 
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De acordo com a figura 16 apresentada, o modelo é composto por doze fases e a passagem de uma 

para outra é composta por um gate, cujas cores determinam o tipo de decisão tomada. Segundo 

Barbalho (2006), a cor cinza de um gate indica uma decisão sobre conjunto de produtos ou de uma 

linha de produtos. Ainda de acordo com o autor, a cor vermelha indica gates do tipo go/kill, que estão 

vinculados à viabilidade econômica, com base nas limitações tecnológicas e o grau de conhecimento 

da organização. O autor afirma que o gate amarelo analisa se o produto proposto utiliza “tecnologias 

maduras na organização, sejam manufaturáveis e atendam de fato às especificações”. Por fim, o gate 

verde consiste num relatório que avalia o projeto, considerando todas as informações coletadas e as 

lições aprendidas. 

As fases propostas foram definidas com base nos resultados gerados, a seguir é apresentada uma 

descrição do autor do modelo sobre cada uma delas: 

“Estratégia: definição dos objetivos estratégicos a serem perseguidos em cada linha 

de produtos (LDP); portfólio: definição do portfólio de cada LDP; especificações: 

definição das especificações de cada produto; planejamento do projeto: definição 

do plano de projeto; concepção: definição dos principais componentes e princípios 

de solução para as funções principais do produto mecatrônico; planejamento 

técnico: detalhamento do plano de projeto com base na concepção definida; projeto 

técnico: soluções técnicas para as funções principais do produto; otimização: 

detalhamento e teste de soluções para funções secundárias do produto e realização 

de análises necessárias ao aumento da robustez e confiabilidade do produto; 

homologação: homologação do processo de fabricação e montagem do produto; 

validação: validação e certificação do produto; lançamento: lançamento do 

produto no mercado; monitoramento: acompanhamento dos resultados conseguidos 

com o produto e gerenciamento das modificações realizadas na configuração inicial 

de produção.” 

(BARBALHO, 2006, p. 106 – 107). 

Segundo o autor, a estrutura elíptica do modelo demonstra que as fases intermediárias do PDP 

exigem maior esforço e escopo técnico que as extremidades. Sendo assim, o modelo visa representar 

as fases envolvidas no processo de desenvolvimento de produtos mecatrônicos, bem como os marcos 

de decisão envolvidos, de forma a reduzir as incertezas e garantir que o produto final atenda às 

necessidades do mercado. 

2.3.2.3 Modelo de Referência para Spin-offs Acadêmicos 

O spin-off acadêmico constitui o processo de lançamento de produtos e serviços desenvolvidos em 

instituições científicas (universidades, centros de pesquisa, etc.) no mercado, de acordo com Heirman 

e Clarysse (2007), Shane (2004) e Roberts (1991). Dessa maneira, há uma transferência do 
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conhecimento gerado na academia para o mercado, que é embasada pela preparação do produto para 

comercialização. Este modelo será considerado para o presente estudo, uma vez que este 

desenvolvimento se dará em ambiente universitário, caracterizando um spin-off acadêmico. 

Segundo Gomes e Salerno (2010), o processo de desenvolvimento de produtos para spin-offs 

acadêmicos é diferente do utilizado nas grandes organizações. Tal diferença decorre da limitação de 

recursos tangíveis e intangíveis, e da estratégia de negócio e da concepção de produtos estarem em 

estágio inicial para o desenvolvimento na academia, aspecto mais detalhadamente trabalhado por 

empresas privadas (CHENG, 2007). 

Considerando as diferenças apresentadas dos desenvolvimentos de produto nas empresas e no 

meio acadêmico, Vohora, Wright e Lockett (2004) desenvolveram um modelo de referência para os 

spin-offs acadêmicos (Figura 17). 
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Figura 17. Modelo integrado do processo de desenvolvimento de produto com o planejamento estratégico, 

aplicação para spin-offs acadêmicos (VOHORA, WRIGHT E LOCKETT, 2004, p. 158). 

Diferente da proposta de Rozenfeld (2006), no modelo exposto os conceitos de tecnologia e do 

produto são testados constantemente a fim de gerar conhecimento, uma vez que todas as etapas são 

retomadas a cada nova fase. Isso decorre do objetivo do projeto ser o aprendizado da equipe envolvida 

e não o ganho financeiro, como acontece no PDP das grandes empresas. 
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De acordo com Vohora, Wright e Lockett (2004), a primeira etapa da parte A do modelo proposto, 

“Esboço do Conceito do Produto”, constitui o esboço inicial das funções e necessidades que o produto 

deve atender. Conforme a figura 17, essa etapa é revista durante todo o processo de desenvolvimento, 

sendo atualizada de acordo com a identificação de novas características. 

A próxima etapa da parte A, denominada “Investigação do Mercado”, está baseada no 

planejamento estratégico do empreendimento, uma vez que percepção do mercado é dificultada pelo 

caráter inovador do produto (GOMES; SALERNO, 2010). Sendo assim, da mesma forma que a 

primeira etapa, a “investigação de mercado” é constantemente revista, acrescentando mudanças no 

ambiente e novas percepções captadas.  

A terceira etapa, “Projeto do Produto”, busca representar o conceito do produto que será 

comercializado. Para isso, faz-se uso das informações coletadas nas duas primeiras etapas e tenta-se 

aproximar ao máximo da versão final do produto. Nesse momento, é realizada a especificação das 

partes do produto, o desenho do projeto físico, entre outras atividades (GOMES; SALERNO, 2010). 

O “Projeto da Produção” reflete os processos executados para confecção do produto. Segundo 

Gomes e Salerno (2010), nessa etapa são definidos “os potenciais fornecedores de matéria primas ou 

componentes, as estratégias de produção e o escalonamento da produção”. 

Por fim, a última etapa, “Lançamento do Produto”, considera o lançamento conjunto do produto e 

do spin-off acadêmico em si, uma vez que este é um entrante no mercado e carece de credibilidade e 

legitimidade. Nesse momento, todas as etapas do produto são alimentadas com as novas características 

de mercado que identificam oportunidades de melhorias no produto lançado (GOMES; SALERNO, 

2010). 

A parte B do modelo proposto representa o techonology roadmapping que demonstra a evolução 

do modelo de negócio, do início do processo de desenvolvimento de produto até o final da pesquisa 

acadêmica (GOMERS; SALERNO, 2010).  Nesse momento, os responsáveis pelo negócio têm 

dificuldade para planejar o empreendimento e identificar a aplicação do produto, o mercado alvo e o 

próprio conceito a ser criado (VOHORA; WRIGHT; LOCKETT, 2004). 

Para reduzir as incertezas, os autores sugerem a utilização do planejamento das incertezas, que 

constitui a parte C do modelo apresentado. Essa organiza as incertezas em um horizonte temporal de 

acordo com sua prioridade, além de auxiliar na definição ações para tratamento e mitigação das 

mesmas (GOMES;SALERNO, 2010). 

O techonology roadmappig representa a interação entre a evolução do modelo de negócio e da 

estratégia da organização, considerando as incertezas que compõem o ambiente de desenvolvimento 

(VOHORA; WRIGHT; LOCKETT, 2004). 
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O modelo apresentado auxilia o desenvolvimento e a promoção de spin-offs acadêmicos, uma vez 

que conduz a sua evolução e reduz as incertezas, resultando no lançamento conjunto do 

empreendimento e do produto.  

 

2.3.2 Análise de Processos 

Em todos os modelos apresentados de desenvolvimento de produto, há uma etapa de levantamento 

das necessidades para proposição de especificações, como a fase de “Especificações” do Modelo de 

Referência Mecatrônico, a fase “Projeto Informações” do Modelo de Referência Unificado e 

“Investigação do Mercado” do Modelo de Referência para Spin-offs Acadêmicos. Sendo assim, para 

complementar este levantamento, umas das ferramentas que pode ser utilizada é a análise de processos 

que permite um entendimento das atividades executadas e um conhecimento profundo dos 

procedimentos que envolvem a utilização do produto, da interação da empresa com o cliente e da 

experiência do mesmo com o produto. 

A ABPMP (Association of Business Process Management Professionals) define que Processos 

compreende todo o trabalho executado para entregar um produto ou serviço, contemplando todas as 

áreas envolvidas. Toledo et. al (2013) definem  processos como “conjunto de atividades interligadas 

numa sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou serviço que tem valor para um grupo 

específico de clientes”.  

Considerando os conceitos apresentados, o mapeamento de processos é uma representação gráfica 

do fluxo de trabalho e das interações dos atores envolvidos. Esse mapeamento é fundamental para a 

análise e, neste trabalho, será utilizada na compreensão das atividades que envolvem a reabilitação do 

paciente amputado. 

Para o mapeamento de processos, geralmente, utilizam-se notações consagradas que determinam 

símbolos para exposição do fluxo. A utilização de uma notação em detrimento de outra ocorre pela 

natureza do trabalho em execução. A seguir é apresentado o quadro 2 com as principais notações 

existentes. 

Quadro 2. Notações de processos (CBOK, 2013). 

Notação Descrição 

BPMN (Business Process 

Management Notation) 

Padrão criado pelo Object Management Group, útil para apresentar 

um modelo para públicos-alvo diferentes. 

Fluxograma 

Originalmente aprovado como um padrão ANSI (American 

Internacional Standards Institute), inclui um conjunto simples e 

limitado de símbolos não padronizados; facilita o entendimento 

rápido do fluxo de um processo. 
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EPC (Event-drive Process Chain) 

Desenvolvido como parte da estrutura de trabalho ARIS, considera 

eventos como "gatilhos para" ou "resultados de" uma etapa do 

processo; útil para modelar conjuntos complexos de processos. 

UML (Unified Modeling 

Language) 

Mantido pelo Object Management Group, consiste em um 

conjunto-padrão de notações técnicas de diagramação orientada à 

descrição de requisitos de sistemas de informação. 

IDEF (Integrated Definition 

Language) 

Padrão da Federal Information Processing Standard dos EUA que 

destaca entradas, saídas, mecanismos, controles de processo e 

relação dos níveis de detalhes do processo superior e inferior; 

ponto de partida para uma visão corporativa da organização. 

Value Stream Mapping 

Do Lean Manufacturing, consiste em um conjunto intuitivo de 

símbolos usados para mostrar a eficiência do processo por meio do 

mapeamento de uso de recursos e elementos de mesmo tempo. 

 

Para o mapeamento de processos deste trabalho, será utilizada a notação BPMN, que Para o 

mapeamento de processos, geralmente, utilizam-se notações consagradas que determinam símbolos 

para exposição do fluxo. A utilização de uma notação em detrimento de outra ocorre pela natureza do 

trabalho em execução. A seguir é apresentado um quadro com os principais elementos da notação 

BPMN versão 2.0 elaborados pela Object Management Group. 

Quadro 3. Principais elementos de notação BPMN (OMG, 2011). 

 Símbolo  Descrição 

R
a
ia

s 

 

Piscina: Uma “piscina” (pool, em inglês) 

representa um processo de negócio. Ele atua 

como um container gráfico para dividir um 

conjunto de atividades que fazem parte do 

processo que está sendo modelado. 
 

Raia: Uma “raia” (lane, em inglês) é uma 

subdivisão dentro de uma piscina usada para 

organizar e categorizar as atividades em função 

dos executores, ou responsáveis pela execução, 

de cada atividade no processo. 

E
v

en
to

s 

 

Evento de início: Marca o início do processo, 

aguardando a ocorrência de um evento para 

iniciá-lo.  

 

Evento de fim: Marca onde acaba o fluxo do 

processo. Um processo pode ter mais de um fim.  
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Intermediário de fluxo: Indica um ponto no 

fluxo em que é planejada a ocorrência de um 

evento.  

 

Evento intermediário de tempo: Indica que o 

processo deve aguardar até que a condição de 

tempo seja atendida. 

A
ti

v
id

a
d

es
 

 

Tarefa: É uma atividade de trabalho no menor 

nível de granularidade. Ela representa uma ação 

no processo que pode ser exeecutada por uma 

pessoa ou um sistema. 

 

Subprocesso: Representa a abastração de um 

conjunto lógico de atividades com um propósito 

específico. Na forma contraída, apresenta um 

símbolo [+] na base inferior indicando que esta 

atividade contém um conjunto de tarefas. 

Também pode ser apresentado na forma 

expandida, demonstrando abertamente o 

processo nele contido. 

G
a
te

w
a
y
s 

 

Gateway Exclusivo: Utilizado quando se tem 

uma decisão e só pode ser tomada uma das 

saídas propostas. Necessariamente tem que 

haver uma atividade antes do gateway, que 

fornecerá o dado para e tomada a decisão.  
 

Gateway Paralelo: Utilizado quando se tem 

ramificações que acontecem simultaneamente. 

Todas as saídas deste tipo de gateway 

acontecem ao mesmo tempo. Quando há a 

necessidade de sincronizar novamente as 

ramificações, usa-se o mesmo tipo de gateway. 

C
o

n
ec

to
re

s 

 Fluxo de sequência: Demonstra a ordem 

(sequência) com que as atividades serão 

executadas em um processo.  

 

O mapeamento e a compreensão dos processos permitem o entendimento das atividades 

executadas e as interações dos seus executores. Desta forma, a análise desse fluxo de atividades 

complementa o processo de inovação de produto, uma vez que a partir dela podem ser verificadas 

lacunas e dificuldades de execução. 

ou 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo será abordado o tipo de estudo 

realizado, bem como os instrumentos utilizados e os 

aspectos éticos considerados. Além disso, será 

apresentada a metodologia aplicada nesta pesquisa. 

3.1  TIPO DE ESTUDO 

O método científico consiste em um sistema de operações ordenado que é aplicado a um objeto de 

estudo específico de forma a extrair dados que permitam a formulação de conclusões alinhadas aos 

objetivos do projeto (TARTUCE, 2006). A pesquisa é a parte mais abrangente do método e só existe 

em função de um questionamento sem resposta (GIL, 2007). 

Fonseca (2002) definiu a metodologia como um conjunto de diretrizes que devem ser incorporadas 

para a realização de um estudo sobre determinado assunto. A metodologia demonstra a escolha teórica 

feita pelo autor para abordar o objeto de estudo (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

O presente trabalho tem natureza empírica, sendo uma pesquisa de campo com delineamento 

descritivo exploratório, apresentando uma abordagem qualitativa quanto à coleta de dados, pois para a 

devida análise realizada foi preciso obter, de forma subjetiva, informações através de questionário 

semiestruturado de percepção através de visitas técnicas e mapeamento de processos para os 

resultados.  

A pesquisa possui caráter transversal quanto ao recorte temporal, pois os dados foram colhidos e 

utilizados para o embasamento apenas uma vez no tempo. O presente estudo tem natureza aplicada, 

uma vez que pretende testar os resultados obtidos com a análise.  

Quanto à abordagem, esta pesquisa é classificada como qualitativa, visto que analisa de maneira 

indutiva o processo de desenvolvimento de produto e as caraterísticas do mercado atual, assim como 

utiliza questionários com respostas abertas para embasar o estudo. 

Em relação ao método de pesquisa de campo, pode-se afirmar que este trabalho se propõe a 

realizar um levantamento survey, em que são realizadas análise de levantamento de dados e 

questionários, instrumentos de pesquisa, que visam identificar as principais necessidades dos usuários 

e profissionais da área.  

A amostra da pesquisa realizada foi não-probabilística, na qual os participantes foram escolhidos 

aleatoriamente por oportunidade e conveniência. Foram ouvidas quatro pessoas dentre profissionais do 

ramo e pessoas amputadas. 
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3.2  ASPECTOS ÉTICOS 

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Brasília no dia 17 de abril de 2015. O número de CAAE (Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética) é 44932915.1.0000.5558 e a situação atual do projeto submetido 

é de aprovação, com pendência de ajuste no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A 

nova versão do documento foi submetida e está em estado de apreciação ética. O parecer do Comitê de 

Ética em Pesquisa está disponível no Anexo A deste estudo. 

3.3  POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Compõem a população deste estudo quatro pessoas dentre amputados transtibiais e profissionais 

que atuam na área, diretamente no atendimento aos pacientes. Para isso, foram visitados três locais, 

sendo dois centros de atendimento gratuito localizados em Brasília, que acolhem pessoas de diferentes 

regiões do país: Centro de Referência Nacional em Reabilitação, Núcleo Distrital de Produção de 

Próteses, e o Departamento de Fisioterapia da Universidade de Brasília. O estudo busca ouvir a 

maioria de pessoas possível, não estipulando uma amostra específica. 

3.4  INSTRUMENTOS 

A coleta de informações deste estudo teve por objetivo determinar as tendências e as lacunas do 

mercado brasileiro de próteses transtibiais, e identificar as necessidades de amputados e profissionais 

que atuem diretamente na confecção desses equipamentos. Para isso, serão utilizados os seguintes 

instrumentos: visitas técnicas, mapeamento do processo e aplicação de questionários. 

O mapeamento de processos irá auxiliar na identificação das necessidades das atividades 

executadas durante a confecção de próteses. Para isso, serão utilizadas as informações colhidas na 

visita técnica realizada, que será detalhada em um diário de campo a ser apresentado. 

Por fim, a aplicação de questionários envolve a elaboração de questões de maneira estruturada que 

serão empregadas presencialmente junto à população deste estudo, ajudando no entendimento das 

necessidades percebidas pela mesma. Esses questionários também serão aplicados por meio de 

formulário online com professores do Departamento de Fisioterapia da Universidade de Brasília.  

3.5  MÉTODO 

Os modelos de referência citados foram combinados e adaptados de forma a obter uma 

metodologia que atendesse às características deste estudo, que é desenvolvido em um ambiente 

acadêmico e busca esgotar as necessidades do mercado atual. Sendo assim, para a formulação da 



   46 

metodologia aplicada a este trabalho, foram consideradas apenas as etapas iniciais dos modelos 

expostos. 

Esse trabalho combina o Modelo de Referência Unificado (ROZENFELD, 2006), o Modelo de 

Referência Mecatrônico (BARBALHO, 2006) e o Modelo de Referência para Spin-offs Acadêmicos 

(VOHORA; WRIGHT; LOCKETT, 2004), conforme a figura 18. 

Figura 18. Etapas metodológicas: Análise do Ambiente Mercadológico e Tecnológico e Projeto Informacional. 

A figura 18 apresenta duas macro etapas, “Análise do Ambiente Mercadológico e Tecnológico” e 

“Projeto Informacional”, a primeira delas foi adaptada da fase de “Planejamento Estratégico” do 

Modelo de Referência Unificado. Deste mesmo modelo, foi obtida a segunda etapa que tem o mesmo 

nome “Projeto Informacional”.  Contudo, as fases de “Especificações” e “Portfólio” do Modelo de 

Referência Mecatrônico foram incorporadas, juntamente com os seus instrumentos, na etapa de 

“Planejamento Estratégico do Produto”, enquanto a fase de “Especificações” foi aplicada no “Projeto 

Informacional”. Por fim, a fase de “Investigação de Mercado” do Modelo de Referência para Spin-offs 

Acadêmicos, foi utilizada na etapa de “Planejamento Estratégico do Produto”. 

 Nos tópico a seguir, é apresentado um detalhamento das duas macro etapas da metodologia a ser 

utilizada nos próximos capítulos.  

3.5.1 Análise do Ambiente Mercadológico e Tecnológico 

A fase de análise do ambiente mercadológico e tecnológico apresenta o problema existente e as 

limitações que sua solução deve atender. Desta forma, são realizadas cinco análises: “Mercado”, 

“Concorrência”, “Prospecção tecnológica”, “Patentes” e “Legislação aplicável”. 

I. Análise de mercado: análise de dados demográficos e estatísticos para verificação do 

potencial do mercado em que o produto irá atuar. Nesta fase, também são consideradas as 

tendências existentes para identificar os caminhos que produto poderá assumir. 
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II. Análise da concorrência: identificação dos concorrentes diretos e potenciais concorrentes 

do produto. Neste caso, devem ser detalhadas as características principais de cada um, 

destacando suas vantagens e seus defeitos.  

III. Análise da prospecção tecnológica: levantamento das iniciativas de produto em 

desenvolvimento que atendem às tendências de mercado identificadas e que podem ser 

utilizadas como inspiração para prótese transtibial em análise. 

IV. Análise das patentes: identificação de todas as patentes vigentes atualmente que podem 

influenciar no desenvolvimento do produto em questão. Estas patentes podem inspirar o 

estudo ou limitá-lo. 

V. Análise da legislação aplicada: análise da legislação vigente para compreensão das 

exigências legais e das limitações do produto. 

Os resultados dessa fase demonstram a situação atual do mercado, com suas oportunidades e 

restrições. Com isso, é possível entender o ambiente mercadológico e tecnológico que o produto estará 

inserido. A partir desta ótica, serão definidas as soluções para as necessidades dos clientes levantadas 

na próxima etapa.  

3.5.2 Projeto Informacional 

Esta etapa define as principais necessidades dos clientes em relação aos produtos existentes hoje e 

propõe metas de desempenho para as mesmas. Sendo assim, há uma captação direta de informações 

com os usuários e pessoas afins do produto. Além disso, são realizadas propostas de soluções, 

conforme as atividades descritas a seguir:  

I. Levantamento de necessidades: levantamento de informações, em visitas técnicas junto a 

usuários e profissionais da área para entendimento dos problemas existentes nos produto 

atuais e captação de algumas sugestões já percebidas pelos mesmos. 

o Aplicação de questionários: elaboração de questões, de acordo com a arquitetura 

do produto, que colham informações qualitativas a respeito da percepção dos 

usuários e profissionais da área. 

o Análise do processo: mapeamento do fluxo de atividades da interação do usuário e 

dos profissionais da área durante a solicitação, confecção e entrega do produto. 

Para isso, utiliza-se a notação BPMN. 

II. Requisitos técnicos: consolidação das necessidades definidas na atividade anterior em 

linguagem técnica de desenvolvimento do produto entendida pelos projetistas. Esses 

requisitos são ponderados quanto à importância para o público participante desta pesquisa. 

III. Especificações-meta: definição de valores quantitativos que devem ser atendidos pelo 

produto em desenvolvimento, servindo de apoio como diretrizes para os projetistas. Essas 

especificações-meta são comparadas em relação às iniciativas de prospecção tecnológica 

em desenvolvimento. Com isso, é possível verificar se as ideias irão atender às 
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necessidades dos clientes e quais são os pontos falhos delas. Esta análise também inspira 

ideias de concepção de produto, uma vez que os pontos positivos dos nas iniciativas 

podem ser utilizados neste novo desenvolvimento. 

Os resultados desta fase definem as metas de desenvolvimento do produto em questão. Sendo 

assim, é elaborado um conceito de produto a ser desenvolvidos nas próximas etapas do método que 

não foram aplicadas neste trabalho.  
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4 ANÁLISE DO AMBIENTE MERCADOLÓGICO E 
TECNOLÓGICO 

Este capítulo apresenta uma análise do ambiente 

mercadológico e tecnológico que considera o 

mercado e suas tendências existentes, bem como a 

concorrência, a prospecção tecnológica, as patentes e 

a legislação vigente. 

4.1  ANÁLISE DO MERCADO 

As despesas com saúde no Brasil representam, atualmente, 8% do PIB do país de acordo com o 

Censo do IBGE publicado em 2012. Além disso, é esperado que esta representação cresça 15% a.a. 

nos próximos cinco anos (EVALUATE PHARMA, 2012). 

A indústria da saúde do Brasil ainda é dominada por empresas estrangeiras que detém cerca de 

80% do mercado. A seguir, são listadas a principais empresas do ramo: 

Tabela 1. Maiores empresas de equipamentos e materiais médicos no mercado brasileiro em 2010 

(EVALUATE PHARMA, 2012). 
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 A superioridade das indústrias estrangeiras sobre as nacionais se deflagra ainda mais quando 

analisados as taxas de importação e exportação do Brasil no ramo de equipamentos de saúde (Figura 

19). 

 

Figura 19. Comercio Exterior de Equipamentos Médicos (ABIMO, 2012, p.11). 

Considerando o contexto da indústria brasileira de equipamentos médicos, são destinados 

atualmente 2% da receita arrecada para pesquisa e desenvolvimento tecnológico, valor significativo 

quando comparado aos recursos reservados para os demais setores de transformação (BNDES, 2012).  

Fazem parte da indústria de saúde os segmentos: diagnóstico in vitro, diagnóstico por imagem, 

eletromédicos e implantes. As próteses e órteses estão localizadas neste último, que representa 6,5% 

da indústria, e atendem aos pacientes com deficiência motora, conforme apresentado no referencial 

teórico do presente estudo.  

 A quantidade de deficientes motores aumenta a cada ano. Em 2000, estimava-se que 14,5% da 

população possuía algum tipo de deficiência, enquanto, o Censo do IBGE realizado em 2010 apontou 

que este valor crescera para 23,9%. De acordo com o Market Publishers (2011) o mercado de próteses 

crescerá 8% a.a. até 2017, chegando a 1,76% da população brasileira considerando a quantidade de 

amputados de membros inferiores em 2030, conforme a figura 20, a seguir: 
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Figura 20. Projeção do quantitativo de deficientes no Brasil até 2030. 

No Brasil, conforme dito anteriormente, 23,9% da população possui algum tipo de deficiência, de 

acordo com os dados publicados em 2012 sobre o Censo de IBGE de 2010. Dentro dessa população, 

8,3% das pessoas apresentam a deficiência severa, ou seja, aquela caracterizada pela perda total da 

aptidão, a incapacidade. Os amputados estão dentro dessa população, porque perderam toda a sua 

capacidade motora. A seguir, é apresentada a distribuição da população por tipo de deficiência (Figura 

21): 

 
 

Figura 21. Comparativo de deficiência de graus variados e deficiência severa. 

Fonte: Censo do IBGE (2010) 
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Dentro dos 8,3% da população com alguma de deficiência severa, há a classificação por tipo de 

deficiência apresentada, conforme explicitado na figura 22. 

 
Figura 22. Tipos de deficiência severa no Brasil. 

Fonte: Censo do IBGE (2010) 

Analisando o gráfico é possível inferir que a segunda maior parte da população que apresenta uma 

deficiência severa, possui a do tipo motora que afeta a mobilidade das pessoas e que é foco do 

presente estudo. Os usuários de próteses encontram-se nesse percentual, uma vez que a amputação é 

considerada uma deficiência severa, visto que o paciente perde toda a sua capacidade motora. 

Vale ressaltar que a amputação de membros inferiores é a deficiência motora mais comum, 

representando 85% dos casos (MEYER, GOMES, DRIUSSO e CHIARELLO, 2003). Dentre esses 

casos, a do tipo transtibial a mais frequente (PEDRINELLI, 2004).  

O Censo do IBGE realizado em 2010 apontou que 41,3% dos homens portadores de deficiência 

motora estão ativos no mercado, esse valor é apenas de 27,4% para as mulheres, conforme figuras 23 e 

24. O resultado demonstra que há um número elevado de deficientes que não se encontra ativo e uma 

das causas pode ser a ausência de um componente protético para habilitação dos mesmos. Ou seja, as 

próteses podem reinserir essas pessoas no mercado e, logo, gerar maior renda para o país. 
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Figura 23. Mulheres portadoras de deficiência motora ativas no mercado. 

Fonte: Censo do IBGE (2010) 

 

Figura 24. Homens portadores de deficiência motora ativos no mercado. 

Fonte: Censo do IBGE (2010) 

A reabilitação corporal e psicológica do paciente é possível pela utilização de próteses e 

acompanhamento multidisciplinar (PASTRE; SALIONI; OLIVEIRA; MICHELETTO; NETTO, 

2006).  Nesse sentido, o uso de próteses cresce proporcionalmente à incidência de casos de deficiência 

e aumenta a quantidade de deficientes ativos no mercado.  

Considerando então a proporcionalidade apresentada, há uma tendência de desenvolvimento de 

novos modelos de próteses que amenizem a deficiência. Dessa maneira, tendo em vista a gestão da 

inovação, essa é uma oportunidade para as empresas estabelecidas se manterem no mercado e 

entrantes para se firmarem. 

O desenvolvimento de modelos inovadores de próteses proporcionará esperança aos portadores de 

deficiência motora, que tem a autoestima abalada pela condição física. Então, esse desenvolvimento 
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beneficiará os atuais e os futuros usuários de próteses, garantindo-lhes uma melhor qualidade de vida. 

Para a economia brasileira, os novos modelos também resultarão num aumento da mão de obra ativa e 

da competitividade com produtos importados. 

4.1.1 Tendência de Mercado 

Segundo a Associação Brasileira de Ortopedia Técnica (ABOTEC, 2014), uma prótese transtibial 

do tipo exoenergética custa em média dez mil reais. Este valor comprova a inviabilidade de aquisição 

do item pelas pessoas de baixa renda, reforçando a impossibilidade dessas pessoas de retomarem a sua 

condição motora de normalidade e todos os aspectos econômicos, sociais e psicológicos daí 

decorrentes. 

Considerando a dificuldade de acesso às próteses, devido ao valor cobrado, o governo destina 

parte de seus recursos para auxiliar os pacientes menos beneficiados por meio do Decreto nº 3.298, de 

20 de dezembro de 1999. Contudo, de acordo com a ABOTEC (2012) o procedimento para obtenção 

do equipamento ocorre via pregão eletrônico, o que normalmente dura mais de um ano em tramitação. 

Além da questão licitatória, a aquisição de próteses pelo governo é feita segundo o critério de 

menor preço, o que não garante a melhor qualidade e nem a personalização do equipamento (CUNHA, 

2012). Vale ressaltar que cada prótese é única e deve ser adquirida segundo indicação de um 

profissional de saúde (EDELSTEIN, 2003).  

Outra problemática envolvida no programa do governo, é que as próteses fornecidas pelo governo 

são as mais simples, porque têm em função do critério de menor custo. Dessa forma, mesmo o preço 

não sendo muito alto quando comparado ao orçamento disponível, as próteses exoenergéticas não são 

os modelos garantidos ao público (ABOTEC, 2014). 

Considerando o que foi apresentado, é possível inferir que o preço cobrado pelas próteses é o 

principal agravante no acesso dos pacientes ao equipamento. Pela aquisição particular do item, o valor 

chega aos dez mil reais e, pelo fornecimento do governo, o critério é o menor preço. Dessa forma, as 

próteses que atendem a maior parte da população, fornecidas pelo governo, não satisfazem o 

consumidor. Sendo assim, há uma oportunidade no mercado para o desenvolvimento de próteses mais 

baratas que sejam mais confortáveis. 

Ainda nesse sentido, sabe-se que o valor cobrado é decorrente do material utilizado, conforme 

apresentado no referencial teórico deste trabalho. Na maioria dos casos, usa-se o titânio que é um 

metal não encontrado no Brasil e, por isso, decaem sobre ele diversos impostos de importação que são 

repassados à população (ALVES FILHO, 2009). Dessa maneira, a criação de modelos de próteses 

mais baratos deve considerar o desenvolvimento de novos materiais para serem utilizados.  
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Além do valor cobrado, o conforto da prótese é outro fator bastante levantado por protetizados 

como ponto de melhoria (RADDAT; ROVEDA; LORENZETT, 2012). Nesse sentido, Vilagra, 

Sganzerla e Walcker (2011) desenvolveram um estudo para avaliar os principais itens de conforto para 

os pacientes usuários de próteses transtibiais. A figura 25 apresenta os resultados da pesquisa. 

 

Figura 25. Principais itens de conforto em próteses transtibiais para usuários de próteses (VILAGRA; 

SGANZERLA; WALCKER, 2011, p. 14). 

Analisando os resultados expostos, os principais itens de conforto para os pacientes é o pé 

articulado, a meia de algodão e o encaixe. Dessa maneira, os modelos de próteses que serão 

desenvolvidos devem focar no aprimoramento desses aspectos, buscando melhorar a qualidade de vida 

dos amputados. 

Nesse sentido, atualmente são investidos 2% das receitas geradas em pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico para a indústria de saúde, buscando atender as principais necessidades dos consumidores e 

do mercado nacional. Sendo assim, há esforços sendo destinados no processo de desenvolvimento de 

próteses. 

Além disso, conforme apresentado na seção anterior, as próteses podem auxiliar na reinserção dos 

pacientes no mercado de trabalho, uma vez que permite sua independência motora. Sendo assim, o 

desenvolvimento de próteses mais confortáveis e, com menor custo, impacta sobre a economia e, logo, 

sobre o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, uma vez que há maior mão de obra disponível. 

Tendo em vista o que foi apresentado, há uma tendência de mercado no sentido do 

desenvolvimento de próteses confeccionadas em novos materiais, visando a redução do custo e a 
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melhoria do conforto para o paciente. A partir daí, pretende-se levar esses equipamentos a mais 

usuários, aumentando a sua autoestima e elevando a quantidade de deficientes economicamente ativos.  

4.2  CONCORRÊNCIA 

As empresas estabelecidas no mercado de próteses atualmente são a Otto Bock, alemã, e a Össur, 

irlandesa (ARAÚJO, 2011). Ambas são estrangeiras e são reconhecidas como as melhores fabricantes 

de próteses do mundo. Além delas, são grandes fabricantes estrangeiras a Teh-lin e a Endolite.  No 

Brasil, a principal fabricante é a Polior, que realiza exportações para Espanha e Reino Unido. A seguir, 

serão apresentados alguns dos principais produtos das marcas apresentadas. 

A Otto Bock surgiu em 1919 para atender os amputados que retornavam da Primeira Guerra 

Mundial. A Otto Bock foi responsável por grandes inovações no setor de próteses, tendo criado o 

adaptador no formato de pirâmide, que tornou altamente ajustável a ligação entre as peças. Esses 

adaptadores mudaram a forma do sistema de modular de próteses (Figura 26). 

   
Figura 26. Adaptadores padrão da Otto Bock. 

Fonte: <http://www.OttoBock.com.br/cps/rde/xchg/ob_br_pt/hs.xsl/1775.html>. Acesso em outubro de 2014.  

Além dos adaptadores apresentados, a Otto Bock também foi responsável pelo desenvolvimento 

do sistema de prótese de perna C-Leg, que consiste em um joelho computadorizado capaz de alterar o 

formato da pisada, modificando o impacto sobre o coto do paciente (Figura 27). Essa tecnologia 

ajusta-se automaticamente às exigências do usuário, por meio de um sistema integrado que avalia a 

marcha do paciente. 

Figura 27. C-leg da Otto Bock.  

Fonte: <http://www.Otto Bock.com.br/cps/rde/xchg/ob_br_pt/hs.xsl/850.html>. Acesso em novembro de 2014. 
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Para se ligar à C-leg, a Otto Bock criou o C-walk um pé protético feito em fibra de carbono que 

garante uma marcha natural ao paciente. Esse modelo garante uma passada simétrica, uma redução da 

pressão dos dois lados do corpo, ou seja, lado amputado e lado saudável, conforme figura 28. 

 

 

 

 

Figura 28. C-walk da Otto Bock.  

Fonte: <http://media.ottobock.com/_web-site/prosthetics/lower-limb/1c40/images/prothesenfu%C3%9F_c-

walk_1c40_carbon_1_1_teaser_onecolumn_border.jpg>. Acesso em novembro de 2014. 

Além do C-walk, a Otto Bock ainda é responsável pelo pé protético Axtion 1E56 (Figura 29) que 

é feito em fibra de carbono e poliuretano, resultando numa maior absorção do impacto no calcanhar e 

tornando o modelo propício para a prática de esportes como basquete e tênis. 

 

 

 

Figura 29. Axtion 1E56 da Otto Bock.  

Fonte: <http://media.ottobock.com/_web-site/prosthetics/lower-

limb/1e56/images/1e56axtion_1_1_teaser_onecolumn_border.jpg>. Acesso em novembro de 2014. 

O pé protético SACH (Figura 30), produzido pela Otto Bock, é o modelo mais utilizado hoje no 

Brasil. Ele está presente na maioria das próteses de empresas brasileiras como peças modulares e é o 

mais presente em pregões do SUS. O modelo possui um núcleo moldado, espuma funcional, calcanhar 

com apoio confortável e uma aparência agradável, possuindo inclusive separação de dedos.  

 
Figura 30. Pé protético SACH da Otto Bock. 

Fonte: <http://www.ottobock.com.br/cps/rde/xbcr/ob_br_pt/img_popup_1s49_rdax_232x232_85.jpg>. Acesso 

em novembro de 2014. 
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No mercado desde 1971, a Össur fabrica além das próteses, equipamentos que auxiliam a 

utilização das mesmas.  Para se estabelecer no mercado, a empresa irlandesa produziu inovações como 

o PROPRIO FOOT, o Flex-Foot, o Iceross e o Mauch. 

O PROPRIO FOOT é uma prótese de pé que percebe a presença de rampas e escadas e se adequa 

para facilitar a movimentação do paciente. Para isso, a prótese é equipada com um sistema de sensores 

que percebe a diferença da marcha e reage utilizando uma inteligência artificial integrada, vide figura 

31. 

 

 

 

 

Figura 31. PROPRIO FOOT da Össur. 

Fonte: <http://www.ossur.com/prosthetic-solutions/bionic-technology/proprio-foot>. Acesso em novembro de 

2014. 

O Flex-foot (Figura 32) foi o primeiro pé protético a utilizar fibra de carbono em sua confecção, o 

que lhe garantiu uma maior flexibilidade. Com isso, as próteses passaram a ser mais rápidas e 

absorverem a maior parte da energia do impacto com o chão. 

 

 

 

 

Figura 32. Flex-foot da Össur. 

Fonte: <http://www.ossur.com.br/?PageID=13795>. Acesso em novembro de 2014. 

O Iceross foi o primeiro liner, peça que liga o corpo do paciente ao encaixe da prótese, feito em 

silicone para garantir melhor suspensão, reduzir o alongamento vertical e aumentar a comodidade do 

paciente. O modelo é utilizado para as próteses transfemorais, contudo, está sendo apresentada no 

presente trabalho pela tecnologia agregada, que pode ser adaptada para os modelos transtibiais, 

conforme figura 33. 
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Figura 33. Iceross da Össur. 

Fonte: <http://www.ossur.com.br/?PageID=13795>. Acesso em novembro de 2014. 

Por fim, o Mauch (Figura 34) é uma prótese de joelho hidráulico composto por sete eixos, o que 

permite o paciente andar em diferentes velocidades sem ter que fazer qualquer ajuste no equipamento. 

O Mauch não faz parte do escopo de próteses transtibiais, contudo, por se tratar de uma inovação na 

área, está sendo apresentado nesta seção. 

 

 

 

 

Figura 34. Mauch da Össur. 

Fonte: <http://www.ossur.com/prosthetic-solutions/products/knees-and-legs/mechanical-knees/mauch-knee>. 

Acesso em novembro de 2014. 

A Teh Lin fabrica próteses para articulação do joelho e pés protéticos. Considerando que o 

presente estudo está focado no desenvolvimento de prósteses transtibiais, serão apresentados apenas os 

modelos de pés articulado. 

O Tornado Dynamic Foot (Figura 35) proporciona uma marcha mais suave e simétrica. Além 

disso, ele absorve o impacto vertical e permite um controle da marcha pelo paciente. 
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 Figura 35. Tornado Dynamic Foot.  

Fonte: < http://www.tehlin.com/update/product/184_demo_file_2.jpg>. Acesso em novembro de 2014. 

O outro modelo fabricado pela Teh Lin é o TGF – 2RU que é um pé de carbono que garante maior 

contato com o solo durante a marcha, de forma a reduzir o impacto e aumentar o conforto para o 

paciente. Além disso, o formato da prótese permite uma passada natural mesmo em superfícies 

irregulares, vide figura 36. 

 

 

 

 

Figura 36. TGF – 2RU da Teh Lin. 

Fonte: < http://www.tehlin.com/update/product/185_demo_file_2.jpg>. Acesso em novembro de 2014. 

Além dos modelos apresentados, a Teh Lin ainda fabrica modelos mais simples semelhantes ao 

modelo SACH da Otto Bock. Esse é o caso do LI – Bounce Foot (Figura 37) que apresenta uma 

espuma na região do calcanhar do pé protético para tornar o impacto sobre o coto mais suave. 

Figura 37. LI – Bounce Foot da Teh Lin. 

Fonte: <http://www.tehlin.com/update/product/144_demo_file_2.jpg>. Acesso em novembro de 2014. 
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A Endolite produz, dentre outros produtos, o Aqualimb (Figura 38) uma próteses exoesquelética 

impermeável e própria para ser utilizada em ambientes úmidos e para atividades que envolvem água, 

como banho, por exemplo. 

Figura 38. Aqualimb da Endolite.  

Fonte: < http://www.endolite.com/catalogue/feet/aqualimb/en_US/1.jpg>. Acesso em novembro de 2014. 

Além do Aqualimb, a Endolite é responsável pelo BladeXT (Figura 39), modelo específico para a 

prática de esportes e confeccionado em fibra de carbono. Dessa maneira, ele suporta altos impactos e 

velocidade, permitindo a prática de qualquer esporte. 

 

Figura 39. BlandeXT da Endolite. 

Fonte: < http://www.endolite.com/catalogue/feet/bladext/1.jpg>. Acesso em novembro de 2014. 

A Endolite também produz o Echelon (Figura 40) que possui um controle hidráulico do tornozelo 

para rampas e escadas, garantindo maior estabilidade e confiança ao paciente. Além disso, o modelo 

apresenta uma simetria postural que alivia as pressões na região do coto e nas demais articulações. 
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Figura 40. Echelon da Endolite.  

Fonte: <http://www.endolite.com/catalogue/feet/echelon/1.jpg>. Acesso em novembro de 2014. 

O modelo mais simples fabricado pela Endolite é o Senior (Figura 41) que se assemelha ao pé 

SACH da Otto Bock. Este modelo permite atividades de baixo impacto, não sendo indicado para a 

prática de esportes. Para reduzir o impacto da marcha normal, o modelo apresenta uma parte 

acolchoada na região do calcanhar. 

 

 

 

 

Figura 41. Senior da Endolite. 

Fonte: < http://www.endolite.com/catalogue/feet/senior/1.jpg>. Acesso em novembro de 2014. 

A fabricante brasileira Polior existe desde 1986 e atua em diversos ramos protéticos, sendo apenas 

o de pés protéticos relevante para o presente estudo. Nesse segmento, a empresa produz os modelos 

RA – 10 e RA – 25 que se diferenciam apenas pelo tamanho do salto, 10mm e 25 mm, 

respectivamente. Ambos os modelos são fabricados em poliuretano e possuem o núcleo de madeira, 

vide figura 42. 

Figura 42. RA – 10mm e RA – 25 mm da Polior. 

Fonte: <http://magazinemedica.com.br/media/images/ProductImage/productimage-picture-pe-poliuretano-polio-

6593.png>. Acesso em novembro de 2014. 
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Outro modelo fabricado pela Polior é o D10N que permite um movimento dinâmico e é produzido 

em poliuretano. Seu núcleo é feito em plástico tem o formato de “S”, responsável pela resposta 

dinâmica. O D10N possui um adaptador de titânio e um acabamento em espuma cosmética, conforme 

Figura 43. 

Figura 43. D10N da Polior. 

Fonte: < http://magazinemedica.com.br/media/images/ProductImage/productimage-picture-pe-com-movimento-

din-8091.png>. Acesso em novembro de 2014. 

 

 

 

4.2.1 Análise da concorrência 

Consolidando o que foi apresentado, elaborou-se o quadro 4 com todos os modelos expostos que 

são utilizados em próteses transtibiais e seus respectivos fabricantes.  

Quadro 4. Principais modelos de peças que são utilizados em próteses transtibiais. 
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Considerando o conteúdo apresentado nessa seção, é possível inferir que a indústria brasileira de 

próteses ortopédicas é pouco desenvolvida e possui poucos representantes. Ademais, as maiores 

fabricantes mundiais e as que possuem maior tecnologia atuam em grande escala no país, dominando o 

mercado, tanto com os modelos mais modernos quanto com os menos modernos. Outra conclusão 

importante sobre as principais fabricantes de próteses, é que todas costumam utilizar os mesmos 

materiais e formatos.  

Sendo assim, analisando a concorrência, percebe-se que há uma oportunidade para o 

desenvolvimento de próteses em outros materiais, o que impactaria diretamente sobre o preço cobrado. 

Além disso, também é possível testar outros formatos que otimizem as características dos materiais 

utilizados e melhorem o conforto para o paciente.  

4.3  ANÁLISE DA PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA 

A tendência de mercado apresentada anteriormente nesse trabalho demonstrou que o 

desenvolvimento de próteses deve ser voltado para a utilização de novos materiais na confecção, 

reduzindo os custos envolvidos e, logo, o preço repassado. Nesse sentido, serão apresentadas a seguir 

as principais iniciativas que estão sendo desenvolvidas no Brasil. 

Nesse sentido, segundo a Associação Brasileira de Carbono (2013), o Exército Brasileiro junto 

com a Petrobrás vêm desenvolvendo uma fibra de carbono que utiliza piche de petróleo como base. 

Com a fibra de carbono sendo produzida internamente, acredita-se que o preço do material deixará de 

estar entre US$50,00 e US$1.000,00 e passará a custar US$40,00 que é o preço médio do barril de 

petróleo (Figura 44). 

Figura 44. Materiais feitos com fibra de carbono obtida a partir do piche. 

Fonte:< http://www.tecnodefesa.com.br/admin/public/files//Foto2AC.Fpiche..jpg>. Acesso em novembro de 

2014. 

A Universidade da Amazônia está em fase final de testes de uma prótese feita em madeira.  A 

pesquisa tem dez anos e espera-se que em um ano e meio seja finalizada. Nesse caso, o pé protético 

que, geralmente, é feito em fibra de carbono passa a ser feito em madeira das espécies Roxinho, Pau 
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D’Arco e Cumaru, todas típicas da região amazônica. A seleção dessas espécies foi feita com base na 

elasticidade que apresentam e contribui para a qualidade da marcha do paciente. Contudo, vale 

ressaltar que a substituição da fibra de carbono pela madeira terá impacto sobre o peso da prótese, uma 

vez que o novo material é mais pesado que o utilizado atualmente. 

Dessa forma, o material passa a ser produzido internamente, reduzindo os custos com impostos de 

importação. Sendo assim, a prótese passa a custar aproximadamente R$900,00, ou seja, 90% menos 

que as próteses atuais (ARAÚJO, 2014). Além disso, a durabilidade da prótese de madeira é de 

aproximadamente cinco anos, igualando-se às próteses de fibra de carbono. Contudo, vale ressaltar 

que a madeira sofre corrosão no contato com a água, fogo, atrito com a superfície, entre outros fatores 

ambientais. Sendo assim, é necessário que seja feito um estudo sobre como proteger a prótese deste 

material do contato com os itens citados. 

Atualmente, apenas 3% da população deficiente tem acesso aos modelos em fibra de carbono, 

enquanto 93% utilizam a prótese de pé rígido (ARAÚJO, 2014). Com a redução de preço, espera-se 

que mais pessoas tenham acesso às próteses com pé flexível de madeira que melhora a qualidade de 

vida do paciente, vide figura 45.  

 

Figura 45. Prótese de madeira. 

Fonte: <http://s2.glbimg.com/3qsKaJ5cJBwBLcCCHDCp-M-

YdII=/620x465/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2014/09/16/protese4.jpg>. Acesso em novembro de 2014. 

Além da prótese de madeira, no Brasil está sendo desenvolvida uma prótese confeccionada em 

material reciclado (PET e polipropileno). O modelo que foi apresentado na FEBRACE (Feira 

Brasileira de Ciência e Engenharia) promete reduzir o custo para R$141,50. Com o novo valor 
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cobrado, acredita-se que o equipamento possa ser adquirido pelas pessoas de baixa renda, evitando que 

elas dependam de programas do governo. 

Sendo assim, a prótese desenvolvida conta com design diferenciado dos modelos disponíveis no 

mercado atual. A adaptação do desenho ocorreu para aproveitar ao máximos as características do PET 

(Figura 46). A intenção do projeto elaborado por dois estudantes é a substituição dos pés protéticos 

feitos em fibra de carbono pelo confeccionados em material reciclado. 

 

Figura 46. Revo Foot desenvolvido com material reciclado. 

Fonte: <http://www.technologyreview.com.br/files/111932/Lucas%20Strasburg%20Ferreira.png>. Acesso em 

novembro de 2014. 

Além dos projetos em desenvolvimento apresentados, está sendo feito no Brasil também estudo 

para substituição do silicone e da borracha termoldável utilizados atualmente para proteger o tubo de 

conexão do encaixe com o pé protético. A espuma de poliuretana seria a substituta, visto que é 

bastante versátil podendo se apresentar na forma rígida e na flexível. A espuma de poliuretana pode 

ser obtida por meio do óleo da mamona ou do açaí. 

O estudo da poliuretana é o mais avançado dentre os apresentados, já estando em comercialização, 

em pequenas quantidades. O estudo está patenteado e pode chegar a custar 40% menos que os 

materiais utilizados atualmente. 

De acordo com o que foi apresentado nessa seção, no Brasil, existem algumas iniciativas de 

desenvolvimento de próteses em materiais diferentes. Todos os estudos apresentados têm por objetivo 

a redução do custo dos equipamentos, ressaltando a tendência de mercado apresentada no presente 

estudo. 
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No mundo, existem outros materiais alternativos sendo utilizados. Como é o caso das próteses de 

cano plástico, desenvolvida por um cirurgião ortopedista inglês que atuou na Síria, onde ajudou 

amputados locais que não tinham condições de adquirir o equipamento. 

O modelo protético é obtido a partir do aquecimento do cano plástico e da sua modelagem com 

base na parte não amputada da perna, conforme figura 47. A grande vantagem do modelo é o seu custo 

que pode atingir R$90,00. A solução não possui grande tecnologia agregada e nem apresenta grande 

conforto ao paciente. Contudo, é extremamente barata e pode ser utilizada nos países de baixa renda. 

 

Figura 47. Prótese de cano plástico. 

Fonte: < http://www.otempo.com.br/polopoly_fs/3.379285.1367320296!image/image.jpg_gen/derivatives/main-

single-horizontal-img-article-fit_620/image.jpg>. Acesso em novembro de 2014. 

Em todo o mundo, estão sendo realizados testes de próteses fabricadas com impressoras 

tridimensionais. Os modelos continuam sendo feitos em material plástico e, por isso, são utilizadas 

apenas para próteses de membros superiores (Figura 48). Contudo, o método de fabricação garante um 

menor custo, aproximadamente US$100,00 e uma maior confiabilidade do modelo, sendo esta uma 

oportunidade também para o presente estudo. 

Figura 48. Próteses feitas por meio de impressoras 3D. 

Fonte: <http://www.iothcfmusp.com.br/wp-content/uploads/2014/03/prototipo-3-d-300x224.jpg>. Acesso em 

novembro de 2014. 
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A utilização de impressoras 3D para a fabricação de próteses é uma tendência, uma vez que 

permite a utilização de diferentes materiais ao passo que garante maior precisão de corte e moldagem 

do equipamento. As impressoras tridimensionais vêm ampliando o seu mercado também devido ao 

baixo custo de aquisição e manutenção, quando comparado ao valor da confecção artesanal ou via 

manufatura. 

Conforme visto nesta seção, há diversas iniciativas no Brasil e no mundo no sentido da redução de 

custos de fabricação de próteses ortopédicas. Esses casos são insumo para o presente estudo uma vez 

que apresentam alternativas para a confecção de equipamentos mais modernos e que atendem as 

necessidades de deficientes motores. 

4.4  ANÁLISE DAS PATENTES 

De acordo com o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI, 2014), “patente é um título 

de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos 

inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação”.  

A patente pode ser concedida em dois formatos, patente de invenção e modelo de utilidade, que 

tem duração de 20 e 15 anos, respectivamente. O primeiro caso ocorre quando o produto ou processo 

atende aos critérios de aplicação industrial, novidade e atividade inventiva (INPI, 2014). O modelo de 

utilidade é concedido quando o objeto da patente possui uma nova forma ou disposição que melhore a 

sua funcionalidade de uso ou fabricação (INPI, 2014).  

Considerando a definição de prótese apresentada, serão apresentadas nessa seção, as patentes 

existentes que estão relacionadas ao objeto de estudo da presente pesquisa. 

A estrutura modular das próteses é apresentada na patente 102703-4 depositada em 10/05/2001 na 

WIPO (World Intellectual Property Organization). O registro discorre sobre os módulos encaixáveis 

de uma prótese unidos ao corpo por uma estrutura diretamente ligada ao osso do amputado. 

A patente PI9600933 (Figura 49) depositada em 06/03/1996 propõe a simplificação da montagem 

e da adaptação de próteses para membros inferiores. Para isso, o encaixe do modelo deve ser passível 

de deslocamento e fixação à extremidade do funil em formato cilíndrico cuja outra ponta está ligada ao 

pé protético. 
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Figura 49.  Patente PI9600933 (prótese para parte inferior da perna) 

Fonte:<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=BR&NR=9600933A&KC=A

&FT=D&date=19830719&DB=EPODOC&locale=en_EP>. Acesso em novembro de 2014. 

O encaixe da prótese transtibial constitui a conexão do corpo amputado com o equipamento. Dessa 

maneira, existe a patente de um pino para fixação de prótese articular, prótese articular 

compreendendo o referido pino, componente tibial e prótese articular para joelho compreendendo o 

referido componente tibial, identificada por PCT IT2006000639 e depositada em 04/09/2006. 

A patente sugere um pino com a parte radial parcialmente deformável e resiliente que permite a 

fixação da prótese. Assim, o pino é encaixado ao corpo com a aplicação de pressão sobre o furo obtido 

no osso.  

Quanto ao encaixe da prótese, também está registrada uma patente que discorre sobre um soquete 

e um adaptador modular. O mecanismo de funcionamento sugere o funcionamento integrado dos dois 

componentes que transformariam o encaixe, fazendo com que o mesmo suporte a conexão com 

diversas outras peças modulares em um sistema piramidal. O item foi exposto na figura 20 que 

representa os adaptadores padrão da Otto bock cujo registro da patente é PI1000016-0A2 e seu 

depósito foi feito em 21/05/2010. 

Ainda com relação ao encaixe, está registrada no WIPO com a identificação PCT/BR2012/000220 

um anel de vedação para próteses transtibiais. A invenção funciona retirando o ar da região do encaixe 

e garantindo uma maior área de contato para a prótese e para o membro amputado. Para que a prótese 

seja posteriormente desencaixada, o dispositivo conta com uma válvula de expulsão que pode ser 

acionada quando pertinente. 
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A patente PI1000016 depositada em 21/05/2010 propõe um encaixe que se molda de acordo com a 

posição longitudinal dos músculos da região amputada, garantindo benefícios morfofuncionais ao 

paciente. Esse encaixe ainda é ligado a um adaptador em que as componentes modulares da prótese se 

conectam, facilitando os procedimentos de montagem. 

Há registrada também a patente da prótese para perna cuja titular é a Otto Bock, comentada 

anteriormente nesse trabalho. A invenção registrada é de um modelo com uma haste externa rígida, em 

forma de capsula e com sua extremidade distal fechada, e uma haste interna flexível, que pode ser 

encaixada e desencaixada da externa. A haste interna possui a extremidade fechada, também, e uma 

câmara de ar insuflável por meio de uma válvula. 

Visando o melhor conforto do paciente, a prótese de perna patenteada propõe que a haste interna 

seja confeccionada em silicone macio capaz de envolver o cotó. Além da característica citada, a 

patente apresenta outros detalhes técnicos sobre a mecânica do equipamento que não são relevantes 

para o estudo. A patente descrita é identificada pelo código PI9603676-1 e foi depositada em 

06/09/1996. 

O registro PI0800975-9 depositado em 25/03/2008 propõe a patente de um tubo de conexão entre 

o encaixe e o pé protético confeccionado em fibra de vidro e carbono, reduzindo custos e massa 

utilizada. A utilização do tubo proposto prevê próteses mais leves e com maior absorção do impacto. 

A patente PI9304552-2 cujo depósito foi feito em 22/11/1993 sugere uma prótese para amputados 

de membros inferiores tanto acima quanto abaixo do joelho. A patente propõe um equipamento com o 

pé protético em formato de “S”, que por meio de um orifício se liga à estrutura tubular que o conecta 

ao encaixe. A mesma patente propõe que a o contato com o coto do paciente seja feita com uma peça 

plano-convexa que do lado oposto ao de contato se apresente côncava. 

Outra patente relacionada a próteses transtibiais é PI9610195-4 (Figura 50), depositada em 

18/02/1998, que propõe um modelo endoesquelético para membros inferiores, com processo de 

fabricação e componentes próprios. A patente diz respeito a uma estrutura de pé protético moldado à 

tela de junção que une a mesma ao encaixe. A prótese proposta permite que a estrutura seja cortada em 

qualquer altura da tela de junção, além de ser leve e resistente. 
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Figura 50. Patente PI9610195-4, membro artificial endoesquelético, processo para fabricação do mesmo, e, 

componente de tela de junção para um membro artificial. 

Fonte:<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=BR&NR=9610195A&KC=A

&FT=D&date=19990615&DB=EPODOC&locale=en_EP>. Acesso em novembro de 2014. 

Ainda relacionado ao pé protético, a patente PI0318372-6  (Figura 51) depositada em 25/06/2003 

discorre sobre um modelo utilizado capaz de suportar diferentes categorias de peso. O produto 

confeccionado em fibras não metálicas impregnadas em resina epóxi é moldado e adquire uma forma 

de folha. Então, vários itens nesse formato são empilhados e comprimidos em alta temperatura. A 

seguir, é apresentado o modelo. 

 

Figura 51. Patente PI0318372-6, método de construção de um produto moldado e prótese para pacientes de 

várias categorias de peso. 

Fonte:<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=BR&NR=0318372A&KC=A

&FT=D&date=20060725&DB=EPODOC&locale=en_EP>. Acesso em novembro de 2014. 
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Alguns modelos de próteses transtibiais contam com uma articulação de tornozelo e é sobre isso 

que a patente WO9952476 (Figura 52) depositada em 09/04/1999 discorre. A invenção propõe um 

tornozelo acolchoado formado por um bloco de material resiliente e uma bexiga embutida em uma 

placa de pé. A patente ainda propõe que sejam adicionadas ao modelo um bloco ou uma bexiga para 

aumentar a rigidez do pé protético e o armazenamento de energia. 

 

Figura 52. Patente WO9952476, prótese de pé tendo tornozelo acolchoado. 

Fonte:<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=BR&NR=9906349A&KC=A

&FT=D&date=20020102&DB=EPODOC&locale=en_EP>. Acesso em novembro de 2014. 

O registro PI0706152-8 depositada em 22/10/2007 diz respeito a uma prótese que garante a 

sensibilidade aos pacientes. De acordo com a patente, o sistema é composto de sensores de força e 

temperatura, circuito microprocessado e atuadores elétrico e vibratório. O usuário da prótese com o 

sistema passa a ter as sensações de quente, frio, tato, força e dor, além de sentir variações de vibração 

e pressão. 

Quanto ao material utilizado, a patente registrada no WIPO com registro 8003040-8 e depositada 

em 15/12/2000 discorre sobre a utilização de borracha sintética para confecção de pés, pernas e 

palmilhas protéticas. O material permite a injeção de medicamentos que entram em contato com a 

região afetada por lesões cutâneas e musculares. 

A patente PI0104637 depositada em 13/08/2001 propõe a utilização de uma formulação elástica de 

polímeros do tipo SEBS (Estireno, Etileno, Butadieno, Estireno) para confecção de próteses de todos 

os tipos. O polímero é combinado com componentes auxiliares, apresentando diferentes graus de 

dureza e sendo utilizado no revestimento das próteses. 

Além das patentes apresentadas, há um pedido em andamento do Pain Free Socket que propõe um 

mecanismo ligado à prótese, capaz de reduzir a dor fantasma causada pela amputação sofrida. Com 

isso, o dispositivo funciona com a liberação de calor na articulação em que ocorreu a amputação.  
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Dessa maneira, o cérebro se concentra no calor, ao invés de enviar sinais nervosos ao membro 

amputado. 

4.5  ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Além do mercado, da concorrência e das patentes, é importante analisar a legislação aplicável ao 

produto que está sendo desenvolvido, uma vez que este deve estar de acordo com a mesma para que 

seja lançado. Dessa forma, a legislação aplicável deve ser analisada e atendida pela prótese transtibial 

que está sendo concebida no presente estudo.  

A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 discorre sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social e outras previdências. Nela, o art. 89 discorre sobre o papel da instituição na habilitação e 

reabilitação profissional e social do incapacitado parcial ou totalmente.  

Em detalhe, o inciso (a) contempla o fornecimento de próteses para locomoção para os casos de 

perda ou redução da capacidade funcional. O item (b) discorre sobre a reparação ou substituição do 

equipamento desgastado pelo uso normal ou ocorrência estranha à vontade do paciente.  

Complementado o art. 89 citado, o art. 90 afirma que a prestação dos serviços detalhados no item 

anterior pela Previdência Social é obrigatória. Considerando o que foi apresentado, é evidente que o 

fornecimento de próteses pelo governo é obrigatório e constitui um direito dos amputados brasileiros. 

Contudo, vale ressaltar, que em nenhum momento é especificada a qualidade da prótese fornecida, 

apenas é citado que ela deve possibilitar a reintegração do paciente ao ambiente profissional e social. 

O Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, por meio do inciso 2º do artigo 137,  transfere as 

funções descritas nos artigos 89 e 90  da Lei 8.213 exercidas anteriormente pela Previdência Social 

para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Novamente, a legislação não discorre sobre as 

especificações da prótese a ser fornecida. 

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, apresenta as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e outras 

providências. O art. 19 dessa legislação afirma que o fornecimento de próteses é uma das atribuições 

do Sistema Único de Saúde e deve ser administrado em nível estadual ou municipal, por meio das 

Secretarias de Saúde espalhadas pelo território nacional. Dessa forma, as próteses são de 

responsabilidade do governo estadual, sob legislação federal. 

Considerando o paragrafo anterior, o fornecimento de próteses pelo SUS ocorre de maneira 

divergente no território nacional, uma vez que fica a critério da Secretaria de Saúde estadual ou 

municipal a execução do benefício. Novamente, a descrição apresentada na legislação não faz 

inferência às especificações das próteses fornecidas. 
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Diante da legislação existente e do que foi apresentado anteriormente no presente estudo, fica 

clara a deficiência no fornecimento de equipamentos protéticos, que na sua maioria são de baixa 

qualidade e não atendem às reais necessidades do paciente. Dessa forma, os amputados que dependem 

dos benefícios do governo encontram-se desamparados, uma vez que os valores cobrados pelos 

equipamentos não condizem com a renda da classe mais baixa. 
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5 PROJETO INFORMACIONAL 

Este capítulo descreve o projeto informacional deste 

trabalho. Para isso, inicialmente são detalhadas as 

visitas técnicas ocorridas, mediante as quais foi 

realizada uma análise do processo de confecção de 

próteses e a aplicação de questionário. Utilizando 

essas informações, foi possível levantar as 

necessidades dos clientes, consolidadas em requisitos 

de cliente para então se tornarem requisitos técnicos 

de produto e, enfim, especificações-meta a serem 

atendidas. 

5.1  RELATÓRIO DAS VISITAS TÉCNICAS 

O levantamento de requisitos técnicos para a elaboração ou melhoria de um produto envolve o 

estudo das necessidades do cliente ao utilizar o mesmo. Desta forma, busca-se entender a experiência 

e percepção do usuário para levantar as suas necessidades e traduzi-las em requisitos do cliente. A 

partir destes, é possível determinar os requisitos técnicos do produto que serão utilizados para orientar 

sua concepção. 

Para o entendimento do processo de atendimento do amputado, do primeiro contato até a 

habilitação do paciente, foram realizadas duas visitas técnicas a centros de reabilitação do Distrito 

Federal. A primeira delas ocorreu em um centro particular que realiza atendimentos gratuitos e é uma 

referência brasileira neste tipo de reabilitação. A segunda se deu em um núcleo distrital cujos 

atendimentos são financiados e controlados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

As visitas técnicas foram permitidas mediante solicitação formal e autorização dos responsáveis 

pelas áreas de atendimento. Ambas ocorreram no mês de maio de 2015, sendo que a realizada no 

centro de referência nacional se deu em dois dias, um para entendimento do processo de confecção em 

si e outra para observação do atendimento realizado junto a amputados. A realizada no núcleo distrital 

ocorreu em um único dia e contemplou apenas o atendimento aos pacientes, uma vez que a confecção 

é realizada por uma empresa terceirizada fora de Brasília. 

Sendo assim, nos próximos tópicos serão detalhadas as duas visitas e, posteriormente, será feita 

uma análise do processo de atendimento em cada uma delas e o levantamento de necessidade para 

próteses transtibiais. 

5.1.1 Visita técnica ao Centro de Referência Nacional em Reabilitação 

A primeira visita técnica foi realiza em um Centro de Referência Nacional em Reabilitação que, 

por solicitação da instituição, não terá seu nome exposto no presente trabalho. O local se trata de uma 

organização social que é mantida por fundos públicos e particulares, uma vez que realiza todos os seus 
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atendimentos gratuitamente. Esta instituição tem abrangência nacional e suas unidades encontram-se 

em nove capitais federais, incluindo Brasília. 

O centro de reabilitação visitado atua em diversas áreas que auxiliam o paciente na retomada da 

vida normal. Para isso, são realizados mais de 19 milhões de procedimentos ao ano que compreendem 

consultas médicas, diagnósticos, sessões de fisioterapia, pequenos procedimentos cirúrgicos e 

fornecimento de próteses e órteses. 

Neste sentido, a visita técnica relatada foi realizada na Oficina Ortopédica da sede de Brasília, 

onde são montadas as próteses e órteses que serão fornecidas gratuitamente aos pacientes. Todas as 

peças utilizadas na montagem são adquiridas por um processo licitatório muito específico, no qual são 

montados pequenos estoques e novas solicitações são feitas assim que as reservas se esgotam. 

O contato com o paciente é iniciado na primeira consulta que é agendada conforme a recorrência 

do mesmo nas unidades. Ou seja, se é um paciente já cadastrado e atendido por outros serviços do 

centro, a fila de espera é de três semanas atualmente. Contudo, se é um paciente novo no centro de 

atendimento, esta fila pode chegar a mais de um ano. 

A primeira consulta consiste em uma análise da mobilidade do paciente e modelagem do seu coto. 

Sendo assim, inicialmente, o técnico proteticista verifica o encaminhamento médico que determina 

quais peças deverão ser utilizadas na prótese. Vale ressaltar que o centro tem diferentes modelos de 

peças, contudo, como há uma grande diferença de preços entre eles, apenas aqueles pacientes que 

forem indicados pelos médicos e os que são identificados pelos fisioterapeutas como aptos a 

manipularem as próteses mais complexas recebem os modelos mais robustos. 

Após a verificação do encaminhamento médico, um fisioterapeuta e um terapeuta ocupacional 

analisam a sensibilidade do paciente na região do coto, medem a amplitude do movimento que o 

paciente conseguirá executar e realizam um teste funcional para verificar o quanto de força e esforço 

ele necessita para cada movimento.  

Ao final da primeira consulta, o técnico proteticista faz as medições do diâmetro do coto, da altura 

entre o chão e o joelho do paciente, caso seja amputado unilateral, para garantir que as duas pernas 

tenham o mesmo tamanho. Caso seja amputado bilateral, é verificado apenas o diâmetro do coto. 

Neste momento, também é analisado o tamanho do pé protético que será utilizado na prótese, que no 

caso do amputado unilateral deve ser igual ao membro preservado. 

Para ambos os casos, é feita a modelagem da região amputada utilizando atadura gessada, mesmo 

material utilizado para imobilização de membros fraturados. Sendo assim, o técnico proteticista cobre 

o coto do paciente com meia fio 40, aplica sobre ela o gesso e espera seque. Neste momento, faz-se 
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um pequeno corte transversal na parte superior para que se retire a estrutura obtida denominada 

negativo, uma vez que a partir dela será feita uma representação tridimensional da região amputada. 

O técnico proteticista, então, faz dois cortes no negativo, um na parte da frente para encaixe do 

joelho e outro na parte de trás para facilitar a movimentação do paciente. Estes cortes são feitos com 

base na análise realizada pelo fisioterapeuta e pelo terapeuta ocupacional que determinaram onde deve 

ser colada e retirada pressão do encaixe da prótese sobre a patela do paciente. Os cortes são 

determinantes para o conforto do paciente na utilização do equipamento, vide figura 53. 

 

Figura 53. Molde do coto do paciente (negativo). 

Após o término da primeira consulta, o técnico proteticista preenche a parte interna do negativo 

com gesso líquido e espera secar. Com a forma pronta, retira-se o negativo e se tem uma representação 

tridimensional do coto do paciente que é denominada positivo. 

O positivo é base de confecção do encaixe do paciente e, por isso, deve ser bem acabada. Sendo 

assim, a forma resultante é lixada para unificar a textura e garantir um encaixe completamente liso e 

sem ranhuras para o paciente. Além disso, são feitos alguns preenchimentos e retoques na estrutura, 

evitando que o encaixe machuque o paciente (Figura 54). 
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Figura 54. Foto da representação tridimensional do coto do paciente, denominada positivo. 

O positivo pronto é encaixado em uma máquina de ar comprimido e revestido por uma lâmina de 

polipropileno aquecida a 180º C. Este plástico tem coloração inicial branca e é rígido, mas quando 

aquecido fica transparente e moldável, permitindo a modelagem conforme o coto do paciente para se 

tornar o encaixe (Figura 55). 

O procedimento descrito no último parágrafo ocorre tanto para próteses quanto para órteses. 

Todavia, no dia em que ocorreu a visita técnica, estavam sendo feitas apenas órteses e, por isso, a 

figura a seguir representa este modelo.   

 

Figura 55. Polipropileno aquecido recobrindo a órtese. 

Para garantir um encaixe aderente e confortável ao coto do paciente, é necessário que não se 

formem bolhas entre o polipropileno e o positivo. Sendo assim, um barbante é amarrado no final da 

estrutura em gesso e, com as mãos, o técnico proteticista une as extremidades da lâmina de plástico. 

Feito isto, liga-se a máquina de ar comprimido garantindo a vedação do conjunto. O plástico, então, 

resfria e volta a ter coloração branca e ser rígido, tornando-se o encaixe da prótese (Figura 56).  

Figura 56. Polipropileno resfriado e rígido no formato da órtese. 

A estrutura em polipropileno é o encaixe da prótese e, a partir dele, são montadas as demais peças. 

Então, na parte inferior do encaixe, é utilizada espuma expandida obtida pela mistura de dois 

monômeros líquidos, poliol e diisocianato, que depois de seca assume um estado sólido e pode ser 



   80 

colada à estrutura. Esta espuma é utilizada para alongar o encaixe até a barra metálica, além de reduzir 

o peso da prótese. 

Nos modelos mais simples, não há a barra metálica e, por isso, utiliza-se após o encaixe um 

pedaço de madeira seguido pela espuma expandida como na imagem a seguir. Vale ressaltar que para 

estes modelos, o esforço de acabamento da prótese é bem menor em comparação aos que possuem a 

barra metálica que necessita ser preenchida com espuma cosmética (Figura 57).  

 

Figura 57. Prótese que não utiliza barra metálica. 

Com a espuma expandida colada ao encaixe, instala-se a barra metálica ao pé protético. Neste 

caso, são utilizados quatro parafusos denominados flexão, extensão, valgo e varo. Cada um desses tem 

uma função específica no movimento e, por isso, devem ser ajustados de acordo com a mobilidade do 

paciente. 

O parafuso de flexão é responsável pelo movimento de levantar a prótese (dorsiflexão), 

permitindo que o pé protético saia do chão e o usuário possa iniciar o passo. O parafuso de extensão 

realiza o movimento oposto, em que a prótese retorna para o chão (flexão plantar) e o passo é 

concluído. Os parafusos valgo e varo compensa um alinhamento inadequado do joelho do paciente em 

relação ao corpo, sendo o primeiro responsável por uma posição forçadamente para frente e o segundo 

para trás. 

Então, a barra metálica é presa ao pé protético por meio dos parafusos descritos que são ajustados 

conforme a necessidade do paciente. Sendo assim, o técnico proteticista faz uma configuração inicial 
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conforme os resultados da análise da primeira consulta, mas ao entregar a prótese ao paciente novos 

ajustes podem ser necessários. Dessa forma, há uma consulta intermediária para a prova da prótese e 

um último encontro para entrega da mesma acabada, com revestimento, vide figura 58. 

. 

Figura 58. Prótese com barra metálica. 

Tanto o pé protético quanto a barra metálica usados na confecção variam de acordo com 

encaminhamento médico e da análise realizada na primeira consulta, conforme dito anteriormente. 

Contudo, sempre que for utilizado um pé articulado é necessário o ajuste dos parafusos descritos uma 

vez que há movimentação na região. 

No caso dos modelos que não possuem a barra metálica, o pé protético utilizado é todo 

confeccionado em madeira e não permite ajustes que impactem no movimento do paciente. Sendo 

assim, o pé protético utilizado não tem estrutura de parafusos e é preso à madeira por meio de cola. 

Para ambos os modelos, não existe uma estrutura única para o tornozelo. Sendo assim, a função de 

absorção do impacto da passada é executada pelo pé protético ou pela peça de madeira. Contudo, 

considerou-se que a articulação do tornozelo é uma deficiência nos modelos utilizados no centro de 

atendimento, sendo parcialmente atendida pelas próteses que possuem pé articulado, permitindo uma 

mínima movimentação durante a passada. 

A estrutura formada pelo protético e pela barra metálica é colada à espuma expandida utilizada 

para alongar o encaixe. No caso das próteses que não possuem a barra metálica, o pé protético e a peça 
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de madeira são colados à espuma expandida do encaixe. Após a colagem, a prótese está pronta para a 

prova do paciente que ocorre normalmente na mesma semana da primeira consulta. 

O paciente amputado experimenta a prótese e recebe indicações de como usá-la. As próteses 

transtibiais se fixam ao paciente pelos côndilos, estruturas laterais do joelho do paciente amputado, e 

deixam o joelho livre para movimentação. Sendo assim, ao contrário de outros modelos de próteses 

para membros inferiores, não são utilizadas cintas e nem sucção por ar comprimido. 

No primeiro momento, é verificada a necessidade de realizar ajustes no encaixe. As alterações 

podem ser devido a um incomodo do paciente relativo a algum lugar de pressão. Neste caso, o técnico 

proteticista lixa as partes que estão causando o desconforto e o paciente volta a testar a prótese. Caso o 

problema não seja resolvido, um novo molde é feito para que um novo encaixe seja elaborado, o que 

significa que o paciente deverá voltar outro dia para provar a prótese, numa consulta intermediária. 

Outro possível ajuste em relação ao encaixe pode ser devido a um coto frouxo dentro da estrutura, 

o que causa instabilidade no movimento. Para esta situação, o técnico proteticista preenche a parte 

interna do encaixe com borracha termoldável a 120ºC. Caso seja necessário preencher toda a 

superfície interna com o material, reveste-se a parte de dentro do encaixe com a borracha ainda quente 

e aguarda-se até que seque. Se for necessário o aperto apenas em uma região do encaixe, corta-se a 

lâmina da borracha e a cola no local da folga. 

Realizados os testes com o encaixe, o técnico proteticista verifica as medidas dinâmicas do usuário 

em movimento. Ou seja, as medições da primeira consulta foram feitas com o paciente parado, o que 

pode ocasionar alterações nas dimensões do coto. Sendo assim, com a prótese pronta são feitas novas 

medidas para confirmar a adequação do equipamento à mobilidade do usuário. 

Além das alterações citadas, mudanças maiores podem ser detectadas, como é o caso da 

necessidade de se fazer um novo encaixe. Neste caso, o paciente deixa a prótese no centro de 

atendimento e retorna três dias úteis depois para realizar novos testes. 

Com paciente se sentindo confortável para utilizar a prótese, o centro libera o equipamento para 

que ele a leve para casa e realize testes mais longos. Desta forma, o usuário fica com o equipamento 

por tempo indeterminado até que tenha certeza de que não há qualquer ajuste a ser feito. Durante este 

período, ele pode retornar ao centro de atendimento quando achar necessário, marcando uma consulta 

previamente. Para esta situação, não há fila de espera, basta realizar um agendamento prévio. 

Quando o paciente tiver certeza do perfeito ajuste da prótese, ele deixa o equipamento na oficina 

de próteses para que o acabamento seja feito. Este acabamento pode ser feito em resina, espuma 

cosmética com laminação ou gesso com resina. Os materiais são determinados de acordo com o tipo 

de prótese e com a capacidade do paciente em carregar peso. Por exemplo, o gesso é o material mais 
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pesado, contudo é o mais barato, então, se o paciente pode carregá-lo opta-se por utilizá-lo. As demais 

diferenças e o detalhamento da utilização são descritos a seguir. 

A resina sozinha é utilizada para os modelos sem barra metálica em que já se tem a estrutura 

semelhante a um membro humano e basta aplicar a resina na coloração da pele do paciente. A espuma 

cosmética obtida pela mistura de poliuretano e polietileno é utilizada para preencher a parte externa da 

barra metálica até que ela tenha diâmetro semelhante ao de uma perna humana. Sobre ela então é feita 

uma laminação de acordo com a cor da pele do paciente. Por fim, o gesso também é utilizado para 

preenchimento externo da barra metálica e sobre ele aplica-se resina de coloração parecida à pele do 

paciente. 

O acabamento é a parte final do atendimento e montagem da prótese, uma vez que, após realizado, 

novos ajustes não poderão ser feitos. Esta etapa demora três dias úteis para ser encerrada e quando 

concluída o paciente pode levar a prótese para casa. No momento da entrega, o técnico proteticista 

instrui o usuário sobre alguns cuidados necessários com o equipamento para aumentar a sua 

durabilidade. A instituição não tem nenhuma política de manutenção preventiva das próteses 

fornecidas, desta forma, o tempo de duração da mesma varia de acordo com o cuidado do paciente.  

Quando há necessidade de trocar a prótese, seja por algum incomodo que o paciente esteja 

sentindo ou por danificação de alguma parte do equipamento, o usuário entra em contato com a 

instituição e agenda uma nova primeira consulta. Este novo encontro ocorre seguindo o mesmo 

sequenciamento de atividades supracitado. 

Vale ressaltar que o mesmo técnico proteticista acompanha todo atendimento ao pacientem, desde 

a primeira consulta até a entrega da prótese acabada. Desta maneira, verifica-se uma preocupação para 

que nenhuma informação seja perdida durante o processo, além de um cuidado individualizado com o 

paciente. 

5.1.2 Visita técnica ao Núcleo Distrital de Produção de Próteses  

A segunda visita técnica foi realizada no Núcleo de Produção de Próteses do Distrito Federal (DF) 

que, conforme dito anteriormente, é mantido por recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) e, 

portanto, realiza atendimentos gratuitos, assim como o centro onde foi realizada a primeira visita. O 

núcleo forneceu, em 2014, 8.203 próteses e órteses de todos os tipos e este ano já entregou 1.844 

equipamentos de janeiro a abril. 

Para que um paciente receba o benefício, é necessário que tenha se consultado por um médico da 

rede pública de saúde que atenda no Núcleo Ambulatorial do DF, que não está localizado nas 

proximidades do Núcleo de Produção de Próteses. Sendo assim, mesmo que o paciente já tenha a 



   84 

requisição do equipamento, é necessário que ele tenha que aguardar a fila do Ambulatório para receber 

uma nova indicação. 

Outra dificuldade atrelada a este atendimento, é que, como ambos os lugares não se encontram 

próximos, não há comunicação entre as partes envolvidas, ou seja, entre o médico do ambulatório e os 

técnicos proteticistas e fisioterapeutas do núcleo de produção. Da mesma forma, quando um paciente 

apresenta desconforto recorrente em relação ao equipamento, ele que deve se inscrever novamente na 

fila de espera do ambulatório e realizar uma nova consulta. Mesmo assim, a opinião dos técnicos 

proteticistas e dos fisioterapeutas não são consideradas, uma vez que os mesmos não participam da 

consulta e nem realizam um encaminhamento do paciente. 

Além disso, mesmo com um número elevado de atendimentos realizados, o local conta com 

apenas um técnico proteticista com formação que acumula a função de chefe do núcleo de próteses e, 

por isso, também executa atividades administrativas. Ainda existe no local uma pessoa que não possui 

formação técnica, mas por trabalhar a anos no ramo, executa atividades de técnico proteticista. No 

núcleo de próteses, ainda há um fisioterapeuta que é responsável por acompanhar todos os pacientes 

do local. 

Atualmente, o núcleo de produção visitado apenas recebe o paciente e entrega a prótese montada 

para ele dias depois, ou seja, não há qualquer parte do processo de montagem sendo executada nas 

suas instalações. Os equipamentos são montados por empresas terceirizadas contratadas por processo 

licitatório de menor preço e que não estão localizadas no Distrito Federal.  

Há aproximadamente cinco anos, o processo inteiro ocorria no núcleo, contudo, eram necessários 

grandes estoques de peças de diferentes tamanhos para atender à demanda. As peças das próteses 

variam de acordo com as condições de mobilidade e as partes preservadas do paciente. Assim, para 

que uma prótese fosse montada no local, este deveria conter todas as possíveis peças para montá-la, 

gerando grandes gastos com manutenção e perdas relacionadas à validade de algumas partes que 

tinham que ser descartadas sem nunca terem sido utilizadas. 

Neste contexto, percebeu-se que seria mais barato terceirizar a montagem, repassando os gastos 

listados para a empresa contratada. Sendo assim, abriu-se um processo licitatório de menor preço para 

realizar a contratação. Desde então, as empresas comparecem duas vezes por semana no núcleo de 

produção para fazer o molde do coto do paciente e entregar o equipamento para o paciente. Nos 

demais dias, não há pacientes no núcleo e a empresa terceirizada realiza a montagem das peças que 

ocorre em suas instalações localizadas em Goiânia. 

Sendo assim, nas quintas e sextas-feiras a empresa envia um ou dois técnicos proteticistas para 

fazer o molde do paciente. Neste caso, não há uma alocação de acordo com o tipo de amputação, todas 
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são marcadas aleatoriamente. Além disso, não há qualquer análise prévia e nem durante a consulta do 

encaminhamento médico do paciente, que é utilizado apenas para comprovações burocráticas. 

No primeiro atendimento do paciente, então, técnico proteticista da empresa terceirizada faz 

medições do diâmetro do coto do paciente e toma nota. Essa medida é registrada na ficha do paciente 

no SUS e o técnico proteticista não fica com nenhuma nota desta medida. Feito isso, o coto do 

paciente é revestido com papel filme, mesmo material utilizado em cozinha, e sobre ele é aplicada 

atadura gessada. Quando o material se seca, retira-se o mesmo realizando um pequeno corte na região 

próxima ao coto do joelho do paciente.  

Como há apenas uma fisioterapeuta no local, não há um estudo prévio do coto do paciente para 

verificar o grau de mobilidade que o mesmo possui e nem se analisa onde deve ser colocada e retirada 

pressão do encaixe, o que poderia aliviar as dores relatadas pelos usuários. Neste momento, o paciente 

é questionado quanto a sua preferência em relação ao revestimento ou não da prótese. Ou seja, nem 

todos os modelos são revestidos e, logo, tem aparência semelhante a uma perna humana. 

O molde do paciente, que no local da primeira visita era conhecido como negativo, é recolhido 

pelo técnico proteticista que o leva para a sede da empresa. Os procedimentos realizados dentro da 

empresa terceirizada não serão relacionados por normas internas da empresa que não permitem a 

visitação de suas instalações. 

O tempo que decorre do primeiro contato do paciente com o núcleo de produção de próteses até o 

próximo encontro é de 30 dias, podendo ser maior a depender da disponibilidade de vagas para 

atendimento. Durante este período, não há qualquer contato com o paciente que deixa o seu retorno 

agendado e não é alertado sobre a marcação quando a data se aproxima. 

A prótese que o paciente recebe 30 dias após a confecção do molde é entregue pelo próprio 

técnico da empresa e, se houver algum incomodo simples de ser resolvido, realiza-se a correção no 

mesmo momento. Entende-se que são realizados apenas alguns lixamentos nos locais de incomodo e 

que um reparo maior é sugerido que o paciente utilize a prótese por um período longo antes de se 

realizar a troca, para verificar se o problema persiste. 

A prótese é entregue totalmente pronta para o paciente, ou seja, não se disponibiliza o modelo 

semiacabado para que o paciente realize testes num estágio mais simples de correção. Dessa forma, 

caso o usuário venha futuramente relatar incômodos com o equipamento, uma nova prótese tem que 

ser produzida, uma vez que depois de revestida a prótese não pode ser ajustada. Isso não ocorre no 

caso dos pacientes que solicitaram uma prótese não revestida, ou seja, aquele modelo em que a barra 

metálica fica exposta. 
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Os modelos fornecidos pelo núcleo de produção de próteses do Distrito Federal são os mais 

simples e baratos disponíveis no mercado, sendo a maioria deles confeccionados em madeira, não 

possuindo assim a barra metálica ou o pé articulado. Vale ressaltar que uma pequena minoria tem a 

prótese feita com barra metálica, mas o pé articulado não é verificado nos pacientes atendidos 

atualmente. 

Ainda há casos em que, por falta de peças ou deficiência no processo licitatório, determinados 

tamanhos de pés não estão disponíveis. Sendo assim, há uma minoria de amputados unilaterais em que 

o pé preservado tem uma numeração diferente do pé protético, fazendo com que o usuário seja 

necessite comprar dois pares de sapatos. 

Por serem os modelos mais simples disponíveis, muitos pacientes relatam dores principalmente na 

região do encaixe. Como o atendimento de retornos é realizado pela empresa terceirizada, o técnico 

proteticista contratado relata que as reclamações do paciente são provenientes do modelo que lhe foi 

fornecido que é muito simples. Neste momento, o responsável apresenta a empresa em que trabalha e 

promete descontos em modelos mais sofisticados caso o usuário pretenda adquirir um modelo melhor. 

Esta situação ocorreu duas vezes durante a visita. 

Por fim, como os modelos são os mais baratos disponíveis, a durabilidade dos mesmos é de um 

ano. Sendo assim, quando o paciente completa dez meses utilizando o equipamento, ele volta ao 

núcleo de produção de próteses e agenda uma nova consulta para confecção da prótese. Uma prótese 

mais robusta pode durar mais de vinte anos, a depender do cuidado e manutenção aplicados. Dessa 

forma, as filas de atendimento estão sempre lotadas uma vez que os pacientes têm que retornar 

frequentemente para realizar ajustes ou trocar o equipamento. 

5.2  ANÁLISE DOS PROCESSOS 

A revisão bibliográfica do presente estudo discorre sobre a Gestão da Inovação em diferentes 

abordagens. Tendo como base o que foi apresentado, a inovação pode ocorrer em um processo, em um 

produto ou em um modelo de negócio. Além disso, o conteúdo abordado também discorre sobre a 

utilização da análise de processos para levantamento das necessidades dos modelos de próteses 

transtibiais existentes no mercado, os processos executados nos estabelecimentos visitados foram 

mapeados e analisados segundo as suas necessidades. 

Para isso, utilizou-se a notação BPMN (Business Process Management Notation) explicita na 

revisão bibliográfica deste trabalho. A ferramenta utilizada para o mapeamento chama-se Bizagi, é 

gratuita e atende as regras do BPMN. 
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A notação auxilia o entendimento do fluxo apresentado, contudo, mesmo com a descrição 

detalhada da visita técnica, será feita uma tabela com uma breve referencia do que está contemplado 

em cada atividade. No mesmo artefato, ainda haverá uma coluna para o levantamento das necessidades 

do produto em cada uma das ações executadas. 

As necessidades levantadas serão consolidadas junto aos relatos dos pacientes atendidos, 

fisioterapeutas e técnicos atendidos para a elaboração dos requisitos da prótese transtibial, foco do 

spin-off acadêmico que está  sendo desenvolvido neste trabalho. 

5.2.1 Análise do processo do Centro Nacional de Referência em Reabilitação 

O relato da primeira vista técnica realizada no centro de referência nacional de reabilitação de 

pacientes apresentou em detalhes o processo executado pelo estabelecimento. A partir das informações 

expostas, elaborou-se um fluxo de atividades sequenciais, que foi validado com os executores das 

ações (Figura 59).  
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Figura 59. Processo “Confeccionar próteses para amputados transtibiais” do Centro de Referência Nacional em Reabilitação. 
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O fluxo apresentado contém nove atividades executadas no período de cinco dias corridos, de 

segunda à sexta-feira da mesma semana. Em caso de ajustes na prótese, o processo pode ser executado 

em oito dias corridos, de segunda a terça-feira da semana seguinte. Além disso, o tempo para 

acabamento da prótese é de dois dias corridos, a partir da devolução e confirmação pelo paciente de 

que o equipamento está confortável. 

O quadro 5 apresenta uma breve descrição das atividades expostas e suas respectivas 

necessidades, levantadas pela análise da rotina executada e pelo conhecimento adquirido na revisão 

bibliográfica realizada. 

Quadro 5. Análise do processo “Confeccionar próteses para amputados transtibiais” do Centro de 

Referência Nacional em Reabilitação, descrição das atividades e levantamento das necessidades. 

# Atividade Descrição Necessidades 

1 

ANALISAR 

capacidade motora 

do paciente 

Analisar a capacidade do paciente 

realizando testes de força e esforço, de 

sensibilidade e amplitude do movimento. 

Além disso, são feitas medições do 

diâmetro do coto e, para amputados 

unilaterais, da altura entre o chão e o 

joelho preservado. 

Ser ajustável a diferentes graus de 

mobilidade. 

Proporcionar diferentes amplitudes de 

movimento, de acordo com o impulso 

provocado pelo usuário. 

Regular de acordo com a altura do 

paciente e o diâmetro do seu coto. 

Garantir a movimentação do usuário. 

Adaptar-se a diferentes níveis de força e 

esforço empregados pelo usuário. 

Permitir que o usuário fique em pé. 

2 
MOLDAR coto do 

paciente (negativo) 

Moldar o coto do paciente, utilizando 

atadura gessada aplicada sobre uma meia 

fio 40 que reveste a região.  

Garantir que o encaixe seja compatível 

ao coto do paciente, prendendo-se 

completamente a ele. 

Garantir que as demais peças sejam 

possam se prender ao coto. 

3 

ELABORAR 

estrutura em gesso 

(positivo) 

Elaborar estrutura em gesso, tomando 

como base o molde elaborado na etapa 

anterior. Neste momento, são feitos 

ajustes e preenchimentos da estrutura que 

garantem um encaixe mais confortável 

para o paciente. 

Permitir que ajustes sejam feitos a fim 

de melhorar o conforto do paciente no 

encaixe. 

4 
FAZER encaixe em 

polipropileno 

Fazer encaixe em polipropileno com base 

na estrutura em gesso (positivo) 

construída. O plástico é aquecido e 

utilizado para revestir hermeticamente o 

positivo. Quando resfriado, o 

polipropileno assume a forma do coto do 

paciente e funcionará como o encaixe. 

Utilizar peças que não danifiquem com 

facilidade. 

Permitir o preenchimento e o lixamento 

do encaixe. 

Permitir a flexão do encaixe durante a 

movimentação. 

5 INSTALAR espuma Misturar poliol e diisocianato para obter a Utilizar materiais leves. 
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expandida espuma expandida que é colada ao 

encaixe e cortada para assumir um 

formato semelhante ao de uma perna 

humana. 

Utilizar materiais de fácil manipulação, 

armazenamento e resultado. 

Facilitar o alongamento da barra 

metálica. 

Assemelhar-se a forma de uma perna 

humana. 

6 
ANALISAR tipo de 

peça a ser utilizada 

Analisar os resultados dos testes 

realizados na primeira etapa e o 

encaminhamento do paciente para 

selecionar as peças que irão compor a 

prótese. 

Permitir a utilização de diferentes 

modelos de peças. 

Garantir que, para amputados unilaterais, 

tenha-se um pé protético do mesmo 

tamanho do preservado. 

Garantir que as peças utilizadas 

suportem o peso do amputado. 

Permitir regulagens das peças para 

adequação da prótese ao usuário. 

Garantir que as peças utilizadas resistam 

ao impacto da pisada. 

7 
UNIR partes da 

prótese 

Unir as estruturas que irão compor a 

prótese, utilizando cola para a junção da 

espuma expandida com a barra metálica 

ou com a peça em madeira, a depender do 

modelo a ser utilizado. Para prender a 

barra metálica ou a peça de madeira ao pé 

protético, usa-se  parafusos.  

Permitir a junção das peças utilizadas. 

Garantir que as peças não se soltarão. 

Garantir firmeza das junções durante a 

movimentação. 

8 
AJUSTAR prótese 

ao paciente 

Realizar os devidos ajustes de acordo 

com os incômodos percebidos pelo 

paciente durante a utilização da prótese. 

Garantir que os ajustes possíveis sejam 

simples. 

Facilitar o alargamento e compressão do 

encaixe. 

Permitir o lixamento do encaixe. 

Permitir ajustes na amplitude do 

movimento, mesmo após a montagem da 

prótese. 

9 
FAZER acabamento 

da prótese 

Fazer o revestimento da prótese para que 

esta se assemelhe a uma perna humana. 

Este revestimento pode ser realizado 

apenas após o paciente não relatar 

nenhum incômodo e conseguir utilizar o 

equipamento. 

Assemelhar-se a uma perna humana. 

Permitir diferentes tonalidades de 

pernas. 

Ter formato aproximado ao de uma 

perna humana ou à perna preservada 

(amputados unilaterais). 

Resistir a impactos comuns do dia a dia. 

Resistir a cortes superficiais, sem que 

esses se tornem visíveis. 

Resistir à água. 

Resistir à corrosão por diferentes 

materiais. 
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Suportar o impacto da pisada. 

 

As necessidades apresentadas na tabela exposta foram levantadas com base na análise das 

condições necessárias para que o processo transforme as entradas (paciente amputado) em saída 

(paciente protetizado e reabilitado). Dessa forma, levantaram-se as necessidades de uma prótese que 

atende ao processo “Promover reabilitação do paciente amputado transtibial”. Essas necessidades 

serão posteriormente analisadas e transformadas em requisitos técnicos do produto. 

5.2.2 Análise do processo do Núcleo Distrital de Produção de Próteses  

O processo executado no Núcleo Distrital de Produção de Próteses é mais simples que o 

apresentado no tópico anterior. Isto decorre de o primeiro ser executado totalmente dentro do centro de 

referência nacional, enquanto o segundo tem a produção da prótese sendo executada em outro local, 

cuja visita não foi possibilitada.  

Vale ressaltar que, em comparação ao fluxo apresentado anteriormente, o do Núcleo Distrital de 

Produção de Próteses é mais simples, mas demora 30 dias para ser executado. Ou seja, entre o 

atendimento inicial e a entrega da prótese, o amputado espera um mês, enquanto o Centro de 

Referência Nacional executa o mesmo processo em uma semana. Esta diferença no tempo de execução 

decorre principalmente da terceirização do serviço que envolve o transporte dos equipamentos e uma 

produção longe do paciente.  

A figura 60 apresenta o processo de confecção de próteses executado no Núcleo Distrital de 

Produção de Próteses. 

Figura 60. Processo “Confeccionar próteses para amputados transtibiais” do Núcleo Distrital de Produção de 

Próteses. 

Como as partes das atividades deste processo foi omitida por ser executada nas instalações da 

empresa terceirizada, utilizou-se o símboloo do BPMN denominado “subprocesso”. Este elemento foi 

usado para indicar que um processo é iniciado e finalizado após a atividade anterior e antes da 

posterior, mas que a sua execução faz parte de outro fluxo, no caso da empresa contratada.  
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Seguindo a lógica do que foi exposto no tópico anterior, a seguir é apresentado o quadro 6 com a 

breve descrição de cada atividade e suas respectivas necessidades. 

Quadro 6. Análise do processo “Confeccionar próteses para amputados transtibiais” do Núcleo 

Distrital de Produção de Próteses, descrição das atividades e levantamento das necessidades. 

# Atividade Descrição Necessidades 

1 

REALIZAR 

medições do coto 

do paciente 

Realizar medições do diâmetro do paciente e, 

no caso de amputados unilaterais, da altura 

entre o chão e o joelho preservado.  

Ser ajustável a diferentes 

diâmetros de coto. 

Ser ajustável a diferentes alturas 

dos pacientes. 

Garantir que o usuário fique em 

pé. 

Permitir que o usuário se 

movimente. 

2 
MOLDAR coto do 

paciente (negativo) 

Moldar o coto do paciente, utilizando atadura 

gessada aplicada sobre papel filme. 

Garantir que o encaixe seja 

compatível ao coto do paciente, 

prendendo-se completamente a 

ele. 

3 
AJUSTAR prótese 

ao paciente 

Realizar pequenos ajustes no encaixe da 

prótese, uma vez que não é possível acertar as 

demais partes  porque o acabamento, na 

maioria dos casos, já foi feito. 

Permitir que lixamentos e 

compressões sejam feitas no 

encaixe. 

 

O quadro 6 apresentado contempla uma breve descrição de cada atividade e o levantamento das 

necessidades de uma prótese transtibial, considerando o processo de confecção de próteses transtibiais 

existente hoje no núcleo de produção de próteses visitado.  

Notoriamente, as necessidades levantadas nesta tabela são quantitativamente menores que as da 

primeira visita, uma vez que o processo que ocorre no local é mais simples por não contemplar a 

análise da capacidade motora do paciente e nem a confecção da prótese. Sendo assim, existem menos 

necessidades atreladas a este fluxo.   

5.3  ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS 

O levantamento das necessidades das próteses transtibiais feita no tópico anterior considerou uma 

análise do processo de confecção de próteses, não contemplando a opinião do usuário e dos envolvidos 

no processo. Sendo assim, para um estudo completo, em que todas as necessidades são consideradas, 

buscou-se aplicar questionários estruturados para coleta das opiniões tanto dos usuários quanto dos 

técnicos proteticistas e fisioterapeutas envolvidos. 
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Desta forma, foram elaborados dois questionários, um para usuários, que coletava necessidades 

com base na experiência do amputado com a prótese que utiliza, e o outro para fisioterapeutas e 

técnicos proteticistas, que coleta informações gerais sobre os modelos existentes no mercado 

brasileiro.  

Os questionários foram elaborados com intuito de coletar as necessidades por partes da prótese, 

sendo elas: encaixe, barra metálica, tornozelo e pé protético. As questões variavam de acordo com a 

peça, mas buscavam informações a respeito do movimento garantido pelo item e da sua estética. Além 

disso, havia um campo para comentários diversos sobre os modelos existentes atualmente. Os 

questionários completos encontram-se nos Apêndices A e B deste trabalho. 

Vale ressaltar que as necessidades levantadas foram obtidas pelas respostas dos participantes dos 

questionários e foram organizadas pela parte da prótese a que se refere. As necessidades que se 

referiam a prótese como um todo foram classificadas em “Próteses em geral”. 

Buscou-se aplicar os questionários com a maior quantidade possível de pessoas, não havendo uma 

amostra definida, já que o universo de pessoas atendidas pelos centros visitados varia mês a mês e 

poderiam haver restrições quanto à aplicação, conforme será destacado próximos tópicos. 

5.3.1 Necessidades levantadas no Centro de Referência Nacional em 
Reabilitação 

Com os questionários elaborados, entrou-se com o pedido para aplicá-los no Centro de Referência 

Nacional em Reabilitação, contudo não foi autorizada a aplicação nem com paciente e nem com os 

técnicos proteticistas e fisioterapeutas envolvidos. A negativa se deu em função do normativo interno 

da instituição que não aceita a aplicação de pesquisas no local. 

Ademais, o centro permitiu o acompanhamento das rotinas de atendimento aos pacientes. Sendo 

assim, neste momento foi possível levantar de maneira não estruturada algumas necessidades dos 

modelos fornecidos pela instituição. Essas necessidades foram provenientes de gravações de relatos 

sobre incômodos percebidos pelos pacientes e de constatações feitas pelos fisioterapeutas e técnicos 

proteticistas durante o atendimento.  

As necessidades levantadas de maneira não estruturada foram relacionadas no quadro 7 a seguir. 

Quadro 7. Necessidades levantadas no Centro de Referência Nacional de Reabilitação. 

Autor da necessidade Parte da prótese Necessidade 

Usuário de prótese 

transtibial 

Prótese no geral 
A prótese é muito pesada. 

Não consigo realizar atividades no meio rural. 

Encaixe O encaixe provoca feridas. 
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Há dor no contato com o encaixe durante o 

movimento. 

Tenho que usar muitas meias para o encaixe ficar 

mais confortável. 

Técnico proteticista 

Prótese no geral 

As próteses não aguentam trabalhos pesados e que 

exigem grande esforço físico. 

Todos os movimentos poderiam ser ajustados por 

parafuso. 

Encaixe 
O material do encaixe não é flexível, fazendo com 

que a movimentação do joelho fique prejudicada. 

Barra metálica 

O acabamento é difícil nos modelos com barra 

metálica, porque tenho que preencher a região para 

depois aplicar a resina. 

 

As necessidades expostas na tabela acima foram levantadas a partir dos comentários dos 

envolvidos no processo e na observação da rotina. Sendo assim, não foi feito qualquer questionamento 

estruturado ou entrevista.  

5.3.2 Análise dos questionários aplicados no Núcleo Distrital de Produção de 
Próteses 

A aplicação dos questionários no Núcleo Distrital de Produção de Próteses foi realizada mediante 

autorização dos responsáveis pela instituição. Todavia, muitos pacientes se recusaram a responder, 

alegando estar com pressa ou não saber ler e escrever, mesmo sendo o aplicador responsável por 

conduzir as questões e tomar as devidas notas. Neste cenário, acredita-se que a falta de usuários 

aderentes à pesquisa se deu por desconfiança ou por aceitação do atual cenário de próteses no Brasil 

como estável e incapaz de mudança.  

Apenas uma pessoa se dispôs a contribuir e as respostas completas encontram-se no Apêndice C 

deste trabalho. O quadro 8 apresenta as necessidades levantadas a partir da entrevista. 

Quadro 8. Necessidades levantadas pelo questionário aplicado com um usuário no Núcleo Distrital de 

Produção de Próteses. 

Parte da prótese Necessidades percebidas pelo usuário 

Prótese no geral As próteses atuais têm baixa durabilidade. 

Prótese no geral A prótese tem que me permitir trabalhar no meio rural. 

Prótese no geral Não consigo subir escadas. 

Prótese no geral Não consigo andar mais rápido. 

Prótese no geral A prótese não tem coloração próxima à tonalidade de pele. 

Prótese no geral A prótese não deveria ser brilhosa. 

Encaixe Tenho machucados causados pela prótese. 
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Encaixe O encaixe poderia ser mais confortável. 

Encaixe Poderia não sentir tanto o impacto durante a passada. 

Barra metálica Todos os modelos poderiam ter a barra metálica. 

Tornozelo Não realizo os movimentos com o tornozelo. 

Tornozelo Gostaria de ter o movimento do tornozelo. 

Pé protético Não tenho o movimento de flexão e suspensão do pé. 

Pé protético O pé protético poderia ser articulado. 

Pé protético O pé protético poderia ter amortecimento. 

Pé protético O pé protético poderia reduzir o impacto que sinto no coto. 

 

Além disso, conforme dito anteriormente, o núcleo de produção conta com um técnico proteticista 

e um fisioterapeuta. Ambos se dispuseram a responder o questionário, entretanto, o fisioterapeuta, por 

ser o único funcionário desta especialidade no local, não teve tempo para responder à pesquisa. Foram 

realizadas cinco visitas ao todo para colher estas informações, mas em todas elas, o profissional estava 

com a agenda de consultas lotadas. Tentou-se também o envio do questionário via e-mail, mas da 

mesma forma não houve respostas. 

 O técnico proteticista que acumula a função de chefe do núcleo de produção de próteses 

respondeu ao questionário. As necessidades levantadas estão dispostas no quadro 9. 

Quadro 9. Necessidades levantadas pelo questionário aplicado com o técnico proteticista no Núcleo 

Distrital de Produção de Próteses. 

Parte da prótese Necessidades percebidas pelo técnico proteticista 

Prótese no geral 
Os modelos mais modernos que atendem às necessidades dos 

pacientes são muito caros. 

Encaixe 
Os moldes não são totalmente precisos, sendo assim, eles ficam 

largos e se soltam durante o movimento. 

Encaixe A tecnologia empregada na confecção do molde é rudimentar. 

Encaixe Melhorar a estética dos moldes. 

Encaixe Os encaixes têm que permitir o movimento completo do joelho. 

Barra metálica A aparência da barra metálica não é agradável. 

Barra metálica A barra metálica tem que suportar o peso do usuário. 

Barra metálica A barra metálica é pesada. 

Barra metálica 
As barras metálicas têm que ser ajustáveis de acordo com a 

mobilidade do usuário. 

Tornozelo Os tornozelos com movimentação são muito caros. 

Tornozelo Os tornozelos com movimentação são muito volumosos. 

Pé protético O pé protético tem que ser semelhante ao pé humano. 

Pé protético O pé protético deve ser fornecido em diferentes tamanhos. 

Pé protético O pé protético deve suportar o impacto da pisada do usuário. 
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As necessidades expostas foram obtidas em trechos do questionário respondido pelo técnico 

proteticista que contribuiu para o trabalho.  As respostas na íntegra estão disponíveis no Apêndice D 

deste trabalho. 

5.3.3 Análise dos questionários aplicados no Departamento de Fisioterapia 
da Universidade de Brasília 

Para complementar a análise, o mesmo questionário foi aplicado com professores do 

Departamento de Fisioterapia da Universidade Brasília. Dessa forma, o questionário foi enviado via e-

mail para os professores que, de acordo com o Currículo Lattes, tinham experiência com próteses para 

membros inferiores. 

Dessa forma, dos sete professores para quem o questionário foi enviado, dois deles afirmaram não 

ter contato com próteses transtibiais, o que dificulta o preenchimento do formulário, e dois 

responderam ao questionário. Além deles, foram recebidos dois e-mails automáticos informando a 

ausência dos professores. O quadro 10 apresenta as necessidades levantadas com base nas respostas 

obtidas e dispostas no apêndice E deste trabalho. 

Quadro 10. Necessidades levantadas pelo questionário aplicado com professores do curso de 

Fisioterapia da Universidade de Brasília (UnB).  

Parte da prótese 
Necessidades percebidas pelos professores do curso de 

Fisioterapia da UnB 

Prótese no geral Os modelos de prótese mais avançados são caros. 

Prótese no geral Os modelos de prótese mais baratos são pouco funcionais e pesados. 

Prótese no geral Reduzir custos. 

Prótese no geral Utilizar materiais renováveis. 

Prótese no geral Utilizar materiais menos poluentes. 

Prótese no geral As próteses são pesadas. 

Prótese no geral As próteses têm que ser fáceis de usar. 

Barra metálica A aparência da barra metálica não é agradável. 

Barra metálica A barra metálica poderia ser feita em outro material. 

Barra metálica A barra metálica tem que ser fácil de usar. 

Barra metálica Deveriam ser utilizados materiais renováveis na barra metálica. 

Tornozelo Os tornozelos protéticos deveriam ter maior mobilidade. 

Tornozelo Utilizar materiais renováveis para confecção do tornozelo. 

Pé protético O pé protético deveria ter maior mobilidade. 

Pé protético O pé protético deveria ser mais funcional. 

Pé protético O pé protético deveria utilizar materiais renováveis. 

 

No próximo tópico deste trabalho, todas as necessidades apresentadas neste e nos tópicos 

anteriores serão consolidadas em requisitos de clientes para se tornarem requisitos técnicos de produto. 
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5.4  REQUISITOS DE CLIENTE 

Os requisitos de cliente são obtidos pela consolidação e categorização das necessidades 

levantadas. Dessa forma, seguindo a organização do tópico anterior, as necessidades foram agrupadas 

pela parte a que se referem, sendo eles: próteses em geral, encaixe, barra metálica, tornozelo e pé 

protético. A partir das necessidades organizadas por partes da prótese, fez-se um agrupamento pelo 

tipo da demanda, encontrando os de clientes.  

Os quadros 11, 12, 13, 14 e 15 apresentam os requisitos de clientes obtidos por partes. Vale 

ressaltar que àqueles classificados como “próteses em geral” cabem a todas as demais peças. 

Quadro 11. Requisitos de cliente para próteses em geral. 

Necessidades das Próteses em Geral Requisitos de Clientes 

A prótese é muito pesada. 

Ser leve. As próteses são pesadas. 

Utilizar materiais leves. 

Os modelos mais modernos que atendem às necessidades 

dos pacientes são muito caros. 

Ser barata. 
Os modelos de prótese mais avançados são caros. 

Reduzir custos. 

Os modelos de prótese mais baratos são pouco funcionais e 

pesados. 

Utilizar materiais renováveis. Utilizar materiais renováveis. 

Utilizar materiais menos poluentes. Utilizar materiais pouco poluentes. 

As próteses atuais têm baixa durabilidade. 

Ser durável. 

Utilizar peças que não danifiquem com facilidade. 

Garantir que as peças utilizadas resistam ao impacto da 

pisada. 

Resistir a impactos comuns do dia a dia. 

Resistir a cortes superficiais, sem que esses se tornem 

visíveis. 

Resistir à água. 

Resistir à corrosão por diferentes materiais. 

Suportar o impacto da pisada. 

Permitir que o usuário fique em pé. 

Sustentar o usuário. 
Garantir que o usuário fique em pé. 

Garantir que as peças utilizadas suportem o peso do 

amputado. 

Não consigo realizar atividades no meio rural. 

Ser ajustável a diferentes tipos de 

movimentos. 

A prótese tem que me permitir trabalhar no meio rural. 

Permitir que o paciente se movimente. 

As próteses não aguentam trabalhos pesados e que exigem 

grande esforço físico. 
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Adaptar-se a diferentes níveis de força e esforço 

empregados pelo usuário. 

Não consigo subir escadas. 

Não consigo andar mais rápido. 

Proporcionar diferentes amplitudes de movimento, de 

acordo com o impulso provocado pelo usuário. 

Garantir a movimentação do usuário. 

Ser ajustável a diferentes graus de mobilidade. 

Permitir ajustes na amplitude do movimento, mesmo após 

a montagem da prótese. 

Permitir regulagens das peças para adequação da prótese 

ao usuário. 

As próteses têm que ser fáceis de usar. 

Ser fácil de usar. Garantir que os ajustes possíveis sejam simples. 

Utilizar materiais de fácil manipulação, armazenamento e 

resultado. 

A prótese não tem coloração próxima à tonalidade de pele. 

Ser semelhante a uma perna humana. 

Permitir diferentes tonalidades de pernas. 

A prótese não deveria ser brilhosa. 

Assemelhar-se a forma de uma perna humana. 

Assemelhar-se a uma perna humana 

Ter formato aproximado ao de uma perna humana ou à 

perna preservada (amputados unilaterais). 

Garantir que as peças não se soltarão. 
Garantir segurança ao usuário. 

Garantir firmeza das junções durante a movimentação. 

Permitir a junção das peças utilizadas. 
Permitir a utilização de diferentes peças. 

Permitir a utilização de diferentes modelos de peças. 

Garantir que as peças não se soltarão. 
Garantir segurança ao usuário. 

Garantir firmeza das junções durante a movimentação. 

 

Quadro 12. Requisitos de cliente para os encaixes. 

Necessidades dos Encaixes Requisitos de Clientes 

O encaixe provoca feridas. 

Ser confortável. 

Tenho machucados causados pela prótese. 

Há dor no contato com o encaixe durante o movimento. 

Tenho que usar muitas meias para o encaixe ficar mais 

confortável. 

O encaixe poderia ser mais confortável. 

Poderia não sentir tanto o impacto durante a passada. 

O material do encaixe não é flexível, fazendo com que a 

movimentação do joelho fique prejudicada. 
Ser flexível. 
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Os encaixes têm que permitir o movimento completo do 

joelho. 

Permitir a flexão do encaixe durante a movimentação. 

Facilitar o alargamento e compressão do encaixe. 

Permitir que lixamentos e compressões sejam feitas no 

encaixe. 

Ser ajustável. 

Permitir o preenchimento e o lixamento do encaixe. 

Permitir o lixamento do encaixe. 

Ser ajustável a diferentes diâmetros de coto. 

Permitir que ajustes sejam feitos a fim de melhorar o 

conforto do paciente no encaixe. 

Regular de acordo com diâmetro do coto do paciente. 

Garantir que as demais peças possam se prender ao coto. 

Os moldes não são totalmente precisos, sendo assim, eles 

ficam largos e se soltam durante o movimento. 

Garantir segurança ao usuário. 
A tecnologia empregada na confecção do molde é 

rudimentar. 

Garantir que o encaixe seja compatível ao coto do 

paciente, prendendo-se completamente a ele. 

Melhorar a estética dos moldes. Ser semelhante a uma perna humana. 

 

Quadro 13. Requisitos de cliente para as barras metálicas. 

Necessidades dos Encaixes Requisitos de Clientes 

A aparência da barra metálica não é agradável. Ser semelhante a uma perna humana. 

Todos os modelos poderiam ter a barra metálica. Reduzir o custo. 

A barra metálica poderia ser feita em outro material. 

Utilizar material renovável. 
Deveriam ser utilizados materiais renováveis na barra 

metálica. 

A barra metálica é pesada. Ser leve. 

A barra metálica tem que suportar o peso do usuário. Sustentar o usuário. 

Ser ajustável a diferentes alturas dos pacientes. 

Ser ajustável. 

Facilitar o alongamento da barra metálica. 

Regular de acordo com a altura do paciente. 

As barras metálicas têm que ser ajustáveis de acordo com a 

mobilidade do usuário. 
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A barra metálica tem que ser fácil de usar. 

 

Quadro 14. Requisitos de cliente para os tornozelos. 

Necessidades dos Tornozelos Requisitos de Clientes 

Não realizo os movimentos com o tornozelo. 

Realizar movimento de tornozelo. 
Gostaria de ter o movimento do tornozelo. 

Os tornozelos protéticos deveriam ter maior mobilidade. 

Os tornozelos com movimentação são muito volumosos. Ser menos volumoso. 

Os tornozelos com movimentação são muito caros. Ser barato. 

Utilizar materiais renováveis para confecção do tornozelo. Utilizar materiais renováveis. 

 

 
Quadro 15. Requisitos de cliente para os pés protéticos. 

Necessidades dos Pés Protéticos Requisitos de Clientes 

Não tenho o movimento de flexão e suspensão do pé. 

Realizar diferentes movimentos. O pé protético poderia ser articulado. 

O pé protético deveria ter maior mobilidade. 

O pé protético deveria ser mais funcional. 

O pé protético poderia ter amortecimento. Ser confortável. 

O pé protético poderia reduzir o impacto que sinto no coto. 

Suportar o impacto da pisada. 
O pé protético deve suportar o impacto da pisada do 

usuário. 

O pé protético tem que ser semelhante ao pé humano. Assemelhar-se ao pé humano. 

O pé protético deve ser fornecido em diferentes tamanhos. 

Ter diferentes tamanhos. 
Garantir que, para amputados unilaterais, tenha-se um pé 

protético do mesmo tamanho do preservado. 

O pé protético deveria utilizar materiais renováveis. Utilizar materiais renováveis. 

 

 
Os requisitos de cliente são uma consolidação das suas necessidades. A partir deles, são obtidos os 

requisitos técnicos do produto, que são o que o produto terá para atender as demandas levantadas. A 

construção dos requisitos técnicos está disposta no próximo tópico deste trabalho. 
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5.5  REQUISITOS TÉCNICOS DO PRODUTO 

Os requisitos técnicos são características mensuráveis do produto obtidos com base nas 

necessidades dos clientes, ou seja, a conversão de um para outro pode ser entendida como uma 

passagem para a linguagem da engenharia. Dessa forma, os engenheiros responsáveis pelo projeto do 

produto irão se basear nos requisitos técnicos para concepção do item. 

 Sendo assim, os requisitos do cliente, identificados no tópico anterior, foram analisados e 

vinculados a um atributo mensurável. Esta análise e a proposição de requisitos foram feitas de maneira 

inferencial, de acordo com o conhecimento exposto da revisão bibliográfica. Assim, obtiveram-se dez 

requisitos de produto que se repetiam entre as partes da prótese e, por isso, foram consolidados no 

quadro 16.  

No mesmo quadro, também foi feita uma análise da importância do requisito para o público que 

participou da pesquisa. Desta forma, como os questionários tinham caráter subjetivo, não contendo 

dados quantitativos, foi somado o número de necessidades vinculadas a cada requisito técnico e 

dividido pelo total de necessidades levantadas, ou seja, 95. Com isso, foi possível obter um percentual 

de necessidades vinculadas a cada requisito técnico, podendo ser considerada uma medida da 

importância deste critério para a amostra participante. Novamente, vale ressaltar que os resultados 

obtidos atendem apenas ao público entrevistado e não podem ser considerados verdadeiros para todo o 

universo de amputados transtibiais. 

Quadro 16. Requisitos de produto e suas respectivas pontuações. 

Parte da 

prótese 

Necessidade do 

cliente 

Requisitos de 

Cliente 

Requisitos de 

produto 

Total de 

Necessidades 

por 

Requisito do 

Produto 

Percentual 

de 

importância 

do 

Requisito 

de Produto 

Próteses em 

geral 

A prótese é muito 

pesada. 

Ser leve. 

Leveza 4     4% 

As próteses são 

pesadas. 

Utilizar materiais 

leves. 

Barra metálica 
A barra metálica é 

pesada. 
Ser leve. 

Próteses em 

geral 

Os modelos mais 

modernos que 

atendem às 

necessidades dos 

pacientes são muito 

caros. 
Ser barata. Preço 6     6% 

Os modelos de prótese 

mais avançados são 

caros. 
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Reduzir custos. 

Os modelos de prótese 

mais baratos são 

pouco funcionais e 

pesados. 

Barra metálica 

Todos os modelos 

poderiam ter a barra 

metálica. 

Reduzir o custo. 

Tornozelo 

Os tornozelos com 

movimentação são 

muito caros. 

Ser barato. 

Próteses em 

geral 

Utilizar materiais 

renováveis. 

Utilizar materiais 

renováveis. 

Material 

renovável 
6 6% 

Utilizar materiais 

menos poluentes. 

Utilizar materiais 

pouco poluentes. 

Barra metálica 

A barra metálica 

poderia ser feita em 

outro material. 
Utilizar material 

renovável. Deveriam ser 

utilizados materiais 

renováveis na barra 

metálica. 

Tornozelo 

Utilizar materiais 

renováveis para 

confecção do 

tornozelo. 

Utilizar materiais 

renováveis. 

Pé protético 

O pé protético deveria 

utilizar materiais 

renováveis. 

Utilizar materiais 

renováveis. 

Próteses em 

geral 

As próteses atuais têm 

baixa durabilidade. 

Ser durável. 

Resistência 14 15% 

Utilizar peças que não 

danifiquem com 

facilidade. 

Garantir que as peças 

utilizadas resistam ao 

impacto da pisada. 

Resistir a impactos 

comuns do dia a dia. 

Resistir a cortes 

superficiais, sem que 

esses se tornem 

visíveis. 

Resistir à água. 

Resistir à corrosão por 

diferentes materiais. 

Suportar o impacto da 

pisada. 

Permitir que o usuário 

fique em pé. Sustentar o 

usuário. Garantir que o usuário 

fique em pé. 
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Garantir que as peças 

utilizadas suportem o 

peso do amputado. 

Barra metálica 

A barra metálica tem 

que suportar o peso do 

usuário. 

Sustentar o 

usuário. 

Pé protético 

O pé protético poderia 

reduzir o impacto que 

sinto no coto. Suportar impacto 

da pisada. O pé protético deve 

suportar o impacto da 

pisada do usuário. 

Próteses em 

geral 

Não consigo realizar 

atividades no meio 

rural. 

Ser ajustável a 

diferentes tipos de 

movimentos. 

Ajustável 28 29% 

A prótese tem que me 

permitir trabalhar no 

meio rural. 

Permitir que o 

paciente se 

movimente. 

As próteses não 

aguentam trabalhos 

pesados e que exigem 

grande esforço físico. 

Adaptar-se a 

diferentes níveis de 

força e esforço 

empregados pelo 

usuário. 

Não consigo subir 

escadas. 

Não consigo andar 

mais rápido. 

Proporcionar 

diferentes amplitudes 

de movimento, de 

acordo com o impulso 

provocado pelo 

usuário. 

Garantir que a 

movimentação do 

usuário. 

Ser ajustável a 

diferentes graus de 

mobilidade. 

Permitir ajustes na 

amplitude do 

movimento, mesmo 

após a montagem da 

prótese. 

Permitir regulagens 

das peças para 

adequação da prótese 

ao usuário. 
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As próteses têm que 

ser fáceis de usar. 

Ser fácil de usar. 

Garantir que os 

ajustes possíveis 

sejam simples. 

Utilizar materiais de 

fácil manipulação, 

armazenamento e 

resultado. 

Encaixe 

Permitir que 

lixamentos e 

compressões sejam 

feitas no encaixe. 

Ser ajustável. 

Permitir o 

preenchimento e o 

lixamento do encaixe. 

Permitir o lixamento 

do encaixe. 

Ser ajustável a 

diferentes diâmetros 

de coto. 

Permitir que ajustes 

sejam feitos a fim de 

melhorar o conforto 

do paciente no 

encaixe. 

Regular de acordo 

com diâmetro do coto 

do paciente. 

Garantir que as 

demais peças sejam 

possam se prender ao 

coto. 

Barra metálica 

Ser ajustável a 

diferentes alturas dos 

pacientes. 

Ser ajustável. 

Facilitar o 

alongamento da barra 

metálica. 

Regular de acordo 

com a altura do 

paciente. 

As barras metálicas 

têm que ser ajustáveis 

de acordo com a 

mobilidade do 

usuário. 

A barra metálica tem 

que ser fácil de usar. 

Garantir firmeza das 

junções durante a 

movimentação. 
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Encaixe 

Os moldes não são 

totalmente precisos, 

sendo assim, eles 

ficam largos e se 

soltam durante o 

movimento. 

Garantir 

segurança ao 

usuário. 

Segurança 5 5% 

A tecnologia 

empregada na 

confecção do molde é 

rudimentar. 

Garantir que o encaixe 

seja compatível ao 

coto do paciente, 

prendendo-se 

completamente a ele. 

Garantir que as peças 

não se soltarão. 

Garantir firmeza das 

junções durante a 

movimentação. 

Próteses em 

geral 

A prótese não tem 

coloração próxima à 

tonalidade de pele. 

Ser semelhante a 

uma perna 

humana. 

Estética 10 11% 

Permitir diferentes 

tonalidades de pernas. 

A prótese não deveria 

ser brilhosa. 

Assemelhar-se a 

forma de uma perna 

humana. 

Assemelhar-se a uma 

perna humana 

Ter formato 

aproximado ao de 

uma perna humana ou 

à perna preservada 

(amputados 

unilaterais). 

Encaixe 
Melhorar a estética 

dos moldes. 

Ser semelhante a 

uma perna 

humana. 

Barra metálica 

A aparência da barra 

metálica não é 

agradável. 

Ser semelhante a 

uma perna 

humana. 

Tornozelo 

Os tornozelos com 

movimentação são 

muito volumosos. 

Ser menos 

volumoso. 

Pé protético 

O pé protético tem 

que ser semelhante ao 

pé humano. 

Assemelhar-se ao 

pé humano. 

Próteses em 

geral 

Permitir a junção das 

peças utilizadas. Permitir a 

utilização de 

diferentes peças. 

Intercambialidade 4 4% Permitir a utilização 

de diferentes modelos 

de peças. 
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Pé protético 

O pé protético deve 

ser fornecido em 

diferentes tamanhos. 

Ter diferentes 

tamanhos. 

Garantir que, para 

amputados unilaterais, 

tenha-se um pé 

protético do mesmo 

tamanho do 

preservado. 

Encaixe 

O encaixe provoca 

feridas. 

Ser confortável. 

Conforto 7 7% 

Tenho machucados 

causados pela prótese. 

Há dor no contato 

com o encaixe durante 

o movimento. 

Tenho que usar muitas 

meias para o encaixe 

ficar mais confortável. 

O encaixe poderia ser 

mais confortável. 

Poderia não sentir 

tanto o impacto 

durante a passada. 

Pé protético 
O pé protético poderia 

ter amortecimento. 
Ser confortável 

Encaixe 

O material do encaixe 

não é flexível, 

fazendo com que a 

movimentação do 

joelho fique 

prejudicada. 

Ser flexível. 

Mobilidade 11 12% 

Os encaixes têm que 

permitir o movimento 

completo do joelho. 

Permitir a flexão do 

encaixe durante a 

movimentação. 

Facilitar o 

alargamento e 

compressão do 

encaixe. 

Tornozelo 

Não realizo os 

movimentos com o 

tornozelo. 

Realizar 

movimento de 

tornozelo. 

Gostaria de ter o 

movimento do 

tornozelo. 

Os tornozelos 

protéticos deveriam 

ter maior mobilidade. 

Pé protético 

Não tenho o 

movimento de flexão 

e suspensão do pé. 

Realizar diferentes 

movimentos. 
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O pé protético poderia 

ser articulado. 

O pé protético deveria 

ter maior mobilidade. 

O pé protético deveria 

ser mais funcional. 

O quadro 16 aponta os requisitos de produto obtidos que representam o que uma prótese transtibial 

deve apresentar para atender ao público participante deste trabalho. Além disso, o quadro também 

aponta que o requisito técnico mais importante para a amostra desta pesquisa é que a prótese 

transtibial seja ajustável (29% das necessidades) e resistente (15% das necessidades). Desta maneira, 

os requisitos de produto com maior percentual de necessidades relacionadas são os mais importantes 

para o público ouvido e, por isso, devem ser priorizados durante o desenvolvimento.  

Os requisitos técnicos de produto levantados indicam em os critérios pelos quais a prótese 

transtibial desenvolvida neste trabalho será avaliada. As metas para cada um dos requisitos técnicos 

levantados serão traçadas na próxima seção deste trabalho.  

5.5.1 Definição das especificações-meta do produto 

As especificações-meta consistem no que um produto deve ter para atender as necessidades de seu 

público-alvo. Neste sentido, para cada requisito técnico apresentado foram levantadas especificações 

mensuráveis que devem ser atendidas, de acordo com as necessidades levantadas pelos envolvidos no 

processo. Alguns requisitos técnicos levantados não têm caráter quantitativo, então, foram traçadas 

metas qualitativas para os mesmos. 

A definição das especificações-meta foi realizada com base na revisão bibliográfica realizada e 

considerando os valores dos produtos existentes hoje no mercado. O detalhamento de como foi obtido 

o valor da meta para cada requisito técnico está exposto na coluna “Detalhamento das especificações-

meta” do quadro 17, que expõe as especificações-meta resultantes da análise das necessidades dos 

participantes da pesquisa. 

Quadro 17. Especificações-meta do produto. 

Requisitos de produto 
Unidade de 

medição 
Especificações-meta Detalhamento das especificações 
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Leveza Quilos 

Pesar até 15% mais 

que uma perna 

humana ou 5,2 Kg. 

Uma perna e um pé juntos 

correspondem a aproximadamente 6% 

do peso de uma pessoa. Sendo assim, 

considerando uma média de peso para 

um indivíduo adulto no Brasil de 74,2 

Kg, uma perna humana equivale a 4,5 

Kg. As próteses transtibiais existentes 

hoje no mercado pesam de 30 a 40% 

mais que uma perna humana. Dessa 

forma, o objetivo traçado é o produto 

em desenvolvimento neste trabalho 

pese pelo menos metade que uma 

prótese atual. 

Preço Reais Preço até R$1.000,00.  

Os modelos mais baratos de próteses 

hoje no mercado tem um preço de 

R$1.500,00. 

Material renovável  -  

Utilizar material 

renovável e não 

poluente. 

O material utilizado deve ser obtido na 

natureza e não pode ter os seguintes 

itens em sua composição, que são 

considerados poluentes: SO2, SO3, 

Compostos de Enxofre Reduzido (H2S, 

Mercaptanas, Dissulfeto de carbono, 

etc.), sulfatos, NO, NO2, NH3, HNO3, 

nitratos, hidrocarbonetos álcoois, 

aldeídos, cetonas, ácidos orgânico, Pb, 

Cd, As, Ni , mistura de compostos no 

estado sólido ou líquido, O3, 

formaldeído, acroleína, PAN. 

Resistência 

 -  

Utilizar material com 

resistência à tração 

superior a 380 Mpa. 

O objetivo foi projetado com base na 

média dos coeficientes de resistência 

dentre os materiais utilizados hoje para 

confecção da prótese. O valor proposto 

é o mesmo do Aço, podendo ser 

superior ao mesmo, mas não inferior.  

- 
Durar, pelo menos, 5 

anos. 

Os modelos fornecidos pelo SUS, que 

atendem a maior parte da população 

amputada, duram 1 ano. Os modelos 

mais modernos duram 

aproximadamente 10 anos. O valor 

obtido é uma média dos dois modelos, 

considerando que a necessidade surgiu 

do paciente atendido pelo SUS.  

Ajustes  -  
Utilizar 4 parafusos 

para ajuste. 

As próteses existentes hoje no mercado 

que têm quatro parafusos de ajuste, 

sendo eles flexão e extensão (garantem 

a movimentação do usuário para frente 

e para trás), valgo e varo (alinham a 

prótese à posição do joelho). 
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Centímetros 

Permitir a variação do 

tamanho da barra de 1 

a 40 centímetros. 

A tíbia tem um comprimento médio de 

34,9 cm, sendo 28 cm o menor valor e 

39 cm o maior. Contudo, a amputação 

pode ocorrer em diferentes partes da 

tíbia, sendo assim, o tamanho da barra 

metálica pode variar em qualquer um 

desses comprimentos. 

Centímetros 

Ter pés protéticos que 

variam de tamanho de 

9 a 30 centímetros. 

O pé humano pode variar de 9 cm a 30 

cm, considerando todas as idades. 

Então, o pé protético estar disponível 

em qualquer um desses comprimentos. 

Segurança  -  
Apresentar encaixes 

sem folga. 

Alguns encaixes apresentam folga, não 

dando segurança ao paciente para 

realizar o movimento. Então, o encaixe 

deve estar totalmente aderente ao coto, 

estando firme e garantindo que não se 

soltará com facilidade. 

Estética  -  

Permitir qualquer 

coloração. 

O material utilizado no revestimento da 

prótese deverá permitir qualquer 

tonalidade de pele. Sendo assim, 

deverá ser possível a combinação de 

diferentes cores para o seu tingimento. 

Ter o formato 

moldável. 

O material utilizado deve ser moldável 

para que o técnico proteticista possa 

trabalhá-lo para se assemelhar a uma 

perna humana, contendo um formato 

mais próximo possível do real. 

Intercambialidade  -  

Utilizar o mesmo 

encaixe para todas as 

peças. 

Os modelos existentes hoje no mercado 

não possuem o mesmo encaixe, ou 

seja, uma peça pode não se encaixar a 

outra por serem fabricadas por 

diferentes empresas. Sendo assim, as 

peças da prótese transtibial considerada 

neste trabalho devem ter o mesmo 

encaixe para que possam se juntar a 

qualquer peça. 

Conforto  -  

Utilizar material 

macio para 

revestimento interno. 

O material macio evita atritos que 

causam machucados, além de reduzir o 

impacto sentido durante a passada, que 

são incômodos percebidos atualmente 

hoje pelos pacientes. 

Mobilidade 

 -  

Realizar movimento 

de dorsiflexão/flexão 

plantar 

O tornozelo humano executa 

atualmente os seguintes movimentos 

dorsiflexão/flexão plantar, 

abdução/adução, inversão/eversão, 

pronação/supinação. Sendo assim, 

como a prótese transtibial também 

substitui os movimentos do tornozelo, 

é importante que ela execute os 

 -  
Realizar movimento 

de abdução/adução. 
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- 
Realizar movimento 

de inversão/eversão 

mesmos. 

- 

Realizar movimento 

de pronação/ 

supinação 

 

As especificações-meta construídas são parâmetros que devem ser atendidos pelo modelo de 

prótese transtibial considerado para o spin-off acadêmico considerado neste estudo. Dessa forma, o 

equipamento elaborado irá conquistar a lacuna de mercado evidenciada no capítulo anterior.  

Vale ressaltar que essas especificações foram construídas com base nas necessidades das pessoas 

que contribuíram para o trabalho e para o atual processo executado nos locais visitados. Sendo assim, 

as especificações-meta obtidas não podem ser consideradas para toda a população de amputados 

transtibiais.  
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Requisito 

técnico de 

produto

Percentual 

de 

importânci

a do 

Requisito 

de Produto

Especificações-

meta

Fibra de 

carbono a 

base de piche

Prótese de 

madeira

Prótese 

confeccionada 

em PET e 

polipropileno

Prótese em 

cano plástico

Próteses de 

plástico por 

impressora 

3D

Leveza 4%

Pesar até 15% mais 

que uma perna 

humana ou 5,2 Kg.

Preço 6%
Preço até 

R$1.000,00. 

Material 

renovável
6%

Utilizar material 

renovável e não 

poluente.

Utilizar material com 

resistência à tração 

superior a 380 Mpa.

Durar, pelo menos, 5 

anos.

Ajustável 29%
Utilizar 4 parafusos 

para ajuste.

Resistência 15%

6 ANÁLISE DAS INICIATIVAS EM 
DESENVOLVIMENTO 

Este capítulo apresenta uma análise do que está 

sendo desenvolvido no mercado de prótese 

transtibiais com relação às especificações-meta 

desenvolvidas no capítulo anterior. 

6.1  ANÁLISE DA PROSPECÇÃO TENCOLÓGICA NO BRASIL 

A análise da prospecção tecnológica busca verificar se o que está sendo desenvolvido atualmente 

no mercado de próteses está de acordo com as necessidades levantadas pelos participantes da pesquisa. 

Para isso, a maioria dos itens apresentados na seção 4.3 será analisada quanto aos parâmetros das 

especificações-metas construídas no item anterior. Não foi considerada a prospecção em espuma 

expandida de poliuretana, uma vez que a mesma será utilizada para o revestimento da prótese e para 

sustentação em modelos mais simples, mas não considera todas as partes do equipamento. 

O quadro 18 apresenta a avaliação de cada item que está sem prospectado em relação a cada 

especificação. Esta avaliação foi feita de maneira inferencial, de acordo com em estudo realizado na 

seção 4.3. Dessa maneira, não foram realizados testes com os equipamentos e, por isso, a análise a 

seguir não pode ser admitida para outros estudos que propõem a continuação da pesquisa.  

No mesmo quadro, também está disposto o percentual de importância do requisito de produto 

obtido com base na quantidade de necessidades vinculadas a cada critério, conforme explicitado na 

seção 5.5.  

Quadro 18. Análise da prospecção tecnológica de acordo com as especificações-meta. 
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Permitir a variação 

do tamanho da barra 

de 1 a 40 

centímetros.

Ter pés protéticos 

que variam de 

tamanho de 9 a 30 

centímetros.

Segurança 5%
Apresentar encaixes 

sem folga.

Permitir qualquer 

coloração.

Ter o formato 

moldável.

Intercambia

lidade
4%

Utilizar o mesmo 

encaixe para todas 

as peças.

Conforto 7%

Utilizar material 

macio para 

revestimento interno.

Realizar movimento 

de dorsiflexão/flexão 

plantar

Realizar movimento 

de abdução/adução.

Realizar movimento 

de inversão/eversão

Realizar movimento 

de pronação/ 

supinação

Estética

Mobilidade

11%

12%

Ajustável 29%
 

 

 

Analisando a tabela exposta verifica-se que nenhuma das iniciativas de prospecção tecnológica 

atende a todas as especificações-meta levantadas. Neste contexto, pode-se afirmar que a fibra de 

carbono à base de piche e a prótese de madeira são as iniciativas que mais se aproximam do modelo 

desejado pelo público participante desta pesquisa, mesmo não atendendo a todos os itens. Contudo, 

especificamente para o modelo em madeira deve-se considerar que este material sofre corrosão quando 

exposto a água, fogo e superfícies de atrito, então, é necessário ainda buscar formas de evitar o contato 

com as situações citadas. 

Além disso, verifica-se que nenhuma das iniciativas prevê parafusos para ajuste da prótese, que é 

uma das especificações-meta vinculada ao requisito técnico de produto com maior percentual de 

Símbolo Descrição

Há forte tendência a atender

Há moderada tendência a atender

Há fraca tendência a atender

Dificilmente irá atender
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importância para os participantes deste estudo. Desta forma, este seria um dos itens prioritários no 

desenvolvimento da prótese transtibial em questão. 

Analisando o quadro 18, também é possível verificar que as outras duas especificações-meta do 

requisito com maior percentual de importância, “Ajustável”, são atendidas por todas as iniciativas de 

prospecção tecnológica. Então, itens considerados prioritários para o público ouvido neste trabalho já 

foram desenvolvidos. 

A especificação-meta “Utilizar o mesmo encaixe para todas as peças” também não é atendida 

pelas iniciativas em desenvolvimento, contudo está relacionada ao requisito de produto 

“Intercambialidade” cujo percentual de importância é 4%. Sendo assim, esta especificação-meta deve 

ser atendida pelo produto deste estudo, mas não é prioridade para o mesmo. 

Outra especificação-meta que não foi atendida pelas iniciativas consideradas é a utilização de 

material renovável, que está vinculada a requisito técnico “Material renovável” cujo percentual de 

importância é 7%. Desta forma, é importante desenvolvê-lo, mas por ter uma importância inferior em 

comparação outros requisitos, não é prioritário. 

Ainda com relação ao quadro 18, é possível notar que a maioria das iniciativas de prospecção 

tecnológica consideradas tem baixa tendência a atender as especificações-meta ligadas ao requisito 

técnico “Mobilidade” cujo percentual de importância para os participantes da pesquisa é de 12%. 

Desta forma, é possível afirmar que deveriam ser destinados esforços para melhor atender a essas 

especificações-meta, uma vez que o requisito técnico tem uma importância mediana em relação aos 

demais. Ou seja, as próteses transtibiais em desenvolvimento devem possibilitar maior quantidade de 

movimentos. 

Da mesma forma da análise anterior, apenas duas iniciativas de prospecção tecnológica têm forte 

tendência a atender às duas especificações-meta definidas. Então, em vista do percentual de 

importância do requisito técnico “Estética”, pode-se estabelecer que as iniciativas em desenvolvimento 

devem melhor seu desempenho quanto a estética da prótese transtibial produzida, aumentando a 

quantidade de cores e formatos disponíveis. 

Ademais, as iniciativas propostas podem ser combinadas para a concepção de uma solução que 

atenda a maior das especificações-meta elaboradas, uma vez que nem todas foram atendidas. Por 

conseguinte, mesmo combinando as iniciativas, para que a prótese transtibial proposta neste trabalho 

seja lançada é necessário desenvolver as especificações não atendidas.  
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7 CONCEITO DO PRODUTO 

Este capítulo apresenta o conceito do produto 

desenvolvido neste trabalho, que consiste numa 

consolidação das características do mesma, obtidas 

com base nas especificações-meta obtidas nos 

capítulos anteriores. 

7.1  CONCEITO DO PRODUTO DESENVOLVIDO 

O estudo apresentado buscou desenvolver um conceito de próteses transtibiais diferentes dos 

modelos existentes hoje no mercado. Assim, a partir das especificações-meta, foi possível determinar 

as características do produto proposto que irão defini-lo no ambiente mercadológico e tecnológico. 

A prótese transtibial desenvolvida é mais acessível que os modelos disponíveis hoje no mercado, 

uma vez que custa a até R$1.000,00, enquanto seus concorrentes mais simples têm preço inicial de 

R$2.000,00. Além disso, o modelo aqui desenvolvido tem uma durabilidade semelhante aos demais, 

de cinco anos, um valor considerado mediano.   

A prótese obtida deste estudo utiliza um material renovável e não poluente, características 

presentes apenas no modelo confeccionado em madeira e que está em prospecção tecnológica. Este 

mesmo material confere à prótese um coeficiente de resistência de pelo menos 380 Mpa, 

assemelhando-se aos modelos existentes hoje.  

O modelo desenvolvido neste estudo é mais confortável que os seus concorrentes mais simples e 

se equipara aos mais modernos, que têm um alto custo. Para isso, a prótese transtibial proposta possui 

um encaixe com revestimento interno e possui metade do peso dos modelos da concorrência.  

A prótese transtibial resultante deste estudo também é totalmente ajustável às características do 

usuário. Para isso, ela possui uma única barra metálica com diferentes graus de ajuste que permitem, 

com um simples afrouxe e pressão do parafuso, aumentar o seu tamanho, de acordo com a altura da 

amputação da tíbia. Além disso, essa prótese possui pés protéticos de diferentes tamanhos e que 

possuem um mesmo encaixe. Desta forma, é possível trocar esta peça com facilidade, de acordo com o 

tamanho do membro preservado (para os casos de amputados unilaterais) ou com a estabilidade do 

paciente. 

Ainda com relação às características de ajuste da prótese transtibial desenvolvida, esta possui 

quatro parafusos no encaixe padronizado da barra com pé protético. Estes parafusos garantem o ajuste 

dos movimentos de dorsiflexão/flexão plantar e supinação/pronação, que estão disponíveis em alguns 

modelos de próteses transtibiais existentes hoje no mercado. 
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O conceito de prótese transtibial apresentado demonstra que o modelo desenvolvido neste estudo é 

diferenciado no mercado por sua acessibilidade, conforto, ajuste e mobilidade em relação à 

concorrência. As demais características citadas compõe este conceito, contudo também são comuns a 

outros conceitos de prótese existentes. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo apresenta as principais conclusões do 

trabalho desenvolvido e uma análise de seu objetivo. 

Além disso, também são apresentadas sugestões para 

continuidade do estudo. 

8.1  CONCLUSÃO 

O presente estudo demonstrou que o mercado brasileiro atual de próteses transtibiais carece do 

desenvolvimento de modelos mais baratos que melhor atendam às necessidades dos usuários, a partir 

de uma análise de portfólio que considerou a prospecção tecnológica de novos materiais e as patentes 

vigentes. Com isso, determinaram-se diretrizes para que um spin-off acadêmico, ou seja, um 

desenvolvimento surgido em uma universidade, criasse um produto com potencial sucesso nesse 

mercado. 

O trabalho ainda contemplou duas visitas técnicas que permitiram o entendimento da situação e do 

contexto de atendimento ao usuário e confecção da prótese. Neste sentido, foi possível verificar uma 

grande lacuna entre os locais visitados e, principalmente, quanto aos modelos fornecidos. Essas 

diferenças também foram marcantes nos relatos dos usuários atendidos pelas duas instituições, 

demonstrando que os modelos de próteses impactam na autoestima e na reabilitação das pessoas. 

Em ambos os lugares visitados, foram colhidas as necessidades dos produtos existentes em um 

relato dos pacientes e dos técnicos proteticistas envolvidos. Para complementação da análise, 

considerou-se a opinião dos professores de fisioterapia da UnB. As fontes das necessidades 

ressaltaram o quanto as diferenças entre os modelos interferem na satisfação do usuário e na percepção 

dos técnicos proteticistas e fisioterapeutas envolvidos. 

Com base nas necessidades levantadas, foram construídos os requisitos dos clientes que depois se 

tornaram requisitos técnicos de produto. Enfim, foram construídas as especificações-metas para 

próteses transtibiais com base nos valores dos modelos existentes atualmente. Cada uma das 

iniciativas de prospecção tecnológica foi avaliada com base nessas especificações e o resultado 

demonstrou as lacunas dos modelos em desenvolvimento e as grandes deficiências do mercado atual. 

Assim sendo, o spin-off acadêmico, base deste trabalho, poderia considerar as tecnologias em 

desenvolvimento que atendem a maioria das especificações e combiná-las. Por exemplo, poderia ser 

utilizada a prótese de madeira em conjunto com a poliuretana obtida pelo óleo de mamona ou de açaí. 

Entretanto, ainda existiriam lacunas a serem completadas pelo spin-off acadêmico como é o caso dos 

encaixes sem folga, do encaixe único e dos parafusos de ajuste. 

Com relação aos objetivos propostos pelo trabalho, o objetivo geral apresentado  foi: 
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Analisar o ambiente mercadológico e tecnológico de próteses transtibiais no Brasil, determinando 

as especificações que devem ser atendidas no desenvolvimento de novos modelos, de acordo com as 

necessidades de usuários e profissionais da área de reabilitação motora. 

Dessa forma, a conclusão de estudo permite afirmar que há uma oportunidade de mercado para o 

lançamento de modelos mais baratos que é suportada por iniciativas em desenvolvimento de novas 

tecnologias que utilizam novos materiais com baixo custo de produção. Neste sentido, foram propostas 

especificações-meta para o desenvolvimento de novos modelos de próteses transtibiais que atendam as 

necessidades de usuários e profissionais da área de reabilitação motora participantes da pesquisa 

aplicada. 

Quanto aos objetivos específicos propostos, o quadro 19, a seguir, expõe comentários a respeito de 

sua execução. 

Quadro 19. Objetivos específicos propostos. 

Objetivo específico Comentários 

Identificar os principais produtos 

disponíveis no mercado capazes de 

auxiliar pessoas amputadas transtibiais, 

bem como seus fabricantes e 

responsáveis pela fabricação. 

Foi realizada uma análise da concorrência que 

identificou os principais modelos de próteses 

transtibiais existentes no mercado. Esta análise 

encontra-se disponível na seção 4.2 

Analisar os ambientes mercadológico e 

tecnológico envolvido no tipo de 

prótese aqui estudado. 

Foi realizada uma análise do ambiente mercadológico e 

tecnológico (capítulo 4), que considerou o mercado e 

suas tendências, concorrência, a prospecção 

tecnológica, as patentes e a legislação aplicável. 

Aplicar as etapas inicias do processo de 

desenvolvimento do produto no 

ambiente de spin-off acadêmico. 

Foram aplicadas as etapas de "Planejamento 

Estratégico do Produto" e "Projeto Informacional" do 

Modelo de Referência Unificado, as etapas de 

"Estratégia" e "Especificação" do Modelo de 

Referência Mecatrônico, e a etapa de "Investigação de 

Mercado" do Modelo de Referência para Spin-offs 

Acadêmicos. A combinação das etapas citadas foi 

descrita na seção 3.5, que foi diretriz para todo o 

estudo desenvolvido. 
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Levantar dados por meio de 

questionários acerca das necessidades 

das próteses transtibiais existentes hoje 

no mercado. 

Foram elaborados questionários de acordo com a 

arquitetura do produto e aplicados junto a pacientes e 

profissionais da área de reabilitação que atuam em um 

Núcleo Distrital de Produção de Próteses. O mesmo 

questionário também foi aplicado em professores do 

Departamento de Fisioterapia da Universidade de 

Brasília. Os resultados desta aplicação estão dispostos 

nas seções 5.3.2 e 5.3.3. 

Analisar o processo de confecção de 

próteses em centros de atendimento 

gratuito à população de amputados. 

Foi realizado o mapeamento do processo de confecção 

de próteses de dois centros de atendimento gratuito à 

população. O detalhamento dessas rotinas de trabalho 

está disposto na seção 5.2.  

Elaborar requisitos técnicos de próteses 

transtibiais. 

Com base nas necessidades obtidas pela aplicação de 

questionários e análise do processo, foram definidos 

requisitos técnicos que são as características que 

prótese transtibial em desenvolvimento deve atender. A 

seção 5.5 detalha a concepção desses requisitos 

técnicos. 

Definir as especificações-meta para 

novos modelos de próteses transtibiais a 

serem desenvolvidas. 

Foram elaboradas especificações-meta que determinam 

as características mensuráveis para a prótese transtibial 

em desenvolvimento. As especificações-meta foram 

detalhadas na seção 5.5.1 

Comparar o atendimento às 

especificações-meta pelas iniciativas de 

prospecção tecnológica existente no 

mercado atual. 

As iniciativas de prospecção tecnológica foram 

comparadas às especificações-meta elaboradas. Assim, 

realizou-se uma análise destas prospecções quanto ao 

atendimento às necessidades dos clientes. A 

comparação está disponível na seção 6.1. 

Proposição de um conceito de prótese 

transtibial com base nas especificações-

meta elaboradas. 

Com base nas especificações-meta elaboradas, foi 

proposto um conceito de próteses transtibiais que 

atendem às necessidades do público participante desta 

pesquisa, de acordo com a seção 7.1. 

 

De acordo com o quadro 19 apresentado, o estudo relatado neste trabalho buscou atender a todos 

os objetivos específicos propostos, bem como o objetivo geral já apresentado.  

Portanto, este estudo buscou criar um conceito de próteses considerando um público específico 

por meio de análise de processos e aplicação de questionários. As saídas obtidas consolidam as 

informações colhidas e as necessidades dos modelos existentes atualmente, propondo uma prótese 
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transtibial mais aderente às expectativas de seus usuários e profissionais que atuam na área de 

reabilitação que participaram desta pesquisa. 

8.1.1 Limitações 

Os resultados deste estudo foram obtidos por meio das análises dos processos e dos resultados da 

aplicação dos questionários realizadas de maneira inferencial com o conhecimento adquirido na 

revisão bibliográfica apresentada e na visita técnica ocorrida. Desta forma, os resultados obtidos são 

relativos apenas à amostra que participou deste trabalho, ou seja, quatro pessoas (um paciente, um 

técnico proteticista e dois professores da fisioterapia da Universidade de Brasília). Então, as 

conclusões deste trabalho não podem ser consideradas para todos os amputados transtibiais existentes, 

devendo, para isso, ampliar a quantidade de participantes da pesquisa. 

8.1.2 Sugestões para trabalhos futuros 

Tomando como base os resultados obtidos e as considerações apresentadas, sugere-se a 

continuidade do trabalho por meio das seguintes iniciativas: 

 Continuar o levantamento de requisitos da prótese transtibial aqui descrita com um maior 

número de usuários e profissionais de saúde; 

 Desenvolver o conceito do produto por meio da criação do seu projeto e definição das 

soluções para as lacunas de mercado existentes hoje; 

 Criar a prótese transtibial, a partir do conceito desenvolvimento, e realizar testes com 

amputados. 

 Elaborar Plano de Fabricação para produção das peças em larga escala, de forma, a 

atender a maior quantidade de usuários possível e realizar a troca dos modelos mais 

simples utilizados hoje pela população carente.  
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APÊNDICE A: Questionário de análise da percepção do usuário de próteses 

transtibiais disponíveis no mercado 

PERCEPÇÃO GERAL 

 

Como é a prótese transtibial você está usando? 
 

 

Qual a sua percepção geral com relação à sua prótese? 
 
 
 
 

 

Você já viveu algum momento em que a sua prótese não atendeu à sua necessidade? 
 
 
 
 

PERCEPÇ 

1. Perguntas relacionadas ao ENCAIXE da prótese 

ÃO GERAL 

1. Você sente alguma dor na região de contato do encaixe com o joelho? Se sim, em qual 
situação? 
 
 
 
 
 
 

 

2. Como você avalia o impacto sofrido nesta região?   

 
 
 

 

3. Você sente alguma diferença quando altera a passada? 
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4. Quais são os pontos negativos dos modelos que teve contato? 
 

 

5. Quais são os pontos positivos dos modelos que teve contato? 
 
 
 
 
 
 

 

6. Como você acha que poderíamos melhorar o modelo que você usa? 
 
 
 
 
 
 

 

2. Perguntas relacionadas à BARRA da prótese 
 

1. Você se sente incomodado com a aparência da barra metálica? Por quê? 
 
 
 
 
 
 

 

2. Você acha que esta barra poderia ser diferente? (Ex.: material, formato, etc.) 
 
 
 
 
 
 

 

3. Quais são os pontos negativos dos modelos que teve contato? 
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4. Quais são os pontos positivos dos modelos que teve contato? 
 
 
 
 
 
 

 

5. Como você acha que poderíamos melhorar o modelo que você usa? 
 
 
 
 
 
 

 

3.  Perguntas relacionadas ao TORNOZELO da prótese 

 

1. Você acha que os movimentos de tornozelo disponíveis atendem à sua necessidade? 
 
 
 
 
 
 

 

2. Quais são os pontos negativos dos modelos que teve contato? 
 
 
 
 
 
 

 

3. Quais são os pontos positivos dos modelos que teve contato? 
 
 
 
 
 
 

 

4. Como você acha que poderíamos melhorar o modelo que você usa? 
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4.  Perguntas relacionadas ao PÉ da prótese 

 

1. Você se sente incomodado com a aparência do pé protético? Por quê? 
 
 
 
 
 
 

 

2. Você acha que o pé protético atende às suas necessidades de movimentação? 
 
 
 
 
 
 

 

3. Você acha que o pé protético poderia ser diferente? (Ex.: material, formato, etc.) 
 
 
 
 
 
 

 

4. Você sente algum desconforto causado pelo pé protético? 
 
 
 
 
 
 

 

5. Quais são os pontos negativos dos modelos que teve contato? 
 
 
 
 
 
 

 
 



   137 

6. Quais são os pontos positivos dos modelos que teve contato? 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. Como você acha que poderíamos melhorar o modelo que você usa? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Comentários: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   138 

APÊNDICE B: Questionário de análise da percepção dos técnicos e fisioterapeutas 

sobre as próteses transtibiais disponíveis no mercado 

PERCEPÇÃO GERAL 

 

Qual a sua percepção geral sobre as próteses transtibiais existentes hoje no mercado? 
 
 
 
 
 

 

Você considera que alguma melhoria possa ser feita nos produtos para facilitar a sua 
fabricação? 
 
 
 
 
 

 

1. Perguntas relacionadas ao ENCAIXE da prótese 

 

1. Como você avalia os modelos existentes hoje? 
 
 
 
 
 
 

 

2. Como você avalia a tecnologia empregada? 
 
 
 
 
 
 

 

3. Quais são os pontos negativos dos modelos que você conhece? 
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4. Quais são os pontos positivos dos modelos que você conhece? 
 
 
 
 
 
 

 

5. Como você acha que poderíamos melhorar os modelos que você conhece? 
 
 
 
 
 
 

 

2. Perguntas relacionadas à BARRA da prótese 

 

1. Como você avalia a aparência da barra metálica? 
 
 
 
 
 
 

 

2. Como você avalia a tecnologia empregada? 
 
 
 
 
 
 

 

3. Você acha que esta barra poderia ser diferente? (Ex.: material, formato, etc.) 
 
 
 
 
 
 

 

4. Quais são os pontos negativos dos modelos que você conhece? 
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5. Quais são os pontos positivos dos modelos que você conhece? 
 
 
 
 
 
 

 

6. Como você acha que poderíamos melhorar os modelos que você conhece? 
 
 
 
 
 
 

 

3. Perguntas relacionadas ao TORNOZELO da prótese 

 

1. Você acha que os movimentos de tornozelo disponíveis atendem às necessidades do 
paciente? 
 
 
 
 
 
 

 

2. Como você avalia a tecnologia empregada? 
 
 
 
 
 
 

 

3. Quais são os pontos negativos dos modelos que você conhece? 
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4. Quais são os pontos positivos dos modelos que você conhece? 
 
 
 
 
 
 

 

5. Como você acha que poderíamos melhorar os modelos que você conhece? 
 
 
 
 
 
 

 

4. Perguntas relacionadas ao PÉ da prótese 

 

1. Como você avalia a aparência do pé protético? 
 
 
 
 
 
 

 

2. Você acha que o pé protético atende às necessidades de movimentação dos pacientes? 
 
 
 
 
 
 

 

3. Você acha que o pé protético poderia ser diferente? (Ex.: material, formato, etc.) 
 
 
 
 
 
 

 

5. Quais são os pontos negativos dos modelos que você conhece? 
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6. Quais são os pontos positivos dos modelos que você conhece? 
 
 
 
 
 
 

 

7. Como você acha que poderíamos melhorar os modelos que você conhece? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Comentários: 
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APÊNDICE C: Respostas do usuário de próteses ao questionário aplicado no Núcleo 

Distrital de Produção de Próteses 

 

Questões Respostas 

Q
U

E
S

T
Õ

E
S

 

G
E

R
A

IS
 

Como é a prótese transtibial você está 

usando? 

Modelo simples, sem barra metálica e com 

acabamento. 

Qual a sua percepção geral com relação 

à sua prótese? 
Dura pouco e me machuca 

Você já viveu algum momento em que a 

sua prótese não atendeu à sua 

necessidade? 

Não consigo trabalhar no meio rural 

utilizando a prótese 

Q
U

E
S

T
Õ

E
S

 S
O

B
R

E
 O

 E
N

C
A

IX
E

 

Você sente alguma dor na região de 

contato do encaixe com o joelho? Se 

sim, em qual situação? 

Sinto o impacto quando ando e tenho 

machucados frequentes. Alguns desses nunca 

curam, porque o encaixe está sempre 

machucando o local. 

Como você avalia o impacto sofrido 

nesta região?   

Nota 4, sinto o impacto e me machuco com 

ele, mas a dor é suportável e eu consigo me 

locomover. 

Você sente alguma diferença quando 

altera a passada? 

Não consigo andar muito rápido e tenho 

dificuldade para subir escadas 

Quais são os pontos negativos dos 

modelos que teve contato? 

O encaixe machuca e aparentemente são 

modelos muito simples. 

Quais são os pontos positivos dos 

modelos que teve contato? 

Consigo ficar em pé e percorrer lugares sem 

acessibilidade para cadeirantes. 

Como você acha que poderíamos 

melhorar o modelo que você usa? 

Se vocês conseguissem fazer um encaixe 

mais confortável que eu sinta menos impacto, 

seria um grande avanço. 

Q
U

E
S

T
Õ

E
S

 S
O

B
R

E
 A

 B
A

R
R

A
 

M
E

T
Á

L
IC

A
 

Você se sente incomodado com a 

aparência da barra metálica? Por quê? 

A minha prótese não tem barra metálica, mas 

a aparência dela poderia ser mais próxima a 

uma perna humana, porque hoje a cor não é 

exatamente a mesma e é brilhante. 

Você acha que esta barra poderia ser 

diferente?  

Eu nunca utilizei um modelo com barra 

metálica, mas não sei como poderia ser 

diferente. 

Quais são os pontos negativos dos 

modelos que teve contato? 

Como nunca usei um modelo com barra 

metálica não sei dizer seus pontos negativos. 

Quais são os pontos positivos dos 

modelos que teve contato? 

Da mesma forma que no item anterior, como 

nunca usei um modelo diferente, não sei 

dizer pontos positivos. 
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Como você acha que poderíamos 

melhorar o modelo que você usa? 

O meu modelo poderia vir com a barra 

metálica, assim, eu teria melhor sustentação 

para trabalhar no meio rural. 
Q

U
E

S
T

Õ
E

S
 S

O
B

R
E

 O
 

T
O

R
N

O
Z

E
L

O
 

Você acha que os movimentos de 

tornozelo disponíveis atendem à sua 

necessidade? 

O tornozelo da minha prótese não tem 

movimento. 

Quais são os pontos negativos dos 

modelos que teve contato? 

A prótese que utilizo é totalmente dura, não 

tenho qualquer movimento com ela a não ser 

o que faço com o coto.  

Quais são os pontos positivos dos 

modelos que teve contato? 

Como a minha prótese não tem tornozelo, 

não consigo dizer os pontos positivos desta 

peça. 

Como você acha que poderíamos 

melhorar o modelo que você usa? 

Eu gostaria de realizar o movimento do 

tornozelo ao caminhar, com flexão e 

suspensão. 

Q
U

E
S

T
Õ

E
S

 S
O

B
R

E
 O

 P
É

 P
R

O
T

É
T

IC
O

 

Você se sente incomodado com a 

aparência do pé protético? Por quê? 

Para mim, o pé protético é bem semelhante 

ao humano, então não me sinto incomodado. 

Você acha que o pé protético atende às 

suas necessidades de movimentação? 

Sim, o pé protético que utilizo me permite 

sair do lugar, mas de uma maneira dura, não 

tenho qualquer suspensão ou flexão. 

Você acha que o pé protético poderia ser 

diferente? 

O pé protético poderia ser articulado com 

amortecimento que reduzissem o impacto 

que sofro no coto. 

Você sente algum desconforto causado 

pelo pé protético? 

Não sinto desconforto com relação ao pé 

protético. 

Quais são os pontos negativos dos 

modelos que teve contato? 

São pedaços de madeira sem qualquer 

movimentação ou amortecimento. 

Quais são os pontos positivos dos 

modelos que teve contato? 
São bem parecidos com o pé humano. 

Como você acha que poderíamos 

melhorar o modelo que você usa? 
Fazendo um pé com amortecimento. 
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APÊNDICE D: Respostas do técnico protetista ao questionário aplicado no Núcleo 

Distrital de Produção de Próteses 

 

Questões Respostas 

Q
U

E
S

T
Õ

E
S

 G
E

R
A

IS
 

Qual a sua percepção geral sobre as 

próteses transtibiais existentes hoje no 

mercado? 

Os modelos de próteses transtibiais existentes 

hoje no mercado são os mais modernos. Nos 

últimos anos, eles sofreram grande evolução, 

mas infelizmente os mais avançados são 

muito caros, dificultando o acesso. 

Você considera que alguma melhoria 

possa ser feita nos produtos para facilitar 

a sua fabricação? 

A fabricação das peças atualmente é muito 

monopolizada, existem poucas empresas e 

estas são estrangeiras. Aqui no Brasil, há 

distribuidoras que compram as próteses, 

realizam a sua montagem e entregam para os 

pacientes. Sendo assim, as empresas que 

distribuem não fabricam as peças, por isso o 

suporte fica com a responsabilidade de quem 

as produz que está muito longe para prestar 

assistência. 

Q
U

E
S

T
Õ

E
S

 S
O

B
R

E
 O

 E
N

C
A

IX
E

 Como você avalia os modelos existentes 

hoje? 

Há duas formas de se fabricar moldes, um 

deles é fazendo as medidas do coto e 

enviando para a confecção, e outro é fazendo 

a modelagem com atadura gessada. O molde 

feito com medidas é mais suscetível a erros e 

normalmente causa desconforto ao paciente. 

Sendo assim, mesmo sendo uma forma 

rudimentar, a melhor maneira de se fazer 

moldes atualmente é com gesso. 

Como você avalia a tecnologia 

empregada? 

A tecnologia ainda é muito artesanal e 

rudimentar.  

Quais são os pontos negativos dos 

modelos que você conhece? 

Os encaixes já melhoraram bastante, 

contudo, ainda pode ser melhorada a estética 

dos modelos e a sua funcionalidade, que irá 

depender da sensibilidade do paciente. 

Quais são os pontos positivos dos 

modelos que você conhece? 

O paciente consegue se adaptar rapidamente 

ao encaixe proposto, porque foi feito 

personalizado para ele. 
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Como você acha que poderíamos 

melhorar os modelos que você conhece? 

A funcionalidade a estética são pontos que 

podem ser melhorados. Além disso, pode-se 

pensar em formas mais tecnológicas de se 

fazer o encaixe, como a utilização de 

máquinas de medição automática 

tridimensional que permitem a confecção do 

encaixe com impressora 3D. 

Q
U

E
S

T
Õ

E
S

 S
O

B
R

E
 A

 B
A

R
R

A
 M

E
T

Á
L

IC
A

 

Como você avalia a aparência da barra 

metálica? 

A aparência da barra metálica é algo que 

ainda causa muito impacto nas pessoas. 

Sendo assim, há muito que ser melhorado na 

aparência das próteses atuais. 

Como você avalia a tecnologia 

empregada na barra metálica? 

A tecnologia empregada atualmente é bem 

avançada e suficiente. 

Você acha que esta barra poderia ser 

diferente? 

A barra metálica foi pensada para substituir 

dois ossos, a tíbia e a fíbula, por isso deve 

executar a mesma função deles, suportar o 

peso do paciente. Sendo assim, essa barra 

não pode ser poderia se diferenciar muito, 

uma vez que houve iniciativas para alterar o 

seu material torná-la mais barata. Foram 

feitas tentativas com PVC e espuma 

expandida, mas ambos não suportaram o 

peso do paciente. Então, os únicos materiais 

que hoje podem ser utilizados é a madeira, o 

aço, o titânio e o alumínio. A madeira é a 

preferida dos usuários por conta da 

aparência, mas ela é muito pesada e causa 

incômodos. 

Quais são os pontos negativos dos 

modelos que você conhece? 

A barra metálica é muito pesada, dificultando 

a locomoção do paciente. Além disso, a 

estética também não é agradável. 

Quais são os pontos positivos dos 

modelos que você conhece? 

As barras metálicas são facilmente 

ajustáveis, de acordo com a mobilidade do 

paciente, por meio de seus parafusos. 

Como você acha que poderíamos 

melhorar os modelos que você conhece? 

Poderia se pensar em como reduzir o peso 

das barras utilizadas hoje e torná-las mais 

esteticamente agradáveis. Dessa forma, o 

paciente aceitaria a barra metálica ao invés 

da madeira e teria uma melhora no 

movimento com a redução do peso. 
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Q
U

E
S

T
Õ

E
S

 S
O

B
R

E
 O

 T
O

R
N

O
Z

E
L

O
 

Você acha que os movimentos de 

tornozelo disponíveis atendem às 

necessidades do paciente? 

Os tornozelos existentes no mercado atendem 

às necessidades de mobilidade do paciente, 

contudo estes modelos são muito caros. Os 

mais acessíveis, que mesmo assim não são os 

mais baratos, são feitos em fibra de carbono 

para absorver o impacto, mas ainda assim 

não garantem o movimento. 

Como você avalia a tecnologia 

empregada? 

A tecnologia existente atualmente atenderia 

aos pacientes, porém é muito cara. 

Quais são os pontos negativos dos 

modelos que você conhece? 

Os modelos mais modernos que atenderiam 

aos pacientes são extremamente volumosos, 

uma vez que precisam de muitos 

componentes. 

Quais são os pontos positivos dos 

modelos que você conhece? 

Os modelos mais evoluídos oferecem todos 

os movimentos de um tornozelo humano. 

Como você acha que poderíamos 

melhorar os modelos que você conhece? 

A redução do preço viabilizaria que mais 

pacientes usassem um tornozelo com 

movimentos. 

Q
U

E
S

T
Õ

E
S

 S
O

B
R

E
 O

 P
É

 P
R

O
T

É
T

IC
O

 

Como você avalia a aparência do pé 

protético? 

É a peça da prótese que mais se aproxima do 

membro humano. Além de ser discreto, pode 

ser do tipo biônico, articulado, 

semiarticulado ou não articulado. Também, 

pode ser feito em madeira ou borracha. 

Você acha que o pé protético atende às 

necessidades de movimentação dos 

pacientes? 

Não, todos os modelos existentes, até os mais 

simples atendem ao paciente. 

Você acha que o pé protético poderia ser 

diferente?  

Os modelos atuais atendem às necessidades e 

têm grande variedade, então, não penso em 

nada que poderia ser diferente. 

Quais são os pontos negativos dos 

modelos que você conhece? 

Na minha opinião, não há pontos negativos, 

mas algumas pacientes reclamam da 

aparência por quererem características mais 

femininas. 

Quais são os pontos positivos dos 

modelos que você conhece? 

Atendem às necessidades básicas dos 

pacientes. 

Como você acha que poderíamos 

melhorar os modelos que você conhece? 

A única melhoria seria uma aparência mais 

feminina para as mulheres, que permitisse a 

mudança na cor das unhas ou a utilização de 

saltos. 
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APÊNDICE E: Respostas dos professores do Departamento de Fisioterapia da 

Universidade de Brasília ao questionário aplicado no Núcleo Distrital de Produção de 

Próteses 

 

 

Questões 
Respostas  

Entrevistado 1 

Respostas 

Entrevistado 2 

Q
U

E
S

T
Õ

E
S

 G
E

R
A

IS
 Qual a sua percepção geral 

sobre as próteses transtibiais 

existentes hoje no mercado? 

Não tenho muita 

experiência com 

amputados e com próteses, 

no geral. Entretanto, 

acredito que hoje a 

tecnologia esteja avançada 

e que muitas possibilidades 

são oferecidas, desde 

próteses pesadas e pouco 

funcionais, que apenas 

substituem o segmento, até 

próteses robóticas e 

biônicas. Entretanto, penso 

que o brasileiro não tenha 

acesso aos modelos mais 

avançados, porque é 

dispendiosa em termos de 

custo e/ou porque os 

ortopedistas e 

traumatologistas 

desconheçam 

possibilidades de 

aquisição. 

Do ponto de vista de 

sustentação necessária para 

realização da marcha, 

acredito que as próteses 

transtibiais existentes hoje 

no mercado atende as 

necessidades do usuário 

com certa variedade em 

termos estéticos para 

atender aos diferentes 

estilos. 

Você considera que alguma 

melhoria possa ser feita nos 

produtos para facilitar a sua 

fabricação? 

Talvez diminuir custos. 

Creio que as principais 

melhorias seriam advindas 

da utilização de materiais 

renováveis e menos 

poluentes. 

Q
U

E
S

T
Õ

E
S

 S
O

B
R

E
 O

 E
N

C
A

IX
E

 

Como você avalia os 

modelos existentes hoje? 
Excelentes 

Na sua maioria são bons 

modelos e atendem as 

necessidades básicas do 

usuário. 

Como você avalia a 

tecnologia empregada? 
Excelente Satisfatória. 

Quais são os pontos 

negativos dos modelos que 

você conhece? 

Não saberia dizer 

O tipo de material 

utilizado, algumas vezes 

pesados e poluentes. 

Quais são os pontos 

positivos dos modelos que 

você conhece? 

Tecnologia avançada Fácil de usar. 
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Como você acha que 

poderíamos melhorar os 

modelos que você conhece? 

Não saberia dizer 

Substituindo os materiais 

utilizados por outros 

renováveis e menos 

poluentes. 

Q
U

E
S

T
Õ

E
S

 S
O

B
R

E
 A

 B
A

R
R

A
 M

E
T

Á
L

IC
A

 Como você avalia a 

aparência da barra metálica? 

Depende da barra, do 

modelo 

A aparência não é das 

melhores, porém não 

interfere na sua utilização e 

dificilmente é referida 

como indesejada pelo 

usuário. 

Como você avalia a 

tecnologia empregada na 

barra metálica? 

Depende do tipo Satisfatória. 

Você acha que esta barra 

poderia ser diferente? 
Não saberia dizer Sim, material. 

Quais são os pontos 

negativos dos modelos que 

você conhece? 

Não saberia dizer Não saberia dizer. 

Quais são os pontos 

positivos dos modelos que 

você conhece? 

Não saberia dizer Facilidade de uso. 

Como você acha que 

poderíamos melhorar os 

modelos que você conhece? 

Não saberia dizer 
Substituindo os materiais 

por materiais renováveis. 

Q
U

E
S

T
Õ

E
S

 S
O

B
R

E
 O

 T
O

R
N

O
Z

E
L

O
 Você acha que os 

movimentos de tornozelo 

disponíveis atendem às 

necessidades do paciente? 

Em algumas próteses sim 
Não, geralmente possuem 

pouca mobilidade. 

Como você avalia a 

tecnologia empregada? 
Não saberia dizer Satisfatória 

Quais são os pontos 

negativos dos modelos que 

você conhece? 

Não saberia dizer Não sei avaliar 

Quais são os pontos 

positivos dos modelos que 

você conhece? 

Não saberia dizer Durabilidade. 

Como você acha que 

poderíamos melhorar os 

modelos que você conhece? 

Não saberia dizer 
Utilizando materiais 

renováveis. 

Q
U

E
S

T
Õ

E
S

 S
O

B
R

E
 

O
 P

É
 P

R
O

T
É

T
IC

O
 

Como você avalia a 

aparência do pé protético? 
Depende do modelo 

Simula bem um pé 

verdadeiro. 

Você acha que o pé protético 

atende às necessidades de 

movimentação dos 

pacientes? 

Em alguns modelos sim, 

em outros não 

Não, pouca mobilidade e 

dispositivos pouco 

funcionais. 
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Você acha que o pé protético 

poderia ser diferente?  
Não saberia dizer Não. 

Quais são os pontos 

negativos dos modelos que 

você conhece? 

Não saberia dizer Não sei referir. 

Quais são os pontos 

positivos dos modelos que 

você conhece? 

Não saberia dizer Não sei referir. 

Como você acha que 

poderíamos melhorar os 

modelos que você conhece? 

Não saberia dizer 
Utilizando materiais mais 

renováveis. 
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ANEXO A: Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Brasília 
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