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RESUMO

Projeto de Tecnologia Assistiva apresentado como produto final da disciplina Projeto de Design 4 do curso de desenho industrial da Universidade 
Federal Fluminense (UFF). Foi desenvolvido em parceria com a Associação Fluminense de Reabilitação (AFR), onde, após reconhecimento do 
campo e de alguns dos pacientes atendidos na instituição,  no setor de Neuropsicopedagogia, foi observada a necessidade específica de uma 
jovem portadora de mielomeningocele e tetraparesia, com dificuldades na alfabetização e leitura devido as limitações de movimento e atrofia de 
membros superiores, desencadeados pela patologia. Verificou-se que a utilização de alguns equipamentos, como o computador, peça 
fundamental para seu desenvolvimento (segundo a equipe técnica da AFR), necessitava de várias adaptações como o apoio através de livros e 
caixas para torná-lo acessível ao uso pela paciente. Objetivos: auxiliar pacientes com mielomeningocele e/ou plegias e paresias diversas a utilizar 
computadores e suas funcionalidades, para estimular o desenvolvimento cognitivo, apoiar o aprendizado e promover a inclusão aos meios 
digitais, de maneira prazerosa. Metodologia: levantamento das dificuldades ou problemas ergonômicos e funcionais que envolviam o uso do 
computador em seu tratamento, como problemas acionais e de acessibilidade.  Foi realizada a análise dos similares com produtos existentes no 
mercado, e das prioridades de resolução de problemas através da tabela de GUT, avaliando gravidade, urgência e tendência a piorar. E, a partir da 
avaliação da tabela, infere-se que o problema a ser solucionado com maior prioridade seria a possibilidade de inclinação do teclado. Resultados: 
produto final confeccionado em chapa de MDF naval de 18mm padronagem Gianduia, com tampo anterior cortado em arco na fresa na máquina 
CNC. Foram inseridos quatro rodízios em silicone para facilitar a movimentação dentro do setor sendo dois deles aparatados com freios.  Duas 
dobradiças simples para a articulação do tampo posterior, com dois pistões de 80N cada e uma ferragem desenvolvida exclusivamente pelos 
discentes com a finalidade de permitir regulagem em três alturas da parte posterior do tampo da mesa, foram incluídos dois puxadores de metal 
embutidos com o auxílio de uma topia para facilitar o apoio do teclado/livro/jogo, tendo a finalidade de impedir que estes deslizem no plano 
inclinado que se origina no conjunto dobradiça/ferragem regulável/pistões. Para o conforto da paciente, foi confeccionada uma almofada em 
courino preto com enchimento de espuma densidade 33, com zíper para facilitar a troca quando esta espuma apresentar deformação e um 
tapete em borracha de EVA para maior aderência do teclado ao plano inclinado. Conclusão: o processo criativo para concepção da Mesa Camy foi 
alicerçado nas exigências: não conceber ideias antes de identificar problemas e utilizar materiais e acabamentos de qualidade, como os de 
produtos encontrados em lojas. Além disso, mediante pesquisas, consultas permanentes às equipes dos setores envolvidos da AFR, o produto foi 
tomando forma e exigindo dos envolvidos a preocupação com precisão nas medidas auferidas e na utilização de ferramentas de projeto (modelos 
em escala, mock-ups e observação in loco) para definir características importantes como inclinações ideais para o plano inclinado, altura do 
suporte e necessidade de rodízios. Pode-se ressaltar, que a ideia original, de atender à uma especificidade da paciente, tornou-se mais um item 
diante do leque de possibilidades que se abriu para o uso do produto, como leitura de livros e a utilização de jogos em atividades lúdicas, que 
segundo os profissionais envolvidos, contribuirá com o tratamento dessa paciente e de outros. Informação que é ratificada diante da utilização do 
produto em momentos diferentes, com pacientes distintos e necessidades diversas, sendo comum apenas o fato de serem cadeirantes, tendo o 
produto se mostrado aplicável a ambos, em dimensões e funcionalidades.
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