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Introdução: A Diabetes Mellitus é uma doença crônica, com consequências na qualidade de 

vida dos pacientes. As complicações são caracterizadas como distúrbios microvasculares e 

macrovasculares que contribuem para agravos como doença vascular periférica e alterações 

no sistema musculoesquelético[1]. O curso teórico e cientifico em torno do tema, instiga 

novas abordagens de tratamento e prevenção da diabetes, a medida que novas estimativas 

científicas incentivam avanços tecnológicos sobre a temática, com o objetivo de minimizar 

impacto da doença sobre o cotidiano das pessoas[2]. Apesar de possuir outras atribuições, a 

tecnologia assistiva (TA) contribui pra uma temática que engloba recursos e serviços que 

assistem pessoas com limitação e/ou incapacidades, colaborando para uma melhora na 

qualidade de vida, proporcionando maior autonomia e independência, viabilizando a inclusão 

social[3]. Por este motivo a TA pode auxiliar na ampliação da habilidade funcional deficitária 

ou possibilitar a realização da função desejada que se encontra limitada, principalmente após 

processos cirúrgicos, como a tenectomia que é uma cirurgia de remoção ou incisão de um 

tendão, que necessita de uma recuperação prolongada, sendo necessário um processo de 

imobilização[4]. Assim, a TA é uma grande aliada ao processo de reabilitação, pois, desta 

maneira, alcança o objetivo para qual foi criada, a funcionalidade[5]. Objetivos: Descrever a 

confecção de um dispositivo de tecnologia de baixo custo para uma usuária diabética 

acompanhada pela fisioterapia em uma ESF. Descrição da Experiência: Trata-se de um 

relato de experiência de caráter descritivo sobre o processo de avaliação, prescrição de 

dispositivo de TA para uma usuária acompanhada pela ESF parque verde em Belém-PA. A 

localidade do endereço da usuária apresenta dificuldade no acesso, em razão de barreiras 

físicas, como a falta de saneamento básico, o que dificulta acesso ao seu domicilio. Após a 

visita, foi constatado a necessidade da confecção de uma órtese para repouso, afim, de 

facilitar o ganho de amplitude de movimento e o retorno as atividades. Assim, a confecção do 

dispositivo foi composta por etapas que consistiram em: a) Avaliação, realizadas pelos 

acadêmicos, juntamente com a fisioterapeuta responsável, afim de analisar e verificar as 

funções motoras preservadas da usuária, a presença de deformidades, contraturas e cicatrizes, 

além de meçar unidades antropométricas: b) Prescrição do dispositivo realizado na Clínica 

Escola de Fisioterapia do Cesupa, de acordo com a análise da necessidade da usuária: c) 

Confecção da órtese na Clínica Escola de Fisioterapia do Cesupa, localizada na Rua João 

Balbi, 1327 – Umarizal, Belém – PA, passando pelos estágios da realização do molde com 

atadura gessada, em seguida foi confeccionado forro com EVA, fixado com cola e velcro para 

melhor acoplagem da órtese ao membro, bem como moldagem e finalização estética do 

produto); d) por fim, a entrega do dispositivo, com as orientações do uso adequado e cuidados 

com este, referente ao tempo de uso, higienização e manutenção. Resultados: Observou-se 

que a partir do acompanhamento realizado, foi necessário a confecção da órtese de 

posicionamento suropodálica estática em 20° de flexão plantar, visando o melhor empenho 
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nas ocupações da usuária, principalmente nas atividades funcionais, as quais foram as mais 

afetadas, pela condição clínica e pós cirúrgicos da tenectomia. Por conseguinte, com intuito 

de estabelecer a relação pratico-teórico da confecção da órtese, e através da facilitação da 

Clínica Escola de Fisioterapia do Cesupa, foram utilizados os materiais de baixo custo, como 

atadura gessada, cola de contato Brascolast, velcro, EVA, pretendendo oferecer um serviço de 

acompanhamento fisioterapêutico de qualidade. Além disso, foram dadas orientações à 

usuária e familiares, acerca do uso apropriado, tempo de utilização, limpeza do dispositivo e 

conservação, bem como orientações sobre à autocuidados, como compressas quentes, 

massagem com auxílio de uma bola pequena, alongamentos, higiene dos pés, pelo fato de 

apresentar diabetes como doença de base, com o objetivo de prevenir fatores que podem levar 

a lesões. Ademais, não houve dificuldades de adaptação ao uso, por parte da usuária, a qual 

demostrou bastante satisfação e bem estar pela recepção do recurso. Contudo, enfrentou-se 

dificuldades do acompanhamento à usuária pelo fato de que os discentes necessitavam da 

presença obrigatória de um ACS, visto que este é responsável pelo processo de 

territorialização e mapeamento da micro área a qual este está inserido. Também foi 

identificado a dificuldade em testar o produto antes da finalização, devido a distância entre a 

Clínica Escola de Fisioterapia do Cesupa e a residência da usuária. Porém não houve 

comprometimento quanto a aceitação e aplicação da órtese. Conclusão: Com a finalidade de 

ressaltar a importância da fisioterapia em atenção primaria, foi de grande valia o 

acompanhamento domiciliar associado a confecção e uso da órtese nesta paciente, para evitar 

possíveis agravos, visto que se encontrava limitada das suas atividades funcionais, como 

caminhar, assim, privando a sua participação social, bem como aumentando a sua 

dependência familiar. Destaca-se também, que a TA é de fundamental importância para 

viabilizar a inclusão social e funcionalidade, e cabe aos profissionais de saúde apropriar-se 

desta temática para ampliar as estratégias de tratamento e intervenções aos usuários. 
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