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Introdução: A tecnologia assistiva (TA) é uma área de conhecimento, a qual engloba 

produtos, recursos, metodologias e serviços que objetivam promover a funcionalidade, 

relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiências, incapacidades ou 

mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão 

social. Resulta em impactos na vida de pessoas com algum tipo de comprometimento em suas 

atividades cotidianas devido lesões medulares (1). Segundo dados do Ministério da Saúde 

estima-se a ocorrência de 10 mil casos de lesões medulares por ano no Brasil, sendo o trauma 

a causa mais predominante. Trata-se definitivamente de uma patologia de alto impacto 

socioeconômico no nosso país, sendo que o custo para a sociedade por paciente permanece 

alto. As lesões não somente acarretam em impactos financeiros ao país, mas também na vida 

ocupacional dessas pessoas e de seus familiares (2). Por se tratar de uma patologia que 

ocasiona os mais diversos danos a vida ocupacional das pessoas acometidas, se faz necessária 

a presença de um terapeuta ocupacional no processo de reabilitação destes indivíduos. 

Segundo a Associação Canadense de Terapeutas Ocupacionais, é dever dos profissionais da 

área promover a conscientização sobre a TA e sua influência no desempenho ocupacional 

para consumidores e outras partes interessadas, como idosos, pessoas com pessoas com 

deficiência, cuidadores e outros profissionais de saúde. Além disso, o terapeuta promove a 

instrução e fabricação do uso apropriado do recurso de TA e orienta as pessoas envolvidas no 

processo de reabilitação no uso dessa tecnologia (3). Dessa forma, é evidente como a 

problemática a respeito do uso de tecnologias assistivas em pacientes acometidos por lesões 

medulares é relevante sendo necessária a discussão a respeito. Em vista que a patologia, 

adentra os aspectos socioeconômicos do Brasil e afeta uma grande parcela da população. 

Objetivos: O presente trabalho tem como objetivo descrever um relato de experiência do uso 

de recursos de tecnologia assistiva em um paciente com lesão medular, ocorrido durante o 

período de 29 de março de 2019 à 28 de junho de 2019 na Universidade Federal do Pará 

(UFPA). Optou-se por utilizar como metodologia o relato de experiência, devido ser a 

maneira mais adequada para descrever as repercussões que ocorreram durante os 

atendimentos semanais realizados com paciente acometido por lesão medular e seu uso dos 

recursos de tecnologia assistiva. Descrição da Experiência: Trata-se de uma descrição a 

respeito da confecção e do uso de um recurso de tecnologia assistiva no atendimento a um 

paciente com lesão medular. O acompanhamento deste paciente ocorreu no período de 24 de 

maio de 2019 até 28 de junho de 2019, semanalmente às sextas-feiras na Faculdade de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Pará e os atendimentos 

aconteciam na sala atividades de vida diária (AVD). Os sujeitos envolvidos no processo de 

reabilitação e aprendizado do uso dos recursos em TA foi um lesado medular a nível C2 

incompleto e seus acompanhantes. Além disso, também haviam três discentes do 5º período 

de Terapia Ocupacional que realizaram a confecção e treinamento do uso dos recursos em TA 

com o paciente e a família, e uma docente orientadora. Após avaliação e planejamento 
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individualizado, foi desenvolvido um dispositivo de tecnologia assistiva denominado de 

“Ponteira Touch” e um plano inclinado para utilização do tablet para viabilizar o desempenho 

das atividades relacionadas a leitura e ouvir músicas. O recurso de TA é composta por um 

capacete acoplado a um dispositivo de ponteira e um plano inclinado de madeira. Os materiais 

utilizados para fabricação da ponteira e do capacete foram ezeform, PVC, tinta spray (preta), 

rebites metálicos, cola de sapateiro, EVA, velcro, cabos de alumínio, papel alumínio, algodão, 

caneta comum, fita (durex e isolante). Os materiais para o plano inclinado foram: madeira 

compensada, dobradiça, tinta spray (preta), papel 40kg, isopor, fita durex, cola de sapateiro. 

Depois da construção da T.A o dispositivo foi testado no paciente para fazer os ajustes 

necessários, entre eles estão: ajustes no capacete e no plano inclinado, os ajustes no capacete 

são relacionados a medida métrica e ao plano inclinado foi necessário introduzir um “tapete 

antiderrapante” para o recurso não deslizar sobre a superfície quando o paciente utilizasse. 

Posteriormente, a estes ajustes foram realizados os treinos de uso dos dispositivos com 

aplicativos como “Youtube” e “Bíblia Sagrada”. Ao todo foram realizadas 10 sessões 

terapêuticas ocupacionais com o paciente e seus acompanhantes visando o aprendizado da 

utilização do recurso e orientações do uso em domicílio. Resultados: Foi confeccionada uma 

“Ponteira Touch” a uma pessoa com tetraplegia pós-lesão medular, com intuito de promover 

qualidade de vida ao paciente. Foram realizados 11 atendimentos, envolvendo avaliação, 

confecção, treino, ajustes e acompanhamento do uso do recurso. A fabricação da TA, o 

processo de adaptação do paciente e os recursos que os alunos tiveram que desenvolver, 

permitiu perceber que a TA possibilita que a pessoa com deficiência possa exercer direitos 

básicos e que por meio delas, as consequências da deficiência serão minimizadas, pois com a 

construção de recursos como estes, serão facilitados os processos de inclusão.               

                                                                                         

                                                                                             

(4). Ademais, um dos objetivos propostos pela prática em Terapia Ocupacional durante a 

graduação é o aprendizado da fabricação de tais recursos, seleção de materiais adequados e o 

aperfeiçoamento do raciocínio clínico frente a utilização de recursos em TA. Seguindo os 

critérios propostos pela TA os quais estão envolvidos a avaliação das necessidades da TA, 

obtenção de recursos, coordenação e treinamentos necessários realizados por profissionais 

habilitados a desempenhar este tipo de treinamento como Terapeutas Ocupacionais, os 

atendimentos foram focalizados na prática de treinamento e aperfeiçoamento ao uso da TA. 

Sendo assim, a partir desta experiência pode-se atingir a proposta de aprendizado referente ao 

período de prática que ocorreu na graduação (5). Conclusão: Dessa forma, fica evidente a 

importância de investimentos em recursos como este para os mais diversos indivíduos que 

sofreram lesões medulares sendo validada pelo processo de aprendizado vivenciado pelos 

discentes, os quais conseguiram criar maiores noções a respeito desta área de atuação. 

 

Descritores: Terapia ocupacional, Tecnologia assistiva, Lesão medular. 
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