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Antecedentes

A osteoporose é uma doença 
comum, responsável pela 
maioria das fraturas que 
ocorrem em pessoas com mais 
de 50 anos.

A osteoporose é caracterizada 
por uma diminuição da massa 
óssea e um aumento da 
fragilidade dos ossos, o que 
aumenta o risco de fraturas.

As mais comuns são as fraturas 
da anca e fraturas vertebrais. A 
fratura vertebral produz uma 
dor muito aguda nas costas e 
condiciona a sua deformidade 
progressiva, devido ao 
esmagamento vertebral. Esta dor 
pode dar lugar a uma dor mais 
difusa e contínua, produzida por 
microfraturas que é geralmente 
o sintoma mais frequente para 
detetar a doença e para realizar 
um diagnóstico.

A osteoporose é um problema 
global de saúde pública que afeta 
entre 150 e 200 milhões* de 
pessoas em todo o mundo, sendo 
as fraturas osteoporóticas à volta 
de 9 milhões de fraturas; tem uma 
incidência de aproximadamente 
uma em cada três mulheres e um 
em cada cinco homens.

*International Osteoporosis Foundation / OMS

Sem osteoporose

Com osteoporose
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ANCA VÉRTEBRAS ANTEBRAÇO

INCIDÊNCIA DA FRATURA OSTEOPORÓTICA EM HOMENS E MULHERES



Origem e desenvolvimento da 
doença em fraturas vertebrais
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Índice de maior 
prevalência 

Em linhas gerais, estima-se que 
cerca de 33%* das mulheres com 
mais de 50 anos tenham OP e 
normalmente afeta as mulheres 
na pós-menopausa. A prevalência 
nas mulheres aumenta em 15%* 
para o intervalo entre os 50-59 
anos de idade e mais de 80% em 
idades superiores aos 80 anos. 

FATORES DE 
PREDISPOSIÇÃO A 
SOFRER FRATURAS 
VERTEBRAIS

Nos homens a 
prevalência é 
menor, 8%*.
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 *OMS y Estudio NHANES.
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A Orliman, consciente deste problema 
e sua evolução nas fraturas vertebrais, 
apresenta um novo dispositivo:

Em Espanha calcula-se 
que aconteçam cerca 

de 66.000 fraturas 
vertebrais por ano

66.000
fraturas vertebrais

Ortótese Dorsolombar  

Dorsotech® 

Prevê-se um aumento  
contínuo da incidência 
desta doença e das suas 
consequentes fraturas, devido 
ao aumento da esperança 
média de vida da população,  
o que aumenta ainda mais o 
seu risco.

1,7 
milhões

de fraturas 
vertebrais

Europa 
Estados Unidos

*International 
Osteoporosis 
Foundation / OMS



Tecnologia de Adaptação Ativa

Dorsotech® graças ao seu design e materiais 
utilizados, permite que os músculos não percam 
força, estando mais ativos; isto é conseguido 
através de um sistema de adaptação dinâmica, 
entre a união de pontos rígidos e elásticos, 
originando uma estabilização constante e 
contrariando a curvatura da coluna.
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Ortótese dorsolombar

Dorsotech® 
 | Características
Ortótese dorsolombar ligeira com um design ergonómico, 
produzida com materiais respiráveis para uma adequada 
estabilização e correção da postura.

O componente posterior é composto por uma base têxtil 
e uma placa de alumínio regulável em altura. Sendo 
moldável, adapta-se às curvaturas das costas de forma 
personalizada e controla devidamente o alinhamento da 
coluna vertebral. 

A zona anterior é composta por elementos semi-rígidos 
com o intuito de aumentar a pressão intra-abdominal e 
proporcionar uma base estável para a correção postural.

Ambas os componentes estão unidos por um sistema 
de tirantes que, uma vez ajustados (em posição e 
tração), permitem uma diminuição da curvatura cifótica 
característica do doente osteoporótico.

 | Efeitos
 ཚ Correção da curva cifótica, verificando-se um ligeiro 

aumento da altura do paciente.
 ཚ Estabilização da coluna vertebral.
 ཚ Restrição de movimentos que podem ser prejudiciais à 

integridade das vertebras.
 ཚ Melhoria da mobilidade funcional, aumentando a 

independência do utilizador
 ཚ Melhoria do equilíbrio dinâmico, prevenindo quedas
 ཚ Permite a atividade muscular.
 ཚ Aumento da pressão intra-abdominal.
 ཚ Alívio da dor, melhorando a qualidade de vida.

 | Indicações
 ཚ Fratura osteoporótica estável.
 ཚ Osteoporose.
 ཚ Debilidade muscular.
 ཚ Cifose juvenil de SCHEUERMANN.
 ཚ Cifose dolorosa
 ཚ Desalinhamento vertebral.
 ཚ Reabilitação postural.

 | Cor
Cinza

TAMANHOS UNIVERSAL

Altura da placa metálica : 45 – 55 cm
Perímetro abdominal : 70 – 130 cm

Ref.: TC300  
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*Patente pendente
Tira intermédia regulável

Permite regular a sua posição em 
altura com a finalidade de otimizar 

o efeito corretivo da ortótese.

A placa de alumínio* 
pode ser moldada e 

permite uma adaptação 
longitudinal para 

regular a altura correta 
da ortótese. Perfeita 

adaptação à curvatura da 
coluna vertebral.

PLACA ALUMINIO /Dorsotech® 



Tirantes ergonómicos rígidos 
para a retropulsão dos ombros, 
corrigindo progressivamente 
a zona superior do tronco. Os 
protetores axilares fixam-se para 
evitar o seu deslocamento.

A zona abdominal é bastante 
ampla e reforçada, para aumentar 
a pressão intra-abdominal e 
proporcionar uma base estável 
para a correção postural.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS /Dorsotech® 

Pontos de união rotatórios,  
que ajudam à correta adaptação 
da ortótese, ajustando-se à 
morfologia de cada paciente 
durante o movimento.

 Tecido tricapa respirável  
na zona posterior:

Tecido com forma multicelular  
para maior resistência.

Espuma intermédia  
com efeito memória.

Interior em algodão turco para 
absorção da transpiração.



O seu sistema de fecho anterior 
está desenhado com passadores 
para facilitar um ajuste correcto; 
uma vez ajustados todos os tirantes, 
a colocação da ortótese pelo 
próprio paciente é muito simples. 
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