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RESUMO 

A Tecnologia Assistiva é uma área que acompanha e direciona a evolução tecnológica para a 

facilitação das atividades do cotidiano, substituindo ou aumentando a capacidade funcional de 

um indivíduo que apresenta deficiência, incapacidade ou desvantagens, promovendo melhor 

qualidade de vida através de equipamentos e dispositivos. O maior objetivo da Tecnologia 

Assistiva é proporcionar à pessoa com deficiência maior independência, qualidade de vida e 

inclusão social, por meio da ampliação de sua comunicação, mobilidade, controle de seu 

ambiente, entre outros. Tais iniciativas são necessitadas no município de Campo Mourão e 

municípios vizinhos, pois possuem muitos indivíduos que carecem de ações como este trabalho se 

propõem a mostrar. Este faz parte do projeto de extensão TATO, registrado na UTFPR-CM, no 

qual participam acadêmicos do curso de Engenharia Civil com a colaboração de uma terapeuta 

ocupacional voluntária. Dessa forma, este trabalho apresenta um mecanismo 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 mecanismo 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.  
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INTRODUÇÃO 
O Projeto TATO (Tecnologia Assistiva na Terapia Ocupacional) surge através da parceria da 

Empresa Júnior de Engenharia Civil do Campus de Campo Mourão (Pórticos), com a terapeuta 

ocupacional do município de Campo Morão. 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 

inicialmente, com a supervisão dos professores, desenvolveram o primeiro protótipo de andador 

em PVC, com tubos de água fria. 

Para a elaboração deste mecanismo em PVC observou-se os seguintes requisitos: 

- Segurança: o mecanismo deve ser capaz de suportar as solicitações estáticas e dinâmicas 

(devido ao movimento) sem o aparecimento de danos e deformações acentuadas; 
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- 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 leve, oferecer praticidade e conforto ao usuário, ter 

portabilidade (facilidade de desmonte e transporte) e atender as necessidades de cada usuário. 

 

MATERIAL 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. A Tabela 1 ilustra os quantitativos de material utilizado no 

desenvolvimento do projeto. 

Na fabricação do mecanismo 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, sob supervisão do técnico de laboratório e professores responsáveis. Também, 

foram consultadas algumas referências sobre a temática (ALVES, EMMEL, MATSUKURA, 

2012; PELOSI, 2005). 

 

Tabela 1 – Materiais e quantitativos para Andador 

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 a necessidades individuais 

do sujeito (criança).  

 

 
Figura 1 – Projeto Mecanismo (andador) 
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RESULTADOS E 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 aparelho 

proporciona, de acordo com suas dimensões, sob medida, a postura adequada ao sujeito, bem 

como o auxilio na terapia e fisioterapia do mesmo. A Figura 2(a) apresenta sujeito fazendo o teste 

no protótipo de andador e a Figura 2(b) mostra o andador finalizado. 

 

  
(a) Andador em fase de teste (b) Andador Pronto 

Figura 2 – Projeto Mecanismo (andador) 

 

CONCLUSÕES 
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 aparelho desenvolvido, além de possibilitar o desenvolvimento motor e físico 

do sujeito, auxilia-o a interagir com a sociedade sob um aspecto mais próximo do que havia 

anteriormente, uma vez que, com o aparelho, o sujeito tem livre movimento para locomover-se 

com autonomia e independência. 
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