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Introdução: O termo Tecnologia Assistiva refere-se a um campo científico que objetiva a 

pesquisa, o planejamento, a criação e o emprego de equipamentos/dispositivos, que 

maximizem a funcionalidade de pessoas com alterações funcionais, na execução de uma ou 

mais atividades. Em decorrência dos fatores econômicos, da lista insuficiente de produtos 

cedidos pelo Sistema Único de Saúde e do desconhecimento técnico dos profissionais, os 

dispositivos de Tecnologia Assistiva são pouco utilizados no Brasil1. Contudo, diversos 

profissionais da área da reabilitação, na tentativa de minimizar esta problemática e atender a 

demanda, utilizam soluções alternativas, como as adaptações de baixo custo. Nesta 

perspectiva de intervenção o termo adaptação refere-se a modificações no ambiente, na tarefa 

ou no método, que objetivam a potencialização da funcionalidade do indivíduo e o maior grau 

de independência possível no desempenho das atividades cotidianas1. Tais modificações são 

aplicadas a diversas pessoas em diferentes condições físicas, como por exemplo indivíduos 

acometidos pela Lesão por Pressão (LPP), definida como um dano localizado na pelo e/ou 

tecidos adjacentes frequentemente em áreas de proeminência óssea, recorrentes no âmbito 

hospitalar devido ao imobilismo do paciente no leito. Tal condição é considerada um dos 

indicadores negativos de qualidade assistencial em serviços de saúde e sua prevenção é 

fundamental, tendo em vista a preocupação mundial com a segurança do paciente². O 

enfrentamento desta condição é de caráter interdisciplinar e multiprofissional visto que 

acarreta em grande sofrimento as pessoas acometidas, além de alto custo para o sistema de 

saúde³. Objetivos: Desenvolver um dispositivo de Tecnologia Assistiva (TA) 

economicamente acessível permitindo que pessoas com lesões por pressão na região isquiática 

possam manter-se em sedestação, fabricar uma adaptação de baixo custo, e desenvolver 

habilidades para a produção de dispositivos de TA. Métodos: A presente pesquisa é de caráter 

experimental, realizada pelas Residentes de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do primeiro 

ano de formação do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade do 

Estado do Pará, na área de concentração Oncologia – Cuidados Paliativos sediada no Hospital 

Ophir Loyola (HOL). O desenvolvimento desta adaptação surgiu durante a prática de 

atendimento a uma paciente hospitalizada, a qual evoluiu durante este período com uma lesão 

por pressão de grau III na região dos ísquios, fato que a impossibilitava de sentar no leito e em 

demais locais devido à dor ocasionada, principalmente, pela descarga de peso na região de 

contato da ferida com a superfície da cama e/ou cadeiras. Tal experiência motivou a 

pesquisadores a realizarem um estudo na área e desenvolver um produto que pudesse 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida de pessoas nesta condição. A confecção do 

dispositivo ocorreu durante o mês de setembro de 2019, e foi metodologicamente dividida em 

4 etapas principais. A primeira foi de revisão da literatura, na bases de dados Scielo, buscando 

aprimorar o conhecimento das pesquisadoras acerca do tema e da viabilidade de criação de 

uma adaptação de baixo custo. Na segunda etapa, foi idealizado o modelo do assento, o 

desenho do molde mais adequado e aferição das medidas corporais da paciente. O terceiro 

momento foi reservado para a pesquisa dos materiais mais apropriados para a construção do 

dispositivo, levando em consideração sua durabilidade, resistência, baixo custo e aparência 
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estética do produto final. A quarta etapa foi a de fabricação do aparato. Na construção do 

equipamento foram utilizados os seguintes materiais: seis caixas grandes de papelão, oito 

bastões de cola quente de silicone, uma pistola de cola quente, uma tesoura pequena, um 

estilete, cinco folhas de EVA (Etileno Acetato de Vinila) e colchão caixa de ovo medindo 40 

cm². Para a construção do produto, confeccionou-se primeiramente um molde de papel, no 

formato de um quadrado com as pontas arredondadas, medindo 42 cm de largura por 40 cm 

de comprimento, removendo-se a área central dando uma aparência de assento de vaso 

sanitário. Após o molde, foram reproduzidos no papelão 10 formas no mesmo modelo, e 9 

formas de EVA seguindo o mesmo formato, as camadas foram intercaladas em base de 

papelão-base de EVA consecutivamente, até que o dispositivo adquirisse alta densidade. Ao 

final da colagem, o assento foi completamente recoberto com folhas de EVA e ao fundo foi 

inserido o colchão caixa de ovo. Resultados e Discussão: O resultado deste pesquisa foi uma 

adaptação do tipo almofada anti-escara para facilitar a sedestação de pessoas com LPP, a qual 

teve um custo final de R$ 14,70, bem abaixo do valor de mercado de produtos semelhantes 

com esta mesma finalidade, os quais podem ser adquiridos por valores entre R$87,00 a 

R$120,00 em lojas especializadas. O uso de materiais alternativos para a fabricação destes 

dispositivos é de extrema relevância para facilitar a aquisição destes produtos e melhorar a 

qualidade de vida destas pessoas e o desempenho nas suas atividades cotidianas4. Através da 

fabricação da adaptação foi possível a integração multiprofissional entre a Terapia 

Ocupacional e a Fisioterapia, que através da união de seus conhecimentos específicos 

puderam realizar com êxito a construção desse dispositivo. Além disso, sendo a TA uma área 

de atuação inerente a ambas as profissões, o desenvolvimento e produção deste tipo de 

tecnologia permitiu as pesquisadoras aprimorarem suas habilidades no que diz respeito a esta 

ciência. Conclusão/Considerações Finais: O experimento contribuiu para aprofundar o 

conhecimento sobre a Tecnologia Assistiva e para produção de um dispositivo com potencial 

de tornar-se um facilitador para que pessoas com LPP isquiática e/ou outras alterações 

funcionais possam desempenhar com eficiência atividades básicas do cotidiano como o 

sentar-se, amenizando as barreiras estruturais e econômicas que, na maioria das vezes, os 

impedem de exercer tais atividades. Além disso, proporcionou as pesquisadoras vivenciar a 

produção de equipamentos de Tecnologia Assistiva e o poder transformador que eles têm de 

mudar a realidade deste público. Em estudos futuros as pesquisadoras pretendem dar 

continuidade ao projeto através da realização de testes e avaliação do produto com pessoas 

acometidas por LPP no ambiente hospitalar, para que seja possível a fabricação de recursos 

similares em grande escala, tornando realidade sua utilização na assistência a pacientes do 

sistema público de saúde. 
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