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RESUMO

A questão fundamental é a ousadia de pensar as coisas de novo. A necessidade atual é questionar o pensamento convencional, A economia 
circular não é um fenômeno novo, pois durante toda a história da humanidade ela tem sido a maneira de atuar e gerenciar em tempos de 
escassez. Além de ser uma necessidade, a economia circular é uma ótima oportunidade para criar uma demanda sustentável; e com produtos que 
ofereçam segurança ao consumidor.  A possibilidade de harmonizar a economia circular com a necessidade do consumidor foi o ponto inicial 
desta pesquisa, seja pela necessidade de minimizar o número de sufocamentos de bebes, seja pelo dinamismo do processo produtivo atual que 
diminui cada vez mais o ciclo de vida dos produtos. Problema e Hipóteses: O objeto a ser investigado cientificamente são as mortes súbitas de 
bebes, provocadas por sufocamento tendo como objeto o travesseiro. Não existe, no Brasil, uma estatística do número bebes que vem a falecer 
em decorrência deste problema, mas a quantidade de incidentes é relevante, fato comprovado por experiências relatadas por mães de recém-
nascidos. Este artigo tem como questionamento se é economicamente viável a produção de um travesseiro que possa evitar o sufocamento de 
bebes, aproveitando este momento de mudança de paradigma com a economia circular. Neste sentido, será utilizada a metodologia TRIZ para 
direcionar uma possível solução. Ao se colocar o problema e se formular as hipóteses, deve-se fazer também a indicação das variáveis 
dependentes e independentes, que no caso desta pesquisa seriam os parâmetros de engenharia utilizados na metodologia TRIZ. Objetivo: O 
objetivo deste trabalho é utilizar a metodologia TRIZ (Teoria da Solução Inventiva de Problemas) na elaboração de um travesseiro, dentro de uma 
economia circular, que possa minimizar a morte súbita de bebes. Para atingir este objetivo foi aplicado um dos operadores da TRIZ que é a matriz 
das contradições, que através da seleção de parâmetros de engenharia, que entram em contradição, são encontradas soluções inventivas. 
Metodologia: Foi realizada uma pesquisa com 40 mães de bebes recém-nascidos que indicou, que todas elas sem exceção, teve algum tipo de 
problema com relação ao sufocamento do bebe em algum momento durante o período em que estavam no berço ou na cama enquanto 
dormiam. Não existem estatísticas sobre refluxo gastroesofágico em bebês no Brasil. As estatísticas mundiais indicam, porém, que 70% deles 
regurgitam após mamar. O pico da incidência é próximo dos 4 meses de idade e a maioria regurgita uma, duas vezes por dia sem apresentar 
outro sintoma, o que é normal. O grande problema é quando este processo acontece durante o sono do bebe, onde pode ocorrer o sufocamento. 
Resultados e Conclusões: A pesquisa identificou as elações dos Parâmetros de Engenharia e as Soluções Inventivas para um novo travesseiro: 
(Parâmetro a melhorar:  27 - Efeitos prejudiciais causados pelo travesseiro como sufocamento - Parâmetro a preservar: 31 – Confiabilidade do 
bebe dormir num travesseiro que ofereça a segurança para não sufocar): Solução Inventiva:  2 – Extração de substâncias do travesseiro para que 
o bebe possa respirar pelas partes ocas do mesmo. (Parâmetro a melhorar: 26 – Quantidade de ar que passa pelo travesseiro -  Parâmetro a 
preservar: 16 - Durabilidade do objeto, ou resistência mecânica do travesseiro, não se deformando. Solução Inventiva: 3 – Qualidade local para 
que cada parte do travesseiro funcione em condições mais adequadas. Neste sentido a parte central do travesseiro seria um pouco mais elevada. 
Esta pesquisa chegou ao seu final encaminhando soluções, para minimizar a morte súbita de bebes por travesseiros através da aplicação da 
metodologia TRIZ, indicando soluções inventivas através da aplicação da metodologia TRIZ, indicando soluções inventivas através do 
levantamento dos parâmetros de engenharia envolvidos com o objeto da pesquisa.
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