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Introdução: A lesão medular (LM) causa danos às estruturas da medula espinal, decorrente 

principalmente de eventos traumáticos. As disfunções neurológicas podem ser temporárias ou 

permanentes e acarretam déficits motores, sensoriais e autonômicos [1]. Dentre os 

comprometimentos, a tetraplegia é o tipo mais grave de lesão, caracterizada pela perda total 

e/ou parcial da função motora e/ou sensorial dos membros superiores e inferiores, do tronco, e 

alterações autonômicas. Esta condição traz repercussões devastadoras a vida do indivíduo, 

resulta em incapacidades que variam conforme o nível e a complexidade da lesão, imputando 

um alto grau de dependência na realização de atividades, principalmente aquelas relacionadas 

a alimentação e ao autocuidado, privação das atividades laborais e diminuição da participação 

social. Deste modo o indivíduo passa a depender de um cuidador para realização de suas 

tarefas, acarretando prejuízos na independência em diversas áreas da vida cotidiana [2]. Nesse 

contexto, a Terapia Ocupacional tem papel essencial na intervenção com o lesado medular, 

pois partindo das ocupações e a compreensão dos indivíduos em sua totalidade, visa 

proporcionar maior grau de autonomia e independência possível, considerando as 

individualidades, as capacidades remanescentes, resgatando a funcionalidade, autoestima e 

promovendo qualidade de vida. Tais circunstâncias utilizam a Tecnologia Assistiva (TA) 

como artifício, através de recursos e adaptações, para auxílio na execução das atividades 

básicas do cotidiano de pessoas com déficits funcionais [3]. Nesse sentido a Tecnologia 

Assistiva engloba todo o arsenal de recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços 

para promoção da funcionalidade, relacionada à atividade e participação visando a autonomia, 

independência, qualidade de vida e inclusão social de pessoas com deficiência, incapacidades 

ou mobilidade reduzida [4]. Objetivos: O presente trabalho objetiva descrever um relato de 

experiência de Terapia Ocupacional, acerca da confecção de um dispositivo de Tecnologia 

Assistiva de baixo custo, para uso do tablet e celular, voltado para pessoa com lesão medular 

tetraplégica. Descrição da Experiência: Trabalho descritivo, do tipo relato de experiência, 

realizado por discentes durante a disciplina curricular – Atividade Prática Aplicativa (APA), 

cujo objetivo é oportunizar aos alunos vivências práticas e aplicação dos conhecimentos, 

durante a graduação de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Pará (UFPA). 

CONTEXTO: A APA ocorreu no decorrer do semestre de Terapia Ocupacional na Atenção à 

Saúde do Adulto, no período de 29 de Março a 10 de Maio de 2019 na Faculdade de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional FFTO/UFPA. SUJEITOS ENVOLVIDOS: A prática foi 

executada por dois discentes sob supervisão de uma docente, a partir do estudo de caso de um 

paciente com lesão medular alta. PRINCIPAIS ETAPAS: A confecção do dispositivo 

denominado “Ponteira de Cabeça Touch” desenvolveu-se no Laboratório de Confecção de 

Órtese/Prótese da Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, em três etapas. Na 

primeira, após avaliação terapêutica ocupacional e identificação das demandas do indivíduo, 

foram levantadas produções científicas acerca da confecção de ponteira de cabeça como 

recurso de tecnologia assistiva nas intervenções a indivíduos acometidos por lesões medulares 

tetraplégicas, visando maior esclarecimento desta temática. A segunda etapa consistiu na 
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seleção dos materiais, utilizando-se da Análise da Atividade como ferramenta. Foram 

selecionados materiais de baixo custo: termoplástico (eseforme), PVC, EVA, rebites 

metálicos, velcro, cola de contato, braçadeiras de plástico, papel alumínio e cabos finos de 

alumínio, caneta plástica, fitas durex e isolante, algodão, tesoura multiuso, fita métrica e tinta 

spray (preta). Na terceira etapa, foram retiradas as medidas para a construção da coroa e 

posteriormente o molde foi desenhado no termoplástico de baixa temperatura. A haste foi 

elaborada em termoplástico, porém, não alcançou resistência adequada, mostrando-se pouco 

consistente devido a maleabilidade do material, sendo substituída por uma nova haste feita de 

PVC com duas tiras de comprimento e largura iguais, acopladas por rebites metálicos, 

conferindo maior rigidez. Os moldes foram recortados com a tesoura multiuso. A modelagem 

e os acabamentos foram realizados no aquecedor elétrico e ajustado a cabeça do sujeito. Uma 

extremidade da haste foi fixada a coroa, na outra foi colocada a caneta touch screen feita de 

caneta plástica, algodão, papel alumínio e fita durex, pois o alumínio tem boa condução 

elétrica e ativa o touch screen de tablets e/ou smartphones. O velcro foi colocado nas 

extremidades da coroa, nos suportes sagital e mandibular, objetivando fornecer estabilidade e 

segurança na utilização do dispositivo, conferindo a aparência de um capacete auto regulável. 

Para fins estéticos, utilizou-se a tinta spray na pintura do dispositivo e a coroa foi revestida 

internamente com EVA para proporcionar conforto. O equipamento foi testado pelo indivíduo 

nos aparelhos eletrônicos, para verificar a sua funcionalidade e ajustes necessários. 

Resultados: Durante a confecção do dispositivo pôde-se perceber a importância da análise da 

atividade, pois esta contribui para o raciocínio clínico em terapia ocupacional, e é 

fundamental para a seleção, adaptação, construção e graduação das atividades e recursos 

empregados nas intervenções terapêuticas ocupacionais, considerando os desejos, as 

necessidades do cliente, potencialidades e capacidades, as etapas, contexto, e os materiais a 

serem utilizados. Adaptar consiste em modificar as demandas da atividade, equipamentos e 

ambiente, visando promover independência a pessoas com incapacidades ou limitações 

funcionais [5]. Partindo dessa premissa, a escolha dos materiais considerou: peso, 

disponibilidade de materiais, habilidades motoras, sensoriais e cognitivas, baixo custo e 

estética, visto que, esta última influencia na motivação para o uso, aceitação social, assim 

como abandono do recurso. A substituição da haste de eseforme por PVC, demonstrou a 

importância do teste do dispositivo, para verificação do peso, consistência do material, 

compatibilidade com as capacidades do indivíduo, e funcionalidade. A aplicação da 

tecnologia touch screen a ponteira, confere um potencial inovador, possibilitando o uso de 

tablets, smartphones e outros dispositivos digitais por pessoas com lesões medulares 

tetraplégicas, com movimentação remanescente de cabeça e pescoço, substituindo a digitação 

pelo toque direto a tela e uso do comando de voz, dessa forma ampliando as possibilidades, os 

repertórios ocupacionais, favorecendo a inclusão digital e social, além de proporcionar 

autonomia, independência, melhora da autoestima e qualidade de vida desses indivíduos. 

Conclusão: Apesar de eficaz no uso do tablet/smartphone, identificou-se algumas 

dificuldades estruturais no dispositivo final e a necessidade de modificações, objetivando o 

seu aprimoramento. Diante disto, destaca-se a importância da análise da atividade na 

confecção de recursos, e da necessidade de apropriação e incorporação da tecnologia assistiva 

pelos discentes e profissionais nas práticas terapêuticas ocupacionais, visando favorecer a 

autonomia e independência nas ocupações de pessoas com incapacidades. Em síntese, 

observou-se que a experiência proporcionada por essa prática, foi relevante no processo de 

ensino-aprendizagem, oportunizando a aplicação e aquisição de conhecimentos relacionados 

ao uso da TA, contribuindo para a formação profissional e a contextualização de uma das 

formas de atuação do terapeuta ocupacional na reabilitação física. 
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