
Há relatos arqueológicos de mais de 2.000 a.C que mostram as próteses como uma alternativa já empregada.
Mesmo de forma improvisada e sem muitos recursos ainda conhecidos, a medicina arcaica utilizava couro,
cascos e ossos de animais, por exemplo, para dar aos pacientes nova chance de seguir seu dia a dia sem
perdas significativas de função.

As guerras foram, de certo, um divisor de águas na evolução das próteses, uma vez que com a crescente e
infeliz demanda, era preciso investir em pesquisas, materiais e testes para tornar possível a reinserção de
tantas pessoas feridas e mutiladas de volta à sociedade sem impacto profissional e, principalmente, mental.

Nesta época, a madeira, aço e alumínio foram perdendo espaço para o leve, barato e prático plástico. De lá
para cá, quase tudo mudou, garantindo às próteses resistência, ótimo desempenho e baixa rejeição.

Em geral, são feitas em metal, como o duralumínio e o titânio. Apresentam todos os componentes articulares
membrais – joelhos, cotovelos, tornozelos, punhos e ganchos. Hoje ocupam atenção especial de cientistas que
buscam a perfeição no desempenho por meio de novos componentes e inovações tecnológicas. Isso pode ser
visto no nível dos atletas paraolímpicos, com resultados próximos ou iguais aos sem amputações.

Definição:

Componente artificial que tem por finalidade suprir necessidades e funções de indivíduos sequelados por
amputações, traumáticas ou não, reabilitando o paciente e promovendo sua qualidade de vida e autoestima.

Tipos de prótese:

- Internas: Substituinte de articulações ósseas (joelho e quadril);

- Exoesqueléticas: São resistentes, duráveis, de fácil manutenção e possuem contornos estéticos
semelhantes ao membro original. No entanto, não permitem atividades de maior destreza articular, além de
apresentar maior dificuldade de alinhamento corporal.

- Endoesqueléticas: Constituídas de módulos ajustáveis e interligados entre si, são leves, esteticamente
agradáveis, salvo o fato de estar em constante melhoramento. Como desvantagem, pode-se citar a maior
quantidade de manutenções e custo mais elevado, bem como menor vida útil.
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