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Resumo 
 
Este trabalho apresenta um dispositivo 
desenvolvido a partir de PVC para servir 
de andador a uma criança de sete anos, 
que possui dificuldades em sua 
locomoção, devido a uma paralisia 
cerebral. O dispositivo desenvolvido 
cumpriu o propósito da Tecnologia 
Assistiva ao melhorar a motricidade da 
criança, o que repercutiu na autonomia 
da mesma e, consequentemente, de 
modo positivo, nas relações familiares. 
Palavras-chave: dispositivo cinemático, 
mecanismo, motricidade, paralisia cerebral. 
 

Abstract 
 
This paper presents a device developed 
from PVC to serve as a walker to a child 
with seven year’s old, who has 
difficulties in mobility because a 
cerebral palsy. The developed device has 
fulfilled the purpose of Assistive 
Technology to improve the child's motor 
skills, which reflected his autonomy and, 
consequently, positively, in family 
relationships. 
Keywords: cinematic device, mechanism, 
cerebral palsy. 
 

 

Introdução 

 

 O Projeto TATO (Tecnologia Assistiva na 

Terapia Ocupacional) surge da parceria da 

Empresa Júnior de Engenharia Civil, do 

Campus de Campo Mourão (Pórticos), com a 

terapeuta ocupacional do município de Campo 

Mourão. Com o propósito de conquistar 

idealizadores para um movimento que já vem 

ocorrendo em diversos lugares do Brasil e do 

mundo: tecnologias de baixo custo que 

auxiliam problemas locomotores de jovens e 

adultos.  

A iniciativa pôs em cheque as necessidades 

de construção de aparelhos que assistam aos 

portadores das necessidades e, ao mesmo 

tempo não tenham custo elevado. Logo, a 

Pórticos, com a supervisão de professores, 

desenvolveram o primeiro protótipo de 

andador em PVC, com tubos de água fria, com 

o objetivo de auxiliar a locomoção de uma 

criança que possui paralisia cerebral. 
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Para a elaboração deste dispositivo 

cinemático, em PVC, observou-se os 

seguintes requisitos:  

- Segurança: o dispositivo deve ser 

capaz de suportar as solicitações 

estáticas e dinâmicas (devido ao 

movimento) sem o aparecimento de 

danos e deformações acentuadas; 

- Economia: o mecanismo deve ser 

fabricado com material de baixo custo 

(exemplo: PVC) e ser de fácil montagem 

(economia na mão-de-obra);  

- Funcionalidade: o mecanismo deve 

ser leve, oferecer praticidade e conforto 

ao usuário, ter portabilidade (facilidade 

de desmonte e transporte) e atender as 

necessidades de cada usuário. 

O desafio de construir um aparelho 

que atendesse as necessidades do 

paciente, pôs em cheque a capacidade 

criativa e técnica dos alunos de 

Engenharia Civil, envolvidos no projeto. 

Aliar baixo custo, resistência e 

portabilidade acabam sendo a maior 

dificuldade para o desenvolvimento do 

protótipo. 

Devido ao fato do andador em PVC 

ser obtido de um sistema de elementos 

unidos e organizados, para a transmitir 

movimento de uma maneira 

predeterminada, o mesmo pode ser 

classificado com um mecanismo [1]. 

Para os quais, é necessário realizar a 

análise dinâmica, que pode ser dividida 

em cinemática e cinética, por conveniência. 

Na cinemática realiza-se o estudo do 

movimento, desconsiderando-se as forças que 

o causaram. Na cinemática, realiza-se o estudo 

das forças de sistemas em movimento [1–4]. 

Devido ao fato do mecanismo ser 

desenvolvido para uma criança, as forças que 

solicitam o mecanismo são de baixa 

intensidade. Assim, mecanismos que são 

pouco carregados e com baixas velocidades de 

funcionamento, podem ser tratados como 

dispositivos cinemáticos. Em que, o 

mecanismo (andador) pode ser analisado 

cinematicamente, desprezando-se as forças. 

Embora a massa total da criança não exija 

alta resistência do material utilizado (tubos de 

PVC), quando a portabilidade passa a ser um 

fator de extrema importância para a 

funcionalidade do projeto, a resistência deve 

ater maior atenção. Uma vez que, para atender 

o requisito da portabilidade, é necessário 

interferir diretamente nos tubos, prejudicando, 

portanto, tanto a estabilidade quanto a 

resistência. 

Uma das maiores barreiras enfrentadas no 

projeto, tange ao fato de o andador ter a 

necessidade de dimensões compatíveis ao 

tamanho de um porta-malas de um carro 

popular, para poder ser transportado com 

facilidade. Além disso, o manejo do mesmo, 

em relação à montagem e desmontagem deve 

ser facilitado, afim de que não exija técnica 

muito elaborada, para que possa ser executada 
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por qualquer pessoa (pais, amigos, 

professores, etc.). 

Levando em consideração esses 

aspectos, desenvolveu-se um modelo de 

andador em tubos de PVC com 

portabilidade lateral, ou seja, o aparelho 

permite que as dimensões de largura 

sejam diminuídas para o transporte.  

Desse modo, a partir do uso de tubos 

de PVC de diferentes bitolas, um tubo 

pode realizar o movimento de translação 

(deslizar) no interior do outro tubo. E, 

através de um parafuso, é possível 

realizar a conexão entre eles. 

O protótipo permite, a partir daí, ser 

“dobrado”, diminuindo sua dimensão 

lateral pela metade, aproximadamente. 

 

Materiais e Método 

 

Os materiais utilizados foram, 

principalmente, tubos de PVC, os quais, de 

acordo com as normas de resistência 

apresentaram capacidade suficiente para 

suportar a exigência de massa e 

locomoção do paciente [3], [5]. A Tabela 1 

ilustra os quantitativos de material 

utilizados no desenvolvimento do projeto.  

Na fabricação do dispositivo 

cinemático utilizou-se técnicas manuais 

para o corte, montagem, colagem e 

pintura. Todas as atividades foram 

realizadas no laboratório de Sistemas 

Estruturais do curso de Engenharia Civil 

(UTFpr-CM), sob supervisão do técnico de 

laboratório e professores responsáveis. 

 

Tabela 1: Quantidade de materiais utilizados. 

Quantidade 
 (unid.) 

Descrição do material 

7 (metros) Tubo PVC Água fria 32 mm 

12 TE soldável 90º de 32 mm 

8 Joelho soldável 90º de 32 mm 

8 Joelho soldável 45º de 32 mm 

2 Curva 45º de 32 mm 

2 Capa soldável 32 mm 

2 Roda de plástico 

2 Apoio de borracha 

 

A Figura 1 apresenta o modelo de andador 

projetado de acordo com as necessidades 

individuais do sujeito (criança). 

 

 

Figura 1: Projeto Mecanismo (andador), vista 

lateral. 

 

Desenvolvimento do projeto 

 

Na fase inicial, foi elaborado o projeto do 

protótipo em croquis manuais. Os quais, em 

uma segunda fase, foram repassados para um 

software de desenho assistido por computador 
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(CAD), com a finalidade de aprimorar o 

modelo e fazer a análise técnica do 

mecanismo. 

Para elaboração do protótipo foram 

necessárias às medidas do paciente, tais 

como altura, distância dos braços, 

distância do tronco até o chão, distância 

aproximada das costas até o tórax do 

paciente, dentre outras dimensões. Esta 

etapa, contou com o apoio da terapeuta 

ocupacional, integrante do grupo, a qual 

acompanha a criança regularmente. 

Essas medidas são de extrema 

importância, uma vez que, para que o 

paciente não desenvolva uma curvatura 

perante o apoio das mãos, é 

imprescindível que a altura do apoio às 

mãos e o apoio atrás de seu corpo 

tenham a altura exata (Figura 2). Além 

disso, o apoio anterior ao paciente deve 

estar localizado à altura de sua lombar, 

com a finalidade de não permitir que o 

mesmo “escorregue” para trás. 

Uma das questões priorizadas pelos 

projetistas tange à estabilidade do 

aparelho e, para tanto, é de extrema 

importância que haja o enrijecimento do 

aparelho. Para isso, utilizou-se de um 

tubo na área anterior ao paciente, de 

forma a aumentar a estabilidade do 

aparelho e não permitir o giro em torno 

da altura da criança.  

Para o posicionamento da barra de 

enrijecimento verificou-se, de acordo 

com a marcha da criança, qual a melhor altura, 

com a finalidade de não atrapalhar a 

motricidade do paciente, uma vez que, se 

muito baixo (próximo do chão), a barra de 

tubo de PVC poderia atrapalhar os passos e até 

causar a queda da criança durante a marcha. 

Existe no mercado aparelhos que estimulam 

os mesmos membros pretendidos, como o do 

projeto apresentado. Entretanto, uma das 

maiores particularidades desse projeto, além 

de ser sob medida, está relacionada à posição 

da marcha. 

 

 

Figura 2: Andador em fase de teste. 

 

Pacientes com esse tipo de limitação 

tendem a necessitar o exercício dos membros 

inferiores reclinando seu corpo para trás, 

entretanto, os aparelhos no mercado não agem 

desse modo, pois possibilitam apenas o 

exercício com reclinação do corpo para frente. 

Isso, ocasiona o não estímulo dos pés para 

ficarem em contato total com o solo. 
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Para ser possível esse exercício, 

inverteu-se o sentido da barra de apoio 

do paciente, ou seja, ao invés de a 

criança apoiar-se à frente do aparelho, 

ela apoia-se apenas com as mãos sem 

reclinar o corpo. Logo, como seu corpo 

está em posição ereta, sua postura 

adequa-se as necessidades do exercício, 

permitindo o contato total dos membros 

inferiores com o solo, trazendo à criança 

o desenvolvimento retilíneo dos pés. 

O uso do material é um aspecto 

importante na elaboração do projeto, 

uma vez que é imprescindível buscar a 

otimização (menor quantidade) do 

material e massa do mecanismo e, 

portanto, o custo. Observando que a 

estabilidade está relacionada, de maneira 

proporcional, com o aumento da 

quantidade de material. Desse modo, três 

protótipos foram elaborados até o projeto 

final.  

O projeto final conta com apoios 

centrados exatamente nos eixos das 

barras em formato triangular (Figura 3). 

Esses apoios centralizados impedem que 

haja momento fletor atuante, logo, 

garante maior estabilidade. 

Em contrapartida, o formato 

triangular adotado para as barras de 

apoio garantem a formação de uma 

treliça, a qual permite alta resistência à 

força aplicada com uso reduzido de 

barras e, consequentemente, menor massa 

agregada e, portanto, menor custo. 

Assim, a criança pode aplicar uma força 

relativamente alta em relação ao peso do 

aparelho e, com poucos tubos de PVC garante-

se alta resistência e estabilidade. 

O apoio traseiro foi construído com uso de 

apoios de borracha utilizados em bengalas. 

Sua função é garantir a estabilidade do 

aparelho quanto ao atrito com o solo. Ele 

permite que, quando em contato com o chão o 

andador não tenha deslocamento anterior ao 

paciente, impedindo que a criança se acidente.  

Além desse aspecto, rodinhas de silicone 

permitem que o usuário tenha total controle 

locomotor e independência nos movimentos. 

Uma vez que, como as rodas não são fixas 

para frente, ela permite o giro de 360º do 

utilizador.  

Pensando no uso do aparelho em um 

ambiente escolar e por se tratar de uma criança 

na faixa etária de 5 a 7 anos, os 

desenvolvedores pensaram em um modelo de 

projeto que agregasse também design atrativo.  

O design na cor vermelha contou com uma 

decoração de figuras e imagens de automóveis 

com temática infantil. 

 

Resultados 

 

Como resultado final, obteve-se um 

mecanismo cinemático que cumpriu o 

propósito de auxiliar a motricidade da criança 

e, assim, garantiu a satisfação de toda a equipe 
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envolvida, ou seja, alunos, professores, 

terapeuta e, principalmente, da criança e 

seus pais (Figura 3). Já que o aparelho 

atende as necessidades particularidades 

da criança, ou seja, é exatamente de 

acordo com as medidas, necessidades e 

atividades do mesmo. 

Uma das maiores melhorias 

apontadas pela terapeuta, após a 

utilização do projeto pelo paciente, deve-

se a fisioterapia. Enquanto que 

anteriormente ao uso do andador a 

criança não apresentava notórias 

evoluções, após o uso contínuo do 

mecanismo junto da fisioterapia, a 

criança apresenta crescentes evoluções, 

tanto de postura, quanto de marcha. 

É importante mencionar que devido 

ao uso do mecanismo, houve a melhora 

da autoestima do paciente. O uso do 

andador permitiu maior autonomia da 

criança em locomover-se, tanto em sua 

casa quanto na escola. Isso, o 

possibilitou participar de atividades 

recreativas junto dos outros colegas de 

classe, aumentando a integração com 

outros por independência, ou seja, sem 

que haja alguém o auxiliando. 

As repercussões do projeto abarcam 

não somente as necessidades físicas, mas 

também as relações da criança com a 

sociedade. 

 

 

Figura 3: Andador Pronto. 
 

 
Discussão 

 

A partir do desenvolvimento do aparelho é 

possível perceber a eficiência do projeto de 

acordo com a capacidade de carga e a 

utilização no desenvolvimento motor do 

sujeito. O dispositivo proporciona, de acordo 

com suas dimensões, sob medida, a postura 

adequada ao sujeito, bem como o auxilio na 

terapia e fisioterapia do mesmo. 

 

Conclusão 

 

O trabalho demonstra não apenas a 

importância técnica, vinculada aos cálculos e à 

própria engenharia aplicada, mas 

principalmente, no fomento social de 

integração e inserção do sujeito na 

comunidade. O dispositivo cinemático 

possibilitou o desenvolvimento motor e físico 

do sujeito, além de auxilia-o a interagir com a 
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sociedade sob um aspecto mais próximo 

do que havia anteriormente, uma vez 

que, com o aparelho, o sujeito tem maior 

liberdade para locomover-se com 

autonomia e independência. 
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