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Gerontotecnologia da promoção à saúde ao paliar
Terapia Ocupacional

Tecnologias
Assistivas
Gerontotecnologia
Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) :
1.

auxílio para vida diária e vida prática;

2.

na comunicação aumentativa e alternativa;

3.

nos recursos de acessibilidade ao computador;

5.

no auxílio de mobilidade;

6.

no sistema de controle de ambiente;

7.

em projetos arquitetônicos para acessibilidade;

8.

em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
para surdos ou pessoas com déficits auditivos;

9.

em órteses e próteses;

• Aumento da expectativa de vida - perda da capacidade funcional e aumento da dependência
nas atividades do dia a dia

• Gerontecnologia = estudar o processo e necessidades provenientes do envelhecimento
4. na adequação
buscandopostural;
soluções da tecnologia para melhorar a vida diária dos idosos

10. nas adaptações para veículos. ***

(BOUMA,1992; VERCRUYSSEN et al., 1996)

Tecnologias
Assistivas
Gerontotecnologia
Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) :
1.

auxílio para vida diária e vida prática;

2.

As cinco principais
abordagens
da Gerontecnologia são:
na comunicação
aumentativa
e alternativa;

3.

melhorar
as ferramentas
tecnológicas para o estudo do processo de envelhecimento;
nos a.
recursos
de acessibilidade
ao computador;

4.

b. prevenirpostural;
os efeitos do declínio da força, flexibilidade e resistência;
na adequação

5.

c. aumentar
a performance de funções;
no auxílio
de mobilidade;

6.

no sistema
de controle
de ambiente;
d. compensar
incapacidades;

7.

em projetos
arquitetônicos
e. auxiliar
cuidadores para acessibilidade;

8.

em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
para surdos ou pessoas com déficits auditivos;

9.

em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

(BOUMA,1992; VERCRUYSSEN et al., 1996)

Tecnologias Assistivas

"Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar,
Áreas
de engloba
aplicação (COFFITO,
:
que
produtos,2015)
recursos,
metodologias, estratégias, práticas e serviços que
1. objetivam
auxílio para promover
vida diária e avida
prática;
funcionalidade,
relacionada à atividade e participação de
com deficiência,
ou mobilidade reduzida, visando sua
2. pessoas
na comunicação
aumentativa incapacidades
e alternativa;
autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social“ (Comitê de Ajudas Técnicas, 2006)
3. nos recursos de acessibilidade ao computador;
4.

na adequação postural;

5.

no auxílio de mobilidade;

6.

no sistema de controle de ambiente;

7.

em projetos arquitetônicos para acessibilidade;

Resolução COFFITO nº 458

8.

recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
Aem
prescrição,
orientação, execução e desenvolvimento de produtos, recursos,
para surdos ou pessoas com déficits auditivos;
metodologias, estratégias, práticas e serviços de Tecnologia Assistiva são elementos
9. constituintes
em órteses e próteses;
ao processo de intervenção terapêutico ocupacional.
10. nas adaptações para veículos. ***

Tecnologias
TecnologiasAssistivas
Assistivas
Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) :
Áreas
de vida
aplicação
2015) :
1. auxílio
para
diária(COFFITO,
e vida prática;
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. auxílio para
vida diáriaeealternativa;
vida prática;
na comunicação
aumentativa
na comunicação
aumentativa
e alternativa;
nos2.recursos
de acessibilidade
ao computador;
3. nos recursos
de acessibilidade ao computador;
na adequação
postural;
4. nade
adequação
postural;
no auxílio
mobilidade;
5. no auxílio
de mobilidade;
no sistema
de controle
de ambiente;
no sistema
de controle
ambiente;
em6.
projetos
arquitetônicos
paradeacessibilidade;

em projetos
arquitetônicos
para acessibilidade;
em7.
recursos
para cegos
ou para pessoas
com baixa visão ou
para8.surdos
ou pessoas
déficits
auditivos;
em recursos
paracom
cegos
ou para
pessoas com baixa visão ou
paraesurdos
ou pessoas com déficits auditivos;
9. em órteses
próteses;
em órteses
próteses;***
10. nas9.adaptações
parae veículos.
10. nas adaptações para veículos.
8.

Tecnologias Assistivas
Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) :
1.

auxílio para vida diária e vida prática;

2.

na comunicação aumentativa e alternativa;

3.

nos recursos de acessibilidade ao computador;

4.

na adequação postural;

5.

no auxílio de mobilidade;

6.

no sistema de controle de ambiente;

7. •
8.
•

em
projetos
arquitetônicos
47-82%
mantiveram
uso para acessibilidade;
• Pacientes têm pouca informação sobre as
em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
TAs,
Faltasurdos
de ajuste
entre a pessoa,
seu ambiente
para
ou pessoas
com déficits
auditivos;
e oórteses
equipamento
- principal razão
• Sugere a importância de uma maior
9. em
e próteses;
identificada para não uso.
aproximação dos TOs: auxiliar idosos na
10. nas adaptações para veículos. ***
escolha dos equipamentos e orientá-los.
(AJOT, 2001)

(AJOT, 1995)

Tecnologias Assistivas
Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) :
1.

auxílio para vida diária e vida prática;

2.

na comunicação aumentativa e alternativa;

3.

nos recursos de acessibilidade ao computador;

4.

na adequação postural;

5.

no auxílio de mobilidade;

6.

no sistema de controle de ambiente;

7.

em projetos arquitetônicos para acessibilidade;

8.

em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
para surdos ou pessoas com déficits auditivos;
144órteses
idosos com
60 anos ou mais
9. • em
e próteses;
Resultados
= utilização
de tecnologia
assistiva aquém das necessidades para manutenção do desempenho
10.• nas
adaptações
para veículos.
***
funcional dos idosos, exceção do uso de óculos
• Profissionais da saúde: Orientação, Prevenção, Adaptação
• Encaminhar ao TO para avaliação e confecção

Tecnologias Assistivas
Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) :
1.

auxílio para vida diária e vida prática;

2.

na comunicação aumentativa e alternativa;

3.

nos recursos de acessibilidade ao computador;

4.

na adequação postural;

5.

no auxílio de mobilidade;

6.

no sistema de controle de ambiente;

7.

em projetos arquitetônicos para acessibilidade;

8. • em
para
cegos ou carecem
para pessoas
com baixa visão
ou
No recursos
Brasil, tais
tecnologias
de investimentos
e incentivos
governamentais, tornando-se um
para surdos ou pessoas com déficits auditivos;
desafio social, econômico e cultural para futura implementação no país
9. em órteses e próteses;
Políticas
públicas
mais
eficientes
10.• nas
adaptações
para
veículos.
***no Brasil podem minimizar o impacto social causado pela DA,
ampliando o acesso da população à TA representando maior qualidade de vida

Tecnologias
1. AVDs
e AVPs -Assistivas
Alimentação
Áreas
de aplicação
(COFFITO, 2015) :
• Talheres
adaptados
• Cabospara
engrossados,
caboeangulado
1. auxílio
vida diária
vida prática;
de preensão
manual/força
2.• Dificuldade
na comunicação
aumentativa
e alternativa;
e Sob de
medida
3.• Prontos
nos recursos
acessibilidade ao computador;
da AVD - postural;
supervisão TO
4.• Treino
na adequação
5.

no auxílio de mobilidade;

6.

no sistema de controle de ambiente;

7.

em projetos arquitetônicos para acessibilidade;

8.

em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
para surdos ou pessoas com déficits auditivos;

9.

em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

Tecnologias
1. AVDs
e AVPs -Assistivas
Alimentação
Áreas
de aplicação
(COFFITO,
2015) :preensão manual
• Adaptação
– incapaz
de realizar
1.• Material
auxílio para
vida diária
de baixo
custo e vida prática;
2.•
3.•

na comunicação
aumentativa
Confeccionada
Sob
medida e alternativa;
nos recursos
ao computador;
Nível
cognitivode– acessibilidade
treinamento e/ou
supervisão familiar

4.• Controle
na adequação
Motorpostural;
5. no auxílio de mobilidade;
6.

no sistema de controle de ambiente;

7.

em projetos arquitetônicos para acessibilidade;

8.

em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
para surdos ou pessoas com déficits auditivos;

9.

em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

Tecnologias
1. AVDs
e AVPs -Assistivas
Alimentação
Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) :
1.• Colher
auxílioEstabilizar
para vida Tremores
diária e vida prática;
2. média
na comunicação
de U$200 aumentativa e alternativa;
3. nos recursos de acessibilidade ao computador;
4.

na adequação postural;

5.

no auxílio de mobilidade;

6.

no sistema de controle de ambiente;

7.

em projetos arquitetônicos para acessibilidade;

8.

em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
para surdos ou pessoas com déficits auditivos;

9.

em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

Tecnologias
1. AVDs
e AVPs -Assistivas
Alimentação
Áreas
de aplicação
(COFFITO, 2015) :
• Pratos
com ventosas
1.• Aparador
auxílio para
vida
diária e vida prática;
para
pratos
2.• Tábua
na comunicação
aumentativa e alternativa;
de corte adaptada
3.• Pronta
nos recursos
acessibilidade
entregade
– custo
elevado ao computador;
4.• Confecção
na adequação
TO – postural;
custo acessível
5.

no auxílio de mobilidade;

6.

no sistema de controle de ambiente;

7.

em projetos arquitetônicos para acessibilidade;

8.

em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
para surdos ou pessoas com déficits auditivos;

9.

em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

Tecnologias
1. AVDs
e AVPsAssistivas
– Vestir-se
Áreas
de aplicação (COFFITO, 2015) :
Abotoador
1. •auxílio
para vida
diária e vida prática;
Dificuldade
de coordenação
fina e/ou pinça
2. •naPronta
comunicação
entrega aumentativa e alternativa;
3. •nos
recursos de acessibilidade
ao computador;
Confeccionado
TO
4.

na adequação postural;

5.

no auxílio de mobilidade;

6.

no sistema de controle de ambiente;

7.

em projetos arquitetônicos para acessibilidade;

8.

em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
para surdos ou pessoas com déficits auditivos;

9.

em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

Tecnologias
1. AVDs
e AVPsAssistivas
– Vestir-se
Áreas
de aplicação (COFFITO, 2015) :
Alcançador
1. auxílio para vida diária e vida prática;

• Facilitar AVD

2.

na comunicação aumentativa e alternativa;

• Prevenção de quedas

3.

nos recursos de acessibilidade ao computador;

4.

na adequação postural;

• Confeccionado sob medida e disponível a pronta
entrega em sites de compras da china

5.

no auxílio de mobilidade;

6.

no sistema de controle de ambiente;

7.

em projetos arquitetônicos para acessibilidade;

8.

em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
para surdos ou pessoas com déficits auditivos;

9.

em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

Calçador

Assistivas
1. AVDs eTecnologias
AVPs - Cuidados
de Higiene
Áreas
de aplicação (COFFITO, 2015) :
Banho
1. •auxílio
Barraspara vida diária e vida prática;
2. •naCadeira
comunicação
aumentativa
e alternativa;
de banho
/ cadeira plástica
3. •nos
recursos
de acessibilidade
computador;
Escovas
de cabo
longo (banhoao
e pentear
cabelo)
4. •naLupas
adequação
postural;
e espelhos
de aumento para maquiagem, barba
5. •noLava-pés
auxílio de mobilidade;
6.

no sistema de controle de ambiente;

7.

em projetos arquitetônicos para acessibilidade;

8.

em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
para surdos ou pessoas com déficits auditivos;

9.

em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

Assistivas
1. AVDs eTecnologias
AVPs – Cuidados
de Higiene
Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) :
1.

auxílio para vida diária e vida prática;

2.

na comunicação aumentativa e alternativa;

3.

nos recursos de acessibilidade ao computador;

4.

na adequação postural;

5.

no auxílio de mobilidade;

6.

no sistema de controle de ambiente;

7.

em projetos arquitetônicos para acessibilidade;

8.

em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
para surdos ou pessoas com déficits auditivos;

9.

em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

Assistivas
1. AVDs eTecnologias
AVPs – Cuidados
de Higiene
Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) :
1.

auxílio para vida diária e vida prática;

2.

na comunicação aumentativa e alternativa;

3.

nos recursos de acessibilidade ao computador;

4.

na adequação postural;

5.

no auxílio de mobilidade;

6.

no sistema de controle de ambiente;

7.

em projetos arquitetônicos para acessibilidade;

8.

em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
para surdos ou pessoas com déficits auditivos;

9.

em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

Tecnologias
Assistivas
1. AVDs e AVPs
– Controle
da medicação
Áreas
de aplicaçãode
(COFFITO,
2015) :
• Dispensador
medicação
1. • auxílio
pararegulagem
vida diária e vida prática;
Complexa

TREINO E SUPERVISÃO

2. • na
comunicação
Tabela
+ alarme aumentativa e alternativa;
3. • nos
recursos
acessibilidade ao computador;
Melhor
nível de
cognitivo
4.

na adequação postural;

5.

no auxílio de mobilidade;

6.

no sistema de controle de ambiente;

7.

em projetos arquitetônicos para acessibilidade;

8.

em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
para surdos ou pessoas com déficits auditivos;

9.

em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

Imagens: aliexpress e arquivo pessoal

Tecnologias
Assistivas
2. Comunicação
aumentativa
e alternativa
Áreas
de aplicação alternativa
(COFFITO, 2015) :
• Comunicação
1. • auxílio
Ícones para vida diária e vida prática;

2. • na
comunicação
aumentativa e alternativa;
Baixo
custo
3. nos recursos de acessibilidade ao computador;
4.

na adequação postural;

5.

no auxílio de mobilidade;

6.

no sistema de controle de ambiente;

7.

em projetos arquitetônicos para acessibilidade;

8.

em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
para surdos ou pessoas com déficits auditivos;

9.

em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

Imagem: arquivo pessoal, site PUC-Pr

Tecnologias
Assistivas
2. Comunicação
aumentativa
e alternativa
Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) :
1.

auxílio para vida diária e vida prática;

2. •naSoftwares
comunicação
aumentativa e alternativa;
comunicação
3. •nos
recursos
de acessibilidade
Leitura
microexpressões
faciaisao computador;
tecnologia
4. •naComplexa
adequação
postural;
acesso
5. •noDifícil
auxílio
de mobilidade;
centros de
6. •noLaboratórios
sistema deecontrole
de pesquisa
ambiente;
• Valor elevado
7. em projetos arquitetônicos para acessibilidade;
8.
9.

em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou

•para
Código-fonte
programadores
surdos oupara
pessoas
com déficits auditivos;

em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

Tecnologias
Assistivas
2. Comunicação
aumentativa
e alternativa
Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) :
• Escrita
1. • auxílio
vida diária e vida prática;
Canetapara
– Parkinson
2. • na
comunicação
Vibrações
de altaaumentativa
frequência e alternativa;
3. • nos
recursos deDopa-Solution
acessibilidade–ao
computador;
Pesquisadores
Londres
4. na adequação postural;
5.

no auxílio de mobilidade;

6.

no sistema de controle de ambiente;

7.

em projetos arquitetônicos para acessibilidade;

8.

em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
para
surdosGabarito
ou pessoas com déficits auditivos;
Adaptação
Dificuldade
em
órteses ecoordenação/
próteses; amplitude letra
Caneta
adaptada
nas
adaptações
para veículos. ***
Custo acessível
Confeccionados TO

•
9. •
10.•
•
•

Imagem: Dopa-Solution e arquivo pessoal

Tecnologias
Assistivas
2. Comunicação
aumentativa
e alternativa
Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) :
1.• Escrita
auxílio para vida diária e vida prática;
2. na comunicação aumentativa e alternativa;
3.•
4.•

nos recursos
de acessibilidade
ao computador;
Produtos
a pronta
entrega
na adequação postural;
Confeccionados
por TO

5.•
6.•

no auxíliode
demão
mobilidade;
Fixadores
no sistema de controle de ambiente;
Engrossadores

7.•
8.

em projetos
arquitetônicos
para acessibilidade;
Necessária
avaliação,
orientações
e treino da
atividade
em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
para surdos ou pessoas com déficits auditivos;

9.

em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

Imagem: Site Mercur

Tecnologias
Assistivas
2. Comunicação
aumentativa
e alternativa
Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) :
1. • Celulares,
auxílio para
vida diária e tablets,
vida prática;
smartphones,
telefones fixos:
visor e teclas
para idosose alternativa;
2. maior
na comunicação
aumentativa
maisde
simples
3. • Funções
nos recursos
acessibilidade ao computador;
imagenspostural;
4. • Teclas
na adequação
som
5. • Amplificador
no auxílio de de
mobilidade;
entrega
6. • Pronta
no sistema
de controle de ambiente;
celular
para versão:
7. • Configurar
em projetos
arquitetônicos
paraacessibilidade
acessibilidade;
8.

em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
para surdos ou pessoas com déficits auditivos;

9.

em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

Imagem: www.miminhoaosavos.pt

Tecnologias Assistivas
Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) :
• Sites acessíveis
• Ergonomia visual
1. auxílio para vida diária e vida prática;
• Alto contraste
• Diretrizes para acessibilidade
2. na comunicação aumentativa e alternativa;
• Aplicativos de leitura de tela e libras
• Pouca adesão
3. nos recursos de acessibilidade ao computador;
4.

na adequação postural;

5.

no auxílio de mobilidade;

6.

no sistema de controle de ambiente;

7.

em projetos arquitetônicos para acessibilidade;

8.

em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
para surdos ou pessoas com déficits auditivos;

9.

em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

Tecnologias
Assistivas
3. Acessibilidade
e uso
do computador
Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) :
1. auxílio para vida diária e vida prática;
digital aumentativa e alternativa;
2.• Inclusão
na comunicação
tablets
3.• Smartphones,
nos recursos de
acessibilidade ao computador;
4.•
5.•

Softwares
leitura
facial
na adequação
postural;
Leitor
de tela
no auxílio
de mobilidade;

6.•
7.•

Conversor
no sistemaem
delibras
controle de ambiente;
Teclado
colmeia
em projetos
arquitetônicos para acessibilidade;

8.•
•
9.

em órteses e próteses;

Ponteira
digitação
em recursos
para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
para surdos
ou pessoas com déficits auditivos;
Empresa
brasileira

10. nas adaptações para veículos. ***

4.Tecnologias
AdequaçãoAssistivas
postural
Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) :
• Avaliação postural e do uso de equipamentos para mobilidade
1. auxílio para vida diária e vida prática;
• Andador
2. na comunicação aumentativa e alternativa;
• Bengalas
3. nos recursos de acessibilidade ao computador;
• Cadeiras de roda
4. na adequação postural;
• Motorizada
5. no auxílio de mobilidade;
• Cadeiras de banho
6. no sistema de controle de ambiente;
• Prancha de ortostatismo
7. em projetos arquitetônicos para acessibilidade;
• Órteses MMII
8. em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
• Cintas
e faixas
posicionamento
para surdos
oude
pessoas
com déficits auditivos;
• Cadeirante e acamado
9. em órteses e próteses;
• Colchonetes e espumas
10. nas adaptações para veículos. ***
• Empresas específicas

4.Tecnologias
AdequaçãoAssistivas
postural
Áreas
de aplicação
(COFFITO,
:
• Avaliação
e treino
do uso2015)
de equipamentos
para mobilidade
1. • Pronta-entrega
auxílio para vida diária e vida prática;
2. • Confeccionados
na comunicaçãoTO
aumentativa e alternativa;
3. nos recursos de acessibilidade ao computador;
4.

na adequação postural;

5.

no auxílio de mobilidade;

6.

no sistema de controle de ambiente;

7.

em projetos arquitetônicos para acessibilidade;

8.

em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
para surdos ou pessoas com déficits auditivos;

9.

em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***
Muleta canadense de bambu

Andador de PVC

Confecção: Terapeuta Ocupacional Luiz Alexandre R. Castro/ Santa Izabel do Pará- PA

Assistivas
5.Tecnologias
Auxílio a mobilidade
Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) :
adaptações/facilidades
1.• Orientar
auxílio para
vida diária e vida prática;
existentes
2. na comunicação aumentativa e alternativa;
3. nos recursos de acessibilidade ao computador;
• Curitiba – cartão aumenta o tempo de
4. na adequação postural;
travessia para idosos
5. no auxílio de mobilidade;
6. no sistema de controle de ambiente;
• Políticas públicas - acessibilidade
7. em projetos arquitetônicos para acessibilidade;
8.

em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
para surdos ou pessoas com déficits auditivos;

9.

em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

Imagem: G1

Assistivas
5.Tecnologias
Auxílio a mobilidade
Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) :
• GPS celular, Pulseira com GPS, Calçado
1. auxílio para vida diária e vida prática;
GPS
2. na comunicação aumentativa e alternativa;
• Idosos períodos de confusão
3. nos recursos de acessibilidade ao computador;
• Declínio cognitivo
4. na adequação postural;
• Empresa japonesa Wish
5. no auxílio de mobilidade;
“GPS Dokodemo Shoes”
6. no sistema de controle de ambiente;
Posição do usuário, conforme programação
7. em projetos arquitetônicos para acessibilidade;
Apenas no Japão - 35 mil ienes - R$1.000,00
8. em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
para surdos ou pessoas com déficits auditivos;
9.

em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***
• Pulseira identificação patologias
• Pronta entrega/confeccionada TO
• Custo acessível

Assistivas
5.Tecnologias
Auxílio a mobilidade
Áreas
de aplicação (COFFITO, 2015) :
• Relógio
1.• Monitorar
auxílio para
vidavitais
diária e vida prática;
sinais
PA, FC, T, %O2,
horas de sono
2. na• comunicação
aumentativa
e alternativa;
3.• Fidedignidade?
nos recursos deCalibragem?
acessibilidade ao computador;
4.

na adequação postural;

5.

no auxílio de mobilidade;

6.

no sistema de controle de ambiente;

7.

em projetos arquitetônicos para acessibilidade;

8.

em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
para surdos ou pessoas com déficits auditivos;

9.

em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

Imagens: arquivo pessoal

Tecnologias
Assistivas
6. Sistema
de controle
de ambientes
Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) :
1. auxílio para vida diária e vida prática;
remotamente
aparelhos
eletro-eletrônicos,
2.• Controlar
na comunicação
aumentativa
e alternativa;
sistemas de segurança, Iluminação, etc.
3. nos recursos de acessibilidade ao computador;
• Sistemas de automação – multidisciplinar
4. na adequação postural;
• Câmeras
5. no auxílio de mobilidade;
• Sensores
6. no sistema de controle de ambiente;
• Vazamento gás
7. em
projetos arquitetônicos para acessibilidade;
• Água
8. em
recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
• Fumaça
para
surdos ou pessoas com déficits auditivos;
• Deslocamento
9.• “Telehelp”
em órteses– ebotão
próteses;
de pânico, assinatura mensal
10. nas adaptações para veículos. ***

Tecnologias Assistivas
7. Projetos arquitetônicos
para acessibilidade
Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) :
1.•
2.•

auxílio para vida diária e vida prática;
Ergonomia,
na comunicação
aumentativa
e alternativa;
Adaptações
estruturais
e reformas,

5.•
6.•

no auxílio de mobilidade;
Barras,
no sistema de controle de ambiente;
Antiderrapantes,

3.•
4.•

7.•
8.•

nos recursos de acessibilidade ao computador;
Rampas,
na adequação postural;
Elevadores,

em projetosem
arquitetônicos
Adaptações
banheiros, para acessibilidade;
em recursos
cegos ou para pessoas com baixa visão ou
Casa
segura –para
multidisciplinar,
para surdos ou pessoas com déficits auditivos;
• Orientações para prevenção de quedas
9. em órteses e próteses;
10. nas adaptações para veículos. ***

Tecnologias
Assistivas
8. Auxílios para cegos ou com visão subnormal,
surdos ou déficit auditivo

Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

•
•
•
•
•
•
•
•

auxílio para vida diária e vida prática;
Lupas e lentes,
na comunicação aumentativa e alternativa;
Telas ampliação (maquiagem, leitura, digitação)
nos recursos de acessibilidade ao computador;
Braille
na adequação postural;
Equipamentos com síntese de voz,
no auxílio de mobilidade;
Sistema de TV, smartphones, computadores, etc. com aumento para leitura de documentos,
no sistema de controle de ambiente;
Aparelhos para surdez,
em projetos arquitetônicos para acessibilidade;
Sensores para segurança,
em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
Sistemas
com
táctil-visual.
para
surdos
oualerta
pessoas
com déficits auditivos;
em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

Tecnologias
10.
Órteses eAssistivas
próteses
Áreas
de aplicação (COFFITO,
2015)
:
• Confeccionada
sob medida
– Terapeuta
Ocupacional
1. • auxílio
para vida
diáriadee uso
vida prática;
Orientações
– tempo
2. • na
comunicação
aumentativa e alternativa;
Plano
de tratamento
3. • nos
recursos
de acessibilidade
ao computador;
Material
de baixo
custo – Papelão,
E.V.A, Garrafa Pet
4. • na
adequação
postural;
Pouca
resistência/espasticidade
5. • no
auxílio de
mobilidade;
Síndrome
imobilismo
– longa hospitalização
6.

no sistema de controle de ambiente;

7.

em projetos arquitetônicos para acessibilidade;

8.

em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
para surdos ou pessoas com déficits auditivos;

9.

em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

Imagens: arquivo pessoal

Tecnologias
10.
Órteses eAssistivas
próteses
Áreas
de aplicação
(COFFITO, 2015) :
• Prevenção
deformidades
1. • auxílio
vida
diária e vida prática;
Facilitarpara
o uso
manual

2. • na
comunicação
e alternativa;
Material
de baixoaumentativa
custo
3. nos
acessibilidade
• recursos
Papelão,de
E.V.A,
Garrafa Petao computador;
Gesso sintético
4. na•adequação
postural;
5.

no auxílio de mobilidade;

6.

no sistema de controle de ambiente;

7.

em projetos arquitetônicos para acessibilidade;

8.

em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
para surdos ou pessoas com déficits auditivos;

9.

em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

Imagens: arquivo pessoal

Tecnologias
10.
Órteses eAssistivas
próteses
Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) :
• Termoplástico/Termomoldável
1. auxílio para vida diária e vida prática;
• Custo maior
2. na comunicação aumentativa e alternativa;
• Maior durabilidade e resistência
3. nos recursos de acessibilidade ao computador;
• Possibilidade de re-moldar
4. na adequação postural;
5.

no auxílio de mobilidade;

6.

no sistema de controle de ambiente;

7.

em projetos arquitetônicos para acessibilidade;

8.

em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
para surdos ou pessoas com déficits auditivos;

9.

em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***
Paciente com bloqueio articular de MTCF para extensão

Abdutor Curto do Polegar Esquerdo com Barra Fixa em 15°
de Extensão de Punho
Sequela de AVC isquêmico

Sequela de AVC hemorrágico

Confecção: Terapeuta Ocupacional Klycia Machado Silva / Teresina - PI

Tecnologias
10.
Órteses eAssistivas
próteses
Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) :

•
•
•
•

1.

auxílio para vida diária e vida prática;

2.

na comunicação aumentativa e alternativa;

3.

nos recursos de acessibilidade ao computador;

4.

na adequação postural;

5.

no auxílio de mobilidade;

6.

no sistema de controle de ambiente;

7.

em projetos arquitetônicos para acessibilidade;

8.

em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
para surdos ou pessoas com déficits auditivos;

Cano PVC
Boa durabilidade e resistência
Remodelar
Custo acessível

9.

em órteses e próteses;
Posicionamento
neutro
punho,***
Abertura palmar, Abd polegar
10. nas
adaptações para
veículos.
Confecção: Terapeuta Ocupacional Luiz Alexandre R. Castro/ Santa Izabel do Pará- PA

Tecnologias
10.
Órteses eAssistivas
próteses
Áreas
de aplicação e(COFFITO,
:
• Posicionamento
melhora 2015)
de componentes
de movimento
1.
auxílio para
vidade
diária
e vida prática;
• Confecção/
plano
tratamento
– Terapeuta Ocupacional
2.
na comunicação
aumentativa
e alternativa;
• Órtese
cock up ventral
com adaptação
de extensor de MTCF
3.
nos recursos
acessibilidade
computador;
• Adaptação
comde
couro
- estabilizaraopunho
e extensão de MTCF
4.
na adequação
postural;
• Sequela
de AVE isquêmico
5. no auxílio de mobilidade;
6.

no sistema de controle de ambiente;

7.

em projetos arquitetônicos para acessibilidade;

8.

em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
para surdos ou pessoas com déficits auditivos;

9.

em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

Confecção: Terapeuta Ocupacional Fabyolla Rayngrid F. B. Sarmento / Belém- PA

Tecnologias
10.
Órteses eAssistivas
próteses
Áreas
SitedeMercur
aplicação (COFFITO, 2015) :
1. • auxílio
Produtos
paraa vida
pronta
diária
entrega
e vida prática;
2. • na
Necessária
comunicação
avaliação
aumentativa
e treinoeda
alternativa;
atividade
3.

nos recursos de acessibilidade ao computador;

4.

na adequação postural;

5.

no auxílio de mobilidade;

6.

no sistema de controle de ambiente;

7.

em projetos arquitetônicos para acessibilidade;

8.

em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
para surdos ou pessoas com déficits auditivos;

9.

em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

Tecnologias Assistivas
Considerações
finais
Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) :
- Tecnologia
Assistiva – Prática e Processo Terapêutico Ocupacional em gerontologia
1. Gerontotecnologia
auxílio para vida diária
e vida prática;
disponíveis
: prevenir eincapacidades
2. Recursos
na comunicação
aumentativa
alternativa; e acidentes, adaptar disfunções, promover autonomia e
função, facilitar o cotidiano
3. nos recursos de acessibilidade ao computador;
4.

na adequação postural;
Estudos: idosos brasileiros usam pouco TA
5. no auxílio de mobilidade;
6.

no sistema de controle de ambiente;
Poucos investimentos, desconhecimento, pouca divulgação, pouca orientação
7. em projetos arquitetônicos para acessibilidade;
8.

em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou
Modificar
realidade
– prevenção
de quedas, autonomia, função, qualidade de vida
para
surdos esta
ou pessoas
com
déficits auditivos;

9.

em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

Tecnologias
Assistivas
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