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Somos todos diferentes.
Então por que
cuidar de todos
da mesma forma?

Atualmente, a atenção à saúde dispõem de tecnologias e metodologias 
que podem transformá-la definitivamente, e melhorar a qualidade de 
vida de milhões de pessoas com deficiências, físicas e cognitivas, 
temporárias ou permanentes.

São novas ferramentas que permitem adaptar, personalizar e até criar 
soluções eficazes a partir do zero. Estamos a um passo de poder cuidar 
um do outro, como pessoas, com gostos e necessidades únicas, e não 
apenas como pacientes de uma determinada patologia. Para fazer isso, 
é necessária a contribuição de diferentes pessoas que trabalhem juntas, 
como designers, makers, terapeutas, médicos e, é claro, pessoas com 
deficiência e suas cuidadoras. Este é método para desenvolver essas 
soluções em co-design, que a OpenDot, graças à experiência adquirida 
com a colaboração com a TOG Foundation, aplica há vários anos ao 
campo da saúde. Um método capaz de viabilizar e facilitar processos, 
estimular a criatividade para criar novas soluções e melhorar a vida das 
pessoas através da inovação.



Um projeto bem elaborado pode ser
útil e replicado para atender também 
às necessidades de outras pessoas. 
Aqui o valor da filosofia do código 
aberto entra em jogo: compartilhar o 
processo e a solução final é uma 
maneira de enriquecer o projeto e 
ampliar seu impacto social.

Replique, escale,
compartilhe

A fase de prototipagem é um
processo em espiral, e os
projetos melhoram com versões
crescentes, e através de um diálogo
contínuo sobre como aperfeiçoar 
o objeto.

Prototipe,
prototipe

A organização do primeiro protótipo,
graças a softwares e tecnologias de
fabricação digital e de prototipagem
rápida, nos permite tocar, explorar
e testar a ideia. E por último, mas
não menos importante, 
personalizá-la.

Materialize
a ideia

Momentos de compartilhamento,
troca e design guiam coletivamente
em direção à ideia final, e
estimula a criatividade de todos
quando se trata de criar soluções
novas e inovadoras, capazes de
atender necessidades reais. 

Pense e crie
coletivamente

O objetivo é resolver uma realidade
necessária, se são pequenas ou
grandes soluções não importa,
o que conta está concentrado na razão.
O “como”vem depois.

Compartilhe
necessidades reais

Quebre a barreira dos
inglesismos e jargões técnicos,
em favor de um idioma comum
que as pessoas possam entender.

Fale a
mesma língua

Somos todos especialistas em algo 
e o treinamento recíproco é 
fundamental: médicos, projetistas e 
pessoas com deficiência, especialistas 
em sua condição, compartilham
conhecimentos e competências na 
interseção de saberes e experiências.

Ensine e
aprenda

Co-design significa criar um espaço 
onde todas as opiniões, competências 
e experiências contam e são úteis, 
significa encenar um 
processo baseado na escuta.

Ouça
e observe
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