Marituba Oficina Ortopédica, 2014
A oficina Ortopédica desde a década de 1970, funciona com o financiamento de seus materiais e
insumos com recursos da AIFO. Ao longo desses anos, muitos pacientes foram beneficiados com
calçados, botas, palmilhas, splints, órteses, próteses entre outros produtos confeccionados de
acordo com as necessidades de cada paciente. São homens, mulheres, jovens e crianças que
passam a ter uma vida melhor, por ser propiciado a eles meios exercer o direito de ir e vir e,
sobretudo o direito de uma convivência familiar, comunitária e social, em igualdade de condições.
Os produtos são indispensáveis não somente pelos aspectos físicos, mas principalmente pelas
implicações emocionais, de melhoria da auto-estima e da identidade social.
A URE Dr. Marcelllo Candia, por sua vez, tem capacitado técnicos; realizado pesquisas para a
utilização de materiais alternativos e para a confecção de novos modelos; elaborado catálogo de
sapatos ortopédicos disponíveis no mercado para os que podem adquirir, que em geral são caros
para o padrão de consumo dos pacientes. Assim, os usuários em sua maioria dependem
exclusivamente desses produtos, e muitas vezes precisam de mais de um.
É inegável como os produtos confeccionados tem melhorado a vida das pessoas, prevenindo ou
melhorando um quadro de incapacidades e, especialmente evitando as amputações pelo
agravamento do quadro. Que juntamente com as ações de terapia ocupacional (atendimentos e
adaptações), fisioterapia (atendimentos, exercícios), enfermagem (curativos) e grupo de
autocuidados (técnicas de autocuidados, atividades terapêuticas e de lazer) tem proporcionado
uma melhoria da qualidade de vida a muitas pessoas que ainda carregam o estigma da hanseníase.
Assim, é indissociável pensar a reabilitação sem a utilização dos produtos da oficina ortopédica.
Ressalta-se que mais da metade de nossos usuários apresentam quadro irreversível de
incapacidades físicas, necessitando definitivamente dos serviços e produtos da oficina
ortopédica. São casos de pacientes com sequelas permanente em que não conseguem
andar sem os calçados ortopédicos. A seguir registros fotográficos para ilustração:
Caso 1: G.A.G, sexo M, 41 anos, morador de Xinguara.
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Caso 2: E.S.M, sexo M, 71 anos, morador de Marituba.
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Caso 3: C.S.A, sexo F, 71 anos, morador de Marituba.
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