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Introdução: O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) foi projetado para 

atender a demanda de média e alta complexidades com pacientes ortopédicos, de trauma 

torácico e abdominal, neurológicos, e médio/grande queimado, que apresentam como 

consequência deformidades e sequelas que dificultam o processo saúde-doença, 

comprometendo o desempenho das atividades de vida diária, de trabalho, na participação 

social. Neste contexto, a Tecnologia Assistiva se insere com arsenal de recursos e serviços 

que contribuem para proporcionar e/ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com 

deficiência e, consequentemente, promover funcionalidade, independência e inclusão¹. Um 

dos profissionais que pode atuar neste âmbito é o terapeuta ocupacional, a fim de 

proporcionar um sistema de prestação de serviços que busque a efetividade na funcionalidade, 

desempenho ocupacional e inclusão dos pacientes assistidos, principalmente no que diz 

respeito ao desenvolvimento de dispositivos ortóticos e adaptações de auxílio para as 

atividades de vida diária². Destaca-se a Terapia Ocupacional como profissão que promove 

prevenção, tratamento e reabilitação de indivíduos que possuem alterações cognitivas, 

afetivas, perceptivas e psicomotoras, decorrentes ou não de distúrbios genéticos, traumáticos 

ou de doenças adquiridas, com base na ocupação humana durante o desenvolvimento de 

projetos terapêuticos específicos, incluindo a Tecnologia Assistiva neste, objetivando 

independência, autonomia, qualidade de vida e bem estar. Nesse sentido, evidencia-se que a 

indicação e o uso adequado de órteses melhoram a relação custo benefício dos programas de 

reabilitação, uma vez que podem estar voltados à prevenção de deformidades, logo, são tão 

fundamentais e necessárias para evitar as sequelas do imobilismo, reduzir os riscos de 

complicações e necessidade de intervenções cirúrgicas². Objetivos: Descrever sobre a 

implementação do primeiro Laboratório de Tecnologia Assistiva Hospitalar de Baixo Custo. 

Descrição da Experiência: A proposta de implementação do laboratório teve apoio da 

Coordenação de Reabilitação em conjunto com a Diretoria do HMUE, tendo como objetivo 

oferecer desde janeiro de 2019 um serviço de Tecnologia Assistiva para os pacientes das 

unidades de terapia intensiva (UTI), unidades de internação, centro de queimados, 

ambulatório e pronto atendimento. O processo de elaboração se iniciou a partir da percepção 

de que havia tido um aumento da incidência de lesões por pressão (LPP) no hospital. Além 

disso, verificou-se que houve um aumento na demanda de confecção de órteses para 

prevenção de deformidades e/ou contraturas de pacientes com sequelas neurológicas e por 

conta de queimaduras, principalmente. Entretanto, não estava sendo possível cobrir esta alta 

demanda, em virtude do material utilizado para o desenvolvimento das órteses, que 

anteriormente era somente o Ezeform, um tipo de termoplástico importado de baixa 

temperatura, comercializado em placas de 46 cm x 61 cm (com variações de acordo com a 

marca), custando em torno de R$ 374 por placa. Com base nisso, evidenciou-se a 

possibilidade de aplicação de Técnica de Rodrigues, que emprega como matéria prima o 

policloreto de vinila (PVC) na sua versão tubular durante a confecção de órteses, tendo como 

diferencial a transformação do PVC na sua forma bruta (tubular/cano) em placa para, em 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

seguida, ser convertido em órteses, dentre outros². A proposta gira em torno da possibilidade 

de utilização de alguns materiais com baixo custo para confecção de órteses e adaptações para 

as atividades de vida diária. A escolha do modelo e do tipo de material a ser utilizado na 

confecção dependerá da avaliação minuciosa do terapeuta ocupacional responsável e do 

objetivo que se deseja alcançar com o seu uso conforme o quadro clínico dos pacientes e a 

gravidade das patologias. As órteses mais produzidas dentro deste cenário são aquelas 

voltadas para a prevenção de LPP em região occipital no âmbito das UTI, principalmente; 

assim como os dispositivos direcionados para o posicionamento funcional, estabilização 

articular e inibição de padrões espásticos/flácidos de membros superiores e inferiores. O 

fluxograma do serviço ocorre a partir da indicação de dispositivo pela equipe 

multiprofissional, sendo encaminhado ao terapeuta ocupacional do setor para avaliação 

prévia, logo após, ocorre o acionamento dos terapeutas ocupacionais do Laboratório de 

Tecnologia Assistiva para finalização da avaliação, indicação de elegibilidade ou não, 

confecção, entrega do dispositivo e orientações específicas de uso, sob a forma de uma 

cartilha de orientações personalizada ao paciente e anexada ao prontuário. Resultados: O 

potencial da iniciativa envolve primordialmente o caráter da inovação, tal como um processo 

de transformação de velhos hábitos e costumes onerosos em práticas mais delineadas, 

específicas e fluidas que demandem menos recursos e ofereçam maiores e melhores 

resultados. Para que a inovação se estabeleça, sobretudo, é imprescindível que exista a 

manutenção da capacidade inovadora, pautada na criatividade e na habilidade para superar 

novos desafios, bem como, é claro, de um ambiente favorável e políticas de incentivos que 

aproximem ideias promissoras de realizações concretas. À vista disso, foi possível 

implementar o Laboratório de Tecnologia Assistiva de modo a adotar técnicas, estratégias ou 

ferramentas mais eficientes que proporcionem um impacto positivo no desenvolvimento de 

produtos e serviços em geral, transformando, reorganizando e/ou redesenhando novas formas 

de criação no contexto da reabilitação. Outro elemento que auxilia na construção do potencial 

da iniciativa é a acessibilidade, pois a partir do fluxo do serviço, muitos pacientes que 

apresentam sequelas neurológicas, traumato-ortopédicas ou devido a grandes queimaduras, 

estão sendo beneficiados no acesso gratuito aos dispositivos confeccionados, seja para 

prevenir algum agravo, melhorar o potencial ocupacional, funcional e laboral, permitir 

aprendizados de novas formas de desempenhar atividades e tarefas no cotidiano, reinserindo o 

indivíduo na sociedade o mais funcional possível. Identificou-se que desde o início do 

desenvolvimento das atividades, foram confeccionados e distribuídos 284 dispositivos, com 

uma quantidade média de 26,8 por mês. Esses números possuem um potencial de aumento 

crescente e exponencial para os meses que virão. Os tipos de dispositivos confeccionados vão 

desde as adaptações para a vida diária, com enfoque nas tarefas de alimentação, autocuidado, 

escrita, vestuário; as órteses estáticas, dinâmicas e articuladas tanto para membros superiores 

quanto para membros inferiores, objetivando a estabilização articular, posicionamento 

funcional e ganho de amplitude de movimento articular. Além disso, foram criados também 

dispositivos voltados a prevenção das LPP no hospital, dando ênfase inicialmente para as 

UTI, em que são concentradas as maiores incidências. Dessa forma, idealizou-se e foi 

possível confeccionar órteses para prevenção de LPP em região occipital, com distribuição 

para os pacientes que eram admitidos nas UTI, logo, pôde-se diminuir significativamente os 

indicadores de LPP na região occipital, zerando o número de incidência destes agravos, que 

aumentam o tempo de internação dos pacientes e geram mais custos em relação aos 

procedimentos de enfermagem para o hospital. Conclusão: Verificou-se que a iniciativa de 

implementação do primeiro Laboratório de Tecnologia Assistiva Hospitalar de Baixo Custo 

no HMUE impactou de maneira significativa na reestruturação de toda uma dinâmica de 
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serviço centrado no paciente. Pois, anteriormente, este processo se encontrava limitado e 

reduzido, devido ao alto índice de custos na utilização dos materiais e por meio da aplicação 

de outros materiais visando o potencial inovador, foi possível incluir de fato os conceitos de 

efetividade, eficácia e eficiência, obtendo resultados que refletem positivamente na 

reabilitação e satisfação dos pacientes. Tal iniciativa destaca-se, pois, é a primeira em âmbito 

hospitalar no Brasil com enfoque em recursos de baixo custo e pautada na sustentabilidade, 

reduzindo custos e melhorando o processo de reabilitação. Acrescido a isto o baixo valor 

investido para concretização do projeto ressalta o seu diferencial enquanto proposta para 

melhoria da gestão de recursos e qualidade de atendimento. 
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