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Resumo da  Tese  apresentada  à  UFRN/PEP como parte  dos  requisitos  necessários  para  a 
obtenção do grau de Mestre em Ciências em Engenharia de Produção

DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO DE CADEIRA DE BANHO PARA 
INDIVÍDUOS COM PARALISIA CEREBRAL TETRAPARÉTICA ESPÁSTICA

FABÍOLA CANAL MERLIN DUTRA

Agosto, 2008

Orientador: Reidson Pereira Gouvinhas, PhD.

Curso: Mestrado em Ciências em Engenharia de Produção

Esta  pesquisa  tem  como  proposta  desenvolver  um  equipamento  que  atenda  as 
exigências  motoras  de indivíduos  com paralisia  cerebral  tetraparética espástica e promova 
biomecânica postural adequada aos cuidadores para a atividade da vida diária referente ao 
banho.  Inicialmente,  o  levantamento  bibliográfico  buscou  definir  os  termos  referentes  à 
paralisia cerebral, atividade da vida diária especificando o banho, e tecnologia assistiva, além 
de listar  cadeiras  de banho fabricadas  nas  principais  indústrias  de produtos  de tecnologia 
assistiva do mercado nacional. Desta forma, o trabalho tem sua formação baseada na pesquisa 
do tipo descritiva-exploratória através de investigação em fontes bibliográficas e em pesquisa 
de  campo.  Na  pesquisa  de  campo  foi  adotado  como  procedimento  metodológico  o 
levantamento, por se tratar de uma investigação direta relativa a um fenômeno que se deseja 
aprofundar, no caso, representado pela situação atual do banho dos indivíduos deste estudo. 
Os dados foram coletados com a aplicação de formulário junto aos cuidadores/consumidores 
em locais de tratamento médico-terapêutico freqüentados pelos indivíduos participantes.  O 
formulário,  através  de  perguntas  abertas  e  fechadas  buscou  identificar,  além  dos  dados 
pessoais dos usuários e consumidores, as características da atividade do banho atual, como o 
local da casa onde o banho é realizado; qual o equipamento utilizado, no caso de haver algum; 
e com que freqüência este ocorre. Também buscou identificar os desejos e percepções dos 
cuidadores/consumidores em relação às características presentes no novo dispositivo, além de 
dados  antropométricos  dos  usuários  e  consumidores.  A  avaliação  dos  resultados  obtidos 
através do formulário,  somada a experiência prática-clínica do pesquisador e da equipe de 
engenheiros envolvidas no projeto, possibilitou o desenvolvimento e confecção do protótipo 
real da cadeira de banho, com ajustes específicos destinados a adequar o equipamento ao uso 
de acordo com as necessidades individuais de cada usuário e consumidor. 

Palavras Chaves: Paralisia Cerebral, Tecnologia Assistiva, Atividade da Vida Diária, 
Cadeira de banho e Desenvolvimento de produto.
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Abstract of the Thesis presented to UFRN/PEP as part of the required elements to attain the 
master’s degree of science in Production Engineering.

DEVELOPMENT OF A SHOWER CHAIR PROTOTYPE TO PEOPLE SPASTIC 
TETRAPLEGIC DUE TO CEREBRAL PALSY

FABÍOLA CANAL MERLIN DUTRA

August, 2008

Supervisor: Reidson Pereira Gouvinhas, PhD.

Course: Master of Science in Production Engineering

This study proposes to develop an equipment that attends the demands of tetraplegic 
people due to cerebral palsy and that promotes an adequate caregivers’ postural biomechanics 
during the shower activity of daily living.  First,  a bibliographic review was performed to 
define the terms refering to cerebral palsy, activity of daily living (specifically shower), and 
assistive technology,  besides listing the wheelchairs  made on the mainly national assistive 
technology companies. Therefore, this is a descriptive-exploratory study based on a literature 
review and on a based-field exploration research. On the field research a survey was adopted 
as  a  methodological  procedure  as  it  is  related  to  a  direct  investigation  related  to  a 
phenomenon,  on  the  case,  represented  by  the  current  shower  situation  of  the  people 
investigated in this study. Data were collected with the application of a form to the caregivers 
and consumers of the medical-therapeutic treatment and place used by the participants. Such 
form, which was made up of open and close questions, tried to identify, besides the personal 
data of evaluated users and consumers, the characteristics of the current shower activity, such 
as the place where it takes place in the house, the used equipmentS, in the case there is any, 
and how often it occurs. The form also was used to identify the caregivers and consumers’ 
desires and perceptions in relation to the present characteristics of the new dispositive besides 
the users and consumers’ anthropometric data. The evaluation of the results obtained through 
the form, together with the practice and clinical experience of the researchers and engineers 
involved in this study, made it possible to develop and make up a real shower chair prototype 
with the specific adjusts destined to adequate the equipment to be used according to the needs 
of each user and consumer.

Keywords: Cerebral palsy, assistive technology, activity of daily living, bath chair, product 
development.
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Capítulo 1

Introdução

Este capítulo apresenta uma visão geral sobre a situação atual da atividade básica da 

vida diária (AVD) referente ao banho de indivíduos com o diagnóstico clínico de paralisia 

cerebral  (PC)  tetraparética  espástica,  que  necessitam  de  suporte  para  permanecerem  em 

postura sentada e que são dependentes dos seus cuidadores para a execução desta tarefa. 

Além disso, contextualiza sucintamente os motivos para a concepção e aquisição de 

um  produto  específico,  destinado  a  atender  às  exigências  motoras  impostas  por  esses 

indivíduos  e  que  promova  biomecânica  favorável  aos  seus  cuidadores  durante  o  uso  do 

mesmo. 

Com o intuito  de  apurar  a  compreensão  sobre  o  tema  proposto,  a  problemática  é 

apresentada introduzindo os conceitos sobre paralisia cerebral com ênfase nas características 

referentes  aos  indivíduos  com  PC  tetraparética  espástica,  denominados  usuários  nesta 

pesquisa, além de ressaltar a importância de se projetar um produto para este grupo específico 

da população. Este capítulo, além de apresentar os objetivos – geral e específicos, descreve 

brevemente o delineamento teórico-prático adotado como metodologia, e define a estrutura da 

dissertação.

1.1 Contextualização do Problema

A paralisia  cerebral  (PC) pode  ser  definida  como um grupo não progressivo,  mas 

comumente mutável  de distúrbios motores,  principalmente no que diz respeito  ao tônus e 

postura, secundários à lesão do sistema nervoso central (SNC) em desenvolvimento, ou seja, 

desde a fase embrionária até os dois primeiros anos de vida. Os sintomas clínicos presentes na 
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PC variam amplamente segundo a etiologia, manifestações clínicas, gravidade e prognóstico, 

sendo que a desordem motora presente está intimamente relacionada à área do SNC lesada 

(Gianni, 2005).

Na  forma  de  manifestação  clínica  denominada  PC  tetraparética  espástica,  que 

caracteriza os indivíduos que fazem parte da amostra desta pesquisa, existe um acometimento 

simétrico  dos quatro membros  (superiores  e  inferiores),  além da musculatura  do tronco e 

cabeça.  São  casos  mais  graves  onde  as  aquisições  motoras  ocorrem tardiamente  ou  nem 

chegam a ocorrer  (Gianni,  2005).  As alterações  motoras  freqüentemente  são assimétricas, 

sendo  comum  a  perseverança  de  reflexos  primitivos  exacerbados,  o  que  faz  com que  o 

indivíduo  adquira  posturas  assimétricas  contribuindo  para  o  estabelecimento  de  possíveis 

deformidades posturais. O prognóstico para estes indivíduos é bastante reservado, o que os 

faz  dependentes  de  equipamentos  para  permanecerem  em  qualquer  posicionamento 

antigravitacionário,  como  a  postura  sentada  ou  em  pé,  ou  mesmo  para  a  locomoção, 

comumente feita em cadeira de rodas. 

A incapacidade de se manter sem apoio na postura sentada, como pode ser visualizado 

na Figura 1.1, reforça a necessidade de sistemas adequados de posicionamento voltados às 

exigências motoras impostas por indivíduos com PC tetraparética espástica, independente da 

situação  a  que  for  submetido,  seja  para  o  banho,  alimentação,  passeio  ou  qualquer  outra 

atividade em que vá participar.

          

(A)          (B)
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        (C)                     (D)

Figura 1-1 Indivíduo com diagnóstico clínico de paralisia cerebral tetraparética espástica em postura 

sentada: (A) vista lateral; (B) vista posterior; (C) vista anterior e (D) posicionado na cadeira de rodas. 

(Fonte: pesquisadora)

Neste estudo o foco foi dado para o banho, uma tarefa contida nas atividades da vida 

diária (AVD) cuja definição engloba todas as atividades direcionadas ao cuidado do indivíduo 

para  com  o  seu  próprio  corpo  (AOTA,  2002).  O  principal  fator  responsável  pelo 

direcionamento deste estudo à resolução da problemática referente ao banho dos indivíduos 

com PC tetraparética espástica foi devido principalmente aos freqüentes relatos, ou mesmo 

queixas dos cuidadores em relação à falta de um equipamento adequado para a realização 

desta tarefa, obtidos na prática clínica da pesquisadora. 

A Figura 1.2 ilustra a situação mais comumente relatada pelos cuidadores em relação 

às atuais condições que é realizado o banho dos indivíduos que fazem parte deste estudo. 

Freqüentemente esses fazem uso de banheira plástica, produto mais adequado para o banho de 

crianças de 0 à 2 anos de idade pelo fator limitante da estatura adquirida, ou bacia de metal, 

ambas colocadas no chão. A figura referida permite visualizar que, além do equipamento não 

promover  apoio  suficiente  para  que  o  usuário  permaneça  sentado  independente  sem  a 

necessidade de o cuidador segurá-lo com uma das mãos, também não está adequado a estatura 

do indivíduo que o utiliza. Além disso, não favorece uma postura de conforto ao cuidador que 

executa a tarefa, obrigando o mesmo a permanecer em posição de agachamento durante todo 

o tempo da atividade. 
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(A) (B)

Figura 1-2 Atividade do banho: (A) e (B) posicionamento do indivíduo com diagnóstico clínico de paralisia 

cerebral tetraparética espástica e sua cuidadora com equipamento utilizado (banheira de bebê) colocado 

no chão.

(Fonte: pesquisadora)

Outra situação comum observada foi a necessidade sentida pelos cuidadores de elevar 

o equipamento a uma altura que proporcionasse maior conforto a eles, evitando a postura 

abaixada,  o  que  favorece  o  aparecimento  freqüente  de  dores,  principalmente  nas  costas, 

segundo seus próprios relatos. A solução descrita e comumente adaptada por grande parte dos 

entrevistados foi colocar a banheira ou bacia utilizadas sobre um móvel. A Figura 1.3 mostra 

a seqüência do banho onde a banheira foi elevada utilizando-se uma mesa como base/suporte. 

Percebe-se que, apesar do equipamento continuar inadequado às exigências físicas (motoras) 

impostas pelo usuário (indivíduo com PC tetraparética espástica), a elevação do sistema como 

um todo favoreceu uma biomecânica postural mais adequada ao cuidador, possibilitando que 

o mesmo permaneça em pé enquanto executa a atividade do banho, evitando assim posturas 

abaixadas.

Além da pouca variação de tamanho, a banheira utilizada não promove, em nenhum 

aspecto,  condição  que  facilite  o  posicionamento  sentado  ou  deitado  dos  usuários  que 

compõem este estudo, visto que se trata de indivíduos que necessitam de sistemas especiais de 

assento e encosto para permanecerem na postura. Este fato obriga o cuidador a manter durante 

todo  o  tempo  da  atividade  uma  das  mãos  sob  o  indivíduo  para  mantê-lo  seguro  no 

equipamento,  enquanto que a outra mão realiza todas as funções referentes à tarefa, como 

ensaboar e enxaguar todo o corpo. Além disso, o fato de se usar uma mesa para a elevação do 

sistema, geralmente impossibilita que o banho seja dado no banheiro pela restrição do espaço 
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físico freqüente desse ambiente, fazendo que o mesmo seja realizado em outras partes da casa, 

sendo neste caso, a cozinha o local utilizado. 

                                                                                 

       (A)                   (B)

        

       (C)                   (D)

(E)                   (F)
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            (G)   (H)

Figura 1-3 Seqüência da atividade do banho: (A-H) posicionamento do indivíduo com diagnóstico clínico 

de paralisia cerebral tetraparética espástica e sua cuidadora com equipamento utilizado (banheira de 

bebê) colocado em cima da mesa.

(Fonte: pesquisadora)

A Figura 1.4 permite a visualização da seqüência do banho realizado em uma cadeira 

de banho pertencente a um indivíduo que faz parte da amostra desta pesquisa. Confeccionada 

especificamente com o intuito de atender as necessidades físicas do usuário/indivíduo com PC 

tetraparética espástica, e segundo a estatura do seu cuidador, a apresentação e avaliação do 

equipamento está descrita no Capítulo 2. A avaliação referente à situação do banho mostrado 

na Figura 1.4 nos  permite  relatar  que o equipamento  utilizado  promove uma situação  de 

conforto e segurança ao usuário que mantém toda a superfície corpórea apoiada. Além disso, 

possibilita uma postura biomecanicamente favorável ao cuidador, que se mantém em pé com 

cotovelos levemente fletidos, mantendo suas mãos livres para a execução da atividade, não 

sobrecarregando portanto, nenhuma parte específica do seu corpo. Cabe ressaltar que, por não 

necessitar de qualquer item adaptativo no que se refere à altura do equipamento como foi 

descrito na situação anterior, o banho pode ser realizado no banheiro da casa.
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            (A) (B)

          

(C)           (D)

Figura 1-4 Seqüência de atividade do banho: (A -D) posicionamento do indivíduo com diagnóstico clínico 

de paralisia cerebral tetraparética espástica e sua cuidadora em cadeira de banho.

(Fonte: pesquisadora)

Estas situações acima descritas permitem uma visão geral sobre o tema abordado nesta 

pesquisa,  já que a  maioria  dos  entrevistados  (cuidadores)  não dispõe de um equipamento 

adequado para o banho do indivíduo com PC tetraparética espástica. 

Sendo  assim,  reforça-se  a  necessidade  de  que  sejam  realizados  estudos  mais 

aprofundados no sentido de se desenvolver produtos mais apropriados ao atendimento das 

necessidades  impostas  pelos  indivíduos  com  PC  tetraparética  espástica,  bem  como  seus 

cuidadores.
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1.2 Questionamentos da pesquisa 

Segundo Schumann (1994), um dos elementos de estratégia de design é o surgimento de 

uma  necessidade  ou  oportunidade,  ou  seja,  reconhecer  a  existência  de  um problema  que 

precisa de solução, para então surgirem os estudos para compreender com profundidade o 

tema e desenvolver uma estratégia de resolução. 

Os produtos  disponibilizados  no  mercado  nacional  por  empresas  especializadas  na 

fabricação/comercialização de equipamentos de tecnologia assistiva são de pouca variedade e 

freqüentemente  não  atendem  todas  as  exigências  motoras  específicas  desses  usuários  de 

maneira satisfatória. Durante o desenvolvimento desta pesquisa, alguns novos equipamentos 

para assistir o indivíduo com PC no posicionamento e manutenção da postura sentada durante 

a atividade do banho foram disponibilizados no mercado brasileiro, entretanto a experiência 

clinica  prática  da  pesquisadora  aponta  que  a  somatória  de  todas  as  características  destes 

produtos  não  invalida  o  caráter  investigativo  do estudo sobre a  condição  atual  do  banho 

desses indivíduos, assim como a necessidade de se obter um novo produto com o conjunto de 

especificações exigidas por esses usuários e consumidores.

Dentre  os  produtos  disponibilizados  no  mercado  internacional  obtidos  através  de 

pesquisa realizada em sites e catálogos, alguns sistemas de cadeira de banho, de acordo com 

suas descrições, parecem suprir mais adequadamente as necessidades desses usuários, porém 

a comercialização para o mercado nacional torna-se inviável diante do seu alto custo somados 

as taxas alfandegárias de importação. Além disso, acrescenta-se o fato de que grande parte 

dos possíveis consumidores não possui condição sócio-econômica favorável, como pôde ser 

constatado nos resultados do formulário aplicado, descrito no capítulo 4 (Fig.4.7, pág. 70).

Estudar a função do produto e determinar os fatores que adicionam valor a ele, analisando 

as  necessidades  impostas  pelo  usuário  (indivíduo  com  PC  tetraparética  espástica)  e 

consumidor (cuidador), consiste assim na temática abordada neste trabalho; que é embasado 

por questionamentos, como: 

• A pesquisa trará novo produto de ajuda técnica que facilite a atividade do banho de 

pessoas  com deficiência  física  grave,  promovendo  posicionamento  dos  usuários  e 

facilitando o manuseio dos cuidadores?

• A partir  dos  resultados  obtidos  neste  estudo,  é  possível  se  propor  um produto  de 

interesse as indústrias especializadas na produção de equipamentos de ajudas técnicas 

e que seja adequado e economicamente viável as condições econômicas dos possíveis 

compradores?
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Baseado  neste  fato,  esta  pesquisa  desenvolvida  no  âmbito  do  Programa  de  Pós-

Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no 

centro  de  pesquisa  do  Laboratório  de  Acessibilidade  Integrada  –  LAI  teve  suas  bases 

consolidadas para o desenvolvimento do protótipo de cadeira de banho para indivíduos com 

paralisia cerebral tetraparética espástica, com o intuito de se obter as características físicas 

ideais de usabilidade para o produto, além de despertar o possível interesse à comercialização 

por indústrias da área médica hospitalar.

1.3 Desafios e Parcerias 

Conceber um produto que atenda todas as exigências motoras dos indivíduos com PC 

tetraparética  espástica/usuário  e  seus  cuidadores/consumidores  para  a  atividade  do  banho 

ainda é um desafio,  visto que, apesar das necessidades comuns resultantes  do seu quadro 

motor  geral,  e  por  se  tratar  de  indivíduos  distintos,  cada  qual  pode  apresentar  certas 

particularidades  que  devem  ser  consideradas  no  contexto  geral.  Entretanto,  na  busca  de 

equivaler às possibilidades para uso de objetos, espaço físico ou até mesmo pela melhora da 

qualidade de vida de pessoas com incapacidades e seus cuidadores, são construídas parcerias 

pela união de diferentes domínios, a exemplo da engenharia com a fisioterapia. 

Este trabalho inclui atividades de pesquisa voltadas para a análise da tarefa do banho 

atual de indivíduos com diagnóstico clínico de paralisia cerebral tetraparética espástica sob a 

visão  dos  seus  cuidadores,  para  que  através  do desenvolvimento  de  um novo recurso  se 

obtenha facilitação da atividade do banho, valorizando a saúde, o bem estar dos cuidadores 

empenhados na tarefa, além de possibilitar a promoção do envolvimento na atividade,  por 

parte do usuário, independente das suas incapacidades.

Para  a  Organização  Mundial  de  Saúde  incapacidade  é  “um  termo  que  abrange 

deficiências, limitação de atividades ou restrição na participação” (OPAS/OMS, 2003, p13). 

Assim,  compreende  amplamente  um  conjunto  de  conceitos  que  atualmente  vêm  sendo 

divulgados como norteadores de uma classificação de saúde e estados relacionados a ela.

Desta forma, tem-se que deficiência “são problemas nas funções ou nas estruturas do 

corpo como um desvio significativo ou perda”, enquanto que limitação de atividades “são 

dificuldades  que  um  indivíduo  pode  ter  para  executar  uma  atividade”  e  restrição  na 

9



participação “são problemas que um indivíduo pode enfrentar ao se envolver em situações de 

vida” (OPAS/OMS, 2003, p.13).

Sendo assim,  diante desta classificação,  todos os indivíduos que fazem parte deste 

estudo,  ou  seja,  pessoas  com diagnóstico  de paralisia  cerebral  tetraparética  espástica são 

considerados indivíduos com deficiência,  que pela inabilidade na realização das funções e 

conseqüente dependência por parte dos seus cuidadores, constituem um grupo de usuários que 

merecem atenção por parte de especialistas.

1.4 Objetivo

Esta dissertação tem como objetivo demonstrar a atual situação da atividade de vida 

diária  referente  ao  banho  de  indivíduos  com  diagnóstico  clínico  de  paralisia  cerebral 

tetraparética  espástica  sob  a  visão  dos  seus  cuidadores,  bem  como  avaliar  a  gama  de 

equipamentos utilizados para este fim, além da necessidade de adaptações recebidas por estes, 

executadas pelos próprios cuidadores. O levantamento de todos os produtos indicados para os 

indivíduos  da  amostra  desta  pesquisa,  disponíveis  nas  principais  fábricas  de  produtos  de 

tecnologia  assistiva  do  país  possibilitou  a  análise  geral  dos  mesmos  referentes  às 

características de confecção e design. E por fim, os resultados obtidos contribuíram para a 

elaboração de conceitos sobre o processo de design, voltados para as reais necessidades dos 

usuários/indivíduos  com  PC  tetraparética  espástica  e  consumidores/cuidadores  para  a 

elaboração do projeto do protótipo. 

1.4.1 Objetivo Geral

Criar protótipo de cadeira de banho (produto) que atenda as exigências motoras de 

indivíduos  com paralisia  cerebral  tetraparética  espástica  e  promova  biomecânica  postural 

adequada aos cuidadores, a ser comercializada no mercado nacional.

1.4.2 Objetivos Específicos

• Aprofundar os conhecimentos sobre as reais condições que é executada a atividade da 

vida diária do banho de indivíduos com incapacidade funcional severa (PC tetraparética 

espástica);
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• Realizar análise crítica do ponto de vista da funcionalidade,  conforto e praticidade das 

cadeiras de banho fabricadas nas principais indústrias de produtos de tecnologia assistiva 

do mercado nacional, voltadas às necessidades específicas do público da amostra;

• Captar a opinião dos possíveis consumidores da cadeira de banho em relação: aos tipos de 

materiais  utilizados  na  confecção  da  estrutura  e  do  assento/encosto;  a  presença  de 

acessórios  como  cintos  e  apoio  de  cabeça;  às  características  referentes  à  segurança, 

conforto,  capacidade  de  ajuste,  facilidade  de  limpeza,  leveza  do  equipamento, 

durabilidade e praticidade (capacidade de dobrar/desmontar); além da cor do produto;

• Captar e analisar as características referentes às medidas antropométricas do indivíduo 

com paralisia  cerebral  tetraparética  espástica e  seu cuidador,  que sejam pertinentes  às 

dimensões do novo produto.

1.5 Metodologia

As etapas e os processos do estudo foram constituídos por uma pesquisa classificada 

como  descritiva-exploratória,  uma  vez  que  teve  como  objetivo explorar  a  problemática 

referente a situação atual do banho, relacionando-a a descrição das características  de uma 

determinada  população  caracterizada  pelo  diagnóstico  clínico  de  paralisia  cerebral 

tetraparética espástica, além de estabelecer as relações entre suas variáveis (Gil, 2002). 

Enquanto um delineamento,  um procedimento técnico ou uma estratégia adotada, o 

processo  metodológico  utilizado  foi  o  levantamento.  Assim,  as  informações  acerca  da 

situação atual da atividade do banho de indivíduos com PC tetraparética sob o ponto de vista 

dos seus cuidadores forneceram a base para que através de análise quantitativa pudessem ser 

obtidas as conclusões correspondentes aos dados coletados.

Definiu-se como área de execução da pesquisa o Centro de Reabilitação Infantil do 

Estado do Rio Grande do Norte – CRI; a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 

APAE; a Clínica Redori e a Clínica Mipi, estando todas estas situadas na cidade de Natal/ 

RN. Cabe ressaltar que a escolha por essa área de abrangência foi intencional, visto que são 

locais freqüentados por indivíduos com as características de interesse desta pesquisa.

O estudo utilizou como técnica padronizada de coleta de dados o formulário (Anexo I), 

para obter as características da população que faz parte deste estudo, composta pelo usuário 

(indivíduo  com  PC  tetraparética  espástica)  e  pelo  consumidor  (cuidador),  em  relação  à 
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execução de uma atividade de vida diária, o banho. Gil (2002) considera o formulário uma das 

mais  práticas  e  eficientes  técnicas  de  coleta  de  dados,  sendo  atualmente  a  técnica  mais 

adequada nas pesquisas de opinião e mercado, por ser aplicável aos mais diversos segmentos 

da população e por possibilitar a obtenção de dados facilmente tabuláveis e quantificáveis.

Com o propósito de garantir fidedignidade, validade e operatividade, realizou-se o pré-

teste do instrumento de coleta de dados. A partir da resposta dos entrevistados e da corrente 

fluência durante a aplicação do formulário, verificou-se que o instrumento estava adequado, e 

sem a necessidade de revisão, deu-se início a coleta dos dados.

O formulário aplicado foi dividido em cinco partes, sendo que na sua estrutura foi 

composto  em  sua  quase  totalidade  por  perguntas  fechadas  que  deixavam  o 

consumidor/cuidador livre para escolher a alternativa mais apropriada ao questionamento, e 

por duas perguntas abertas que permitiram o registro de qualquer outra informação que o 

respondente considerasse importante relatar. 

Para o tratamento dos dados, deu-se precedência ao caráter representativo sistemático 

dos resultados, realizando-se contagem manual dos achados.

Terminada  a  análise  do  referencial  teórico,  partiu-se  para  a  elaboração  do  projeto 

conceitual e desenvolvimento do protótipo. 

O  processo  metodológico  seguido  encontra-se  detalhado  no  Capítulo  3  desta 

dissertação.

1.6 Estrutura da Dissertação

Com o intuito de se atingir os objetivos já descritos, esta dissertação foi estruturada da 

seguinte forma:

O Capítulo 1 apresenta o contexto da dissertação, o objetivo geral e o específico, a 

exposição do problema inicial da pesquisa, os conceitos norteadores do trabalho voltado para 

pessoas  com  incapacidades,  com  seus  desafios  e  a  síntese  da  metodologia  aplicada  ao 

desenvolvimento do projeto.

O  Capítulo  2  aborda  uma  revisão  dos  principais  conceitos  referentes  à  paralisia 

cerebral, à atividade de vida diária, à tecnologia assistiva, ao desenvolvimento de produtos e 

um levantamento das cadeiras de banho disponíveis no mercado nacional com características 

físicas voltadas às necessidades específicas do público que compõe a amostra da pesquisa.
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No  Capítulo  3  estão  descritos  os  métodos  de  pesquisa  empregados:  pesquisa 

descritiva-exploratória  e  o  levantamento  dos  dados,  como  procedimento  metodológico 

adotado, com a caracterização da área de abrangência do estudo, determinação da amostra, 

evidenciando o instrumento usado na coleta dos dados e a sua forma de aplicação.

A análise dos resultados esperados bem como suas discussões constitui o Capítulo 4, 

que consiste no exame e classificação dos achados em figuras representativas e referências, de 

forma a embasar as proposições iniciais do estudo nas conclusões.

O  Capítulo  5  é  dedicado  aos  aspectos  conceituais  e  as  especificações  do 

desenvolvimento do protótipo da cadeira de banho. Em traços gerais, conceitua-se o processo 

de design e desenvolvimento de produto, quantificam-se as funções do produto, estabelece a 

análise dessas funções e apresenta o resultado final da elaboração do protótipo.

As conclusões são apontadas no Capítulo 6, onde uma visão global do problema é 

apresentada, identificando-se os possíveis fatores que influenciam a questão ou são por ela 

influenciados. Algumas recomendações futuras para pesquisas no ramo de desenvolvimento 

de produtos voltado para o deficiente físico são sugeridas, principalmente no que diz respeito 

aos produtos destinados as atividades da vida diária, mais especificamente o banho, para que 

se possa constituir  uma fonte inicial  de pesquisa deste setor no Estado do Rio Grande do 

Norte, em específico na cidade de Natal. 

A Figura 1.5 informa de maneira concisa a disposição dos capítulos no corpo desta 

dissertação, bem como suas abordagens:

AbordagemAbordagem

 Capítulo 1 Introdução:

− Contextualização do problema

− Questionamentos da pesquisa

− Desafios e parcerias

− Objetivo

− Metodologia

− Estrutura da dissertação

− Considerações finais
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 Capítulo 2       Referencial Teórico:

− Paralisia Cerebral

− Atividades da Vida Diária

− Tecnologia Assistiva

− Desenvolvimento de Produtos

− Cadeiras de Banho 

− Considerações Finais

 Capítulo 3       Metodologia:
− Tipologia da Pesquisa

− Área de Execução

− Coleta dos Dados

− Tamanho da Amostra

− Formulário da Pesquisa

− Tratamento dos Dados

− Considerações Éticas

− Limitações do Trabalho

− Considerações Finais

 Capítulo 4       Resultados e Discussão:
− Informações Gerais

− Perfil do Usuário e Consumidor

− Condição do Banho Atual

− Características do Equipamento

− Medidas Antropométricas

− Considerações Finais

 Capítulo 5       Desenvolvimento do Protótipo:
− Elaboração do Projeto

− Análise Crítica do Protótipo

− Considerações Finais

 Capítulo 6      Conclusões: 
− Pesquisa Bibliográfica

− Metodologia da Pesquisa

− Resultados da Pesquisa
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− Desenvolvimento do Protótipo

− Análise Crítica do Trabalho

− Recomendações

Referências Bibliográficas

ANEXO I       Formulário

ANEXO II       Figuras do formulário

ANEXO III       Termo de consentimento

ANEXO IV       Termo de consentimento

Figura 1-5 Quadro da estrutura da dissertação.

1.7 Considerações Finais

Este capítulo abordou uma visão geral acerca do tema desta dissertação bem como 

seus  objetivos.  Através  da relação  da descrição  do quadro motor  dos indivíduos  com PC 

tetraparética espástica com as atividades atuais de banho mais comumente encontradas, como 

pôde ser constatado na aplicação do formulário (Anexo I), pôde-se constatar a necessidade 

real do uso de um equipamento que promova uma situação favorável para o posicionamento 

tanto do indivíduo usuário no equipamento como para o cuidador que realiza a tarefa. Além 

disso, o quadro da estrutura da dissertação norteia os capítulos seqüentes com suas respectivas 

abordagens.

O capítulo  2 segue com uma revisão bibliográfica  referente  à  paralisia  cerebral;  a 

atividade de vida diária com ênfase no banho; à tecnologia assistiva; ao desenvolvimento do 

produto;  e  às  cadeiras  de  banho  mais  comumente  encontradas  no  mercado  nacional 

direcionadas  ao  público  que  constitui  a  amostra  desta  pesquisa.  Tal  abordagem  é  de 

fundamental  importância  para  uma  melhor  compreensão  dos  resultados  que  serão 

apresentados do corpo deste trabalho.
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Capítulo 2

Revisão Bibliográfica

A tendência do mercado atual é a ampliação dos produtos destinados a atender grandes 

parcelas  da  população,  objetivando  proporcionar  um  design  que  atenda  as  exigências  ou 

necessidades de pessoas com ou sem incapacidades, entretanto o processo de desenvolvimento de 

um produto  destinado  a  um grupo de  usuários  com características  específicas  (pessoas  com 

incapacidades) merece destaque. Neste contexto, apesar deste processo seguir os mesmos passos 

do desenvolvimento de qualquer outro produto, faz-se necessário ampliar a compreensão acerca 

das características, necessidades, preferências e estilo de vida destes usuários.

Entende-se por consumidor, um indivíduo ou um grupo de indivíduos que, frente a uma 

necessidade,  efetua  a  compra  de  um  produto  ou  serviço  mediante  pagamento  do  mesmo. 

Consumidor e usuário são considerados sinônimos quando ambos cumprem o mesmo papel, ou 

seja,  compra o produto para o seu próprio consumo ou uso (Soares e Martins,  2000).  Neste 

estudo, as palavras “consumidor” e “usuário” serão usados de maneira distinta, de forma que o 

primeiro denomina aquele quem compra o produto (cadeira de banho), neste estudo representado 

pelo cuidador, e o segundo representa aquele que efetivamente usa o produto, ou seja, o indivíduo 

com paralisia cerebral tetraparética espástica (pessoa com incapacidade).

Este capítulo tem a finalidade de delinear a definição, a epidemiologia, a etiologia e a 

classificação da paralisia cerebral (PC), em específico a PC tetraparética espástica, relacionando a 

dependência desses indivíduos nas atividades da vida diária (AVD) com o uso de equipamentos 

de tecnologia assistiva (TA) no que se refere à atividade do banho. Além de apresentar uma 

revisão  geral  dos  produtos  cadeiras  de  banho destinados  a  este  público,  e  que se  encontram 

disponíveis até a presente data no mercado nacional. Além disto, também objetiva fundamentar 

os conceitos que justificam a prática de confecção de um produto específico para o banho, uma 
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vez que neste reside a razão para o entendimento da necessidade real dos usuários, ou seja, as 

exigências motoras impostas por esses indivíduos.

2.1 Paralisia Cerebral

2.1.1 Definição

O termo Paralisia Cerebral (PC) tem sido utilizado desde a segunda metade do século 

passado para se referir a um grupo muito heterogêneo de indivíduos que apresentam, em comum, 

prejuízo motor decorrente de uma condição não progressiva, adquirida antes dos primeiros anos 

de vida (Schwartzman, 2004). A Organização Mundial de Saúde (OMS) define o termo paralisia 

cerebral como uma encefalopatia crônica não progressiva da infância, conseqüente de uma lesão 

estática ocorrida no período pré, peri ou pós-natal em um indivíduo, que afeta o sistema nervoso 

central (SNC) em fase de maturação estrutural e funcional. É uma disfunção predominantemente 

sensório-motora, envolvendo distúrbios no tônus muscular, postura e movimentação involuntária 

(Mancini et al, 2002).

2.1.2 Epidemiologia e Etiologia

Para Nelson (apud Schwartzman, 2004) os achados relativos à incidência da PC variam de 

1,2 a 2,3 por 1000 crianças em idade escolar e para Gianni (2005) de 1,5 a 2,5 indivíduos a cada 

1000  nascidos  vivos,  sendo  que  esses  valores  são  referentes  aos  Estados  Unidos  e  países 

desenvolvidos.  Segundo  Mancini  et  al  (2002),  em  países  subdesenvolvidos  ou  em 

desenvolvimento a incidência da PC é maior que nos países desenvolvidos, com índices de até 

7:1000 e no Brasil estimam-se cerca de 30.000 a 40.000 novos casos por ano. A mesma autora 

descreve que nos últimos anos tem-se observado um aumento nos índices de incidência da PC, 

fato este que pode estar relacionado à melhoria dos cuidados médicos perinatais, ou seja, durante 

o parto, contribuindo para o aumento da sobrevivência de indivíduos com idade gestacional e 

baixo  peso  ao  nascimento  cada  vez  mais  extremos,  sendo  estes  considerados  fatores  de 

predisposição para a instalação do quadro de paralisia cerebral.
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Etiologicamente a PC é classificada de acordo com a fase de desenvolvimento do encéfalo 

(cérebro) em que a lesão ocorre. Assim, segundo Gianni (2005):

• Fase pré-natal: as causas mais comuns são as malformações encefálicas e as infecções 

congênitas como a sífilis, a toxoplasmose, a rubéola, o citomegalovírus, o HIV e o 

herpes.

• Fase peri-natal: considera-se a anóxia, ou seja, a falta de oxigenação durante o período 

do parto,  o  principal  agente  etiopatogênico,  sendo neste  grupo que se  enquadra  a 

maioria dos casos da PC de causa conhecida.

• Fase pós-natal: engloba os casos em que se diagnostica lesão encefálica ocorrida entre 

a segunda semana de vida até o segundo ano de vida da criança. Nessa fase, as causas 

mais comuns são meningites, tumores ou lesões traumáticas.

2.1.3 Classificação Clínica

A  Paralisia  Cerebral  é  classificada  clinicamente  de  acordo  com  o  tipo  de 

comprometimento  motor  e  distribuição  do  mesmo,  o  que  determina  o  quadro  clínico  de 

manifestação.  A  desordem motora  está  diretamente  relacionada  com a  área  do  SNC  lesada 

(Gianni, 2005). Basicamente pode-se classificar a PC de acordo com a alteração tônica em dois 

principais grandes grupos: espástico e discinético ou extrapiramidal.

A espasticidade pode ser definida como o aumento do tônus muscular que pode ser notada 

como uma resistência observada no movimento de flexão e extensão passiva dos vários grupos 

musculares examinados (Schwartzman, 2004). Uma força lentamente aplicada sobre um músculo 

espástico,  pode  desencadear  pouca  resistência,  porém quando a  velocidade  do  estiramento  é 

progressivamente aumentada, a resistência muscular também aumenta na mesma proporção e é 

comum de  ocorrer  que,  mesmo  depois  de  terminado  o  alongamento  muscular,  o  reflexo  de 

contração persiste (Cunha Filho, 2004). A PC espástica é o tipo mais comum, apresentando-se em 

58% dos casos na sua forma pura, caracterizando-se pela hipertonia muscular devido à lesão do 

sistema piramidal associada à fraqueza muscular e paresia, ou seja, diminuição do movimento. 

Geralmente, nesses indivíduos o crescimento ósseo não ocorre concomitantemente ao estiramento 

muscular  prejudicado pela  presença  da  espasticidade,  tornando comum com o crescimento  a 
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presença  de  deformidades  ósteo-articulares.  Além  disso,  são  indivíduos  que  freqüentemente 

apresentam atraso nas aquisições motoras e persistência de reflexos primitivos (Gianni, 2005).

Já a PC discinética caracteriza-se por movimentos e posturas anormais, decorrentes da 

coordenação motora ineficiente e alterações na regulação do tônus muscular (Gauzzi e Fonseca, 

2004).  É conseqüente de lesão ocorrida no sistema extrapiramidal, ou seja, nos núcleos da base. 

O distúrbio se caracteriza basicamente pela presença de movimentos involuntários, que podem 

estar em maior ou menor proporção. São indivíduos em que o movimento ativo é parasitado por 

movimentos anormais proximais denominados coréia; movimentos anormais distais classificados 

como atetose; ou amplos e fixos que são as distonias. Nesta forma também ocorre atraso das 

aquisições  motoras  e  persistência  de  reflexos  primitivos.  Ao  contrário  do  que  ocorre  na 

espasticidade pura, são indivíduos que mais dificilmente desenvolvem deformidades músculo-

esqueléticas pela presença excessiva de movimentação (Gianni, 2005).

Num grupo menor, porém não menos importante, ainda se classifica a PC pela sua forma 

de manifestação clínica em atáxica e mista. A forma atáxica é menos comum, sendo conseqüente 

à lesão que atinge o cerebelo e/ou suas vias. Clinicamente é caracterizada por uma incoordenação 

dos movimentos e déficit de equilíbrio, que pode estar presente tanto no repouso como durante a 

execução de um movimento. Freqüentemente o tônus muscular é predominantemente baixo. Já a 

forma mista é caracterizada por alterações ocorridas simultaneamente nos sistemas piramidal, 

extrapiramidal e cerebelar,  podendo estar presente espasticidade,  movimentação involuntária e 

ataxia em maior ou menor grau (Gianni, 2005).

Em geral, a paralisia cerebral nas formas atetóide e atáxica envolvem todas as partes do 

corpo, diferentemente do que ocorre na PC espástica,  onde diferentes partes do corpo podem 

estar acometidas (Bax, 2000). 

2.1.4 Classificação Topográfica

A paralisia cerebral se classifica em três tipos de acordo com a distribuição topográfica do 

comprometimento do corpo: hemiparética, diparética e tetraparética.

• PC hemiparética: é caracterizada por déficit motor e espasticidade unilateral, ou seja, 

pela alteração tônica e postural de todo um hemicorpo, direito ou esquerdo, que será 

determinado  pela  lesão  do  hemisfério  cerebral  contra-lateral.  Em  geral,  há  um 
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predomínio maior da espasticidade no membro superior em relação ao inferior, o que 

resulta numa predominância de função com o membro superior não afetado, usando o 

membro acometido apenas como auxiliar quando necessário. São indivíduos que em 

geral  apresentam um bom prognóstico  em relação  à  marcha  e  independência  nas 

atividades de vida diária (AVD) (Bax, 2000; Gianni, 2005). 

• PC  diparética:  neste  grupo  há  um  comprometimento  dos  membros  superiores  e 

inferiores de ambos os hemicorpos (direito e esquerdo), porém os membros superiores 

são geralmente menos comprometidos que os inferiores, o que garante aos indivíduos 

deste grupo um bom prognóstico funcional. Em relação ao prognóstico de marcha, 

este depende do grau de comprometimento resultante da lesão. Cabe ressaltar que os 

membros  superiores  poderão  atuar  como  potentes  auxiliadores  juntamente  com 

dispositivos auxiliares para marcha, como andadores e muletas quando necessários.

• PC  tetraparética:  neste  grupo  enquadram-se  os  indivíduos  que  apresentam  um 

comprometimento  motor  global,  ou  seja,  todas  as  partes  do  corpo  são  afetadas 

resultantes de uma lesão mais acentuada. São casos mais graves, onde apesar de poder 

haver variações das seqüelas motoras, freqüentemente são indivíduos que apresentam 

controle de cabeça e tronco insuficientes ou ausentes devido ao tônus dos músculos 

flexores  cervicais  e  de  tronco  estar  habitualmente  diminuído.  A  persistência  de 

reflexos  primitivos  somada ao comprometimento  motor  global,  ou seja,  de todo o 

corpo,  faz  com que  as  aquisições  motoras  ocorram tardiamente  ou  não  ocorram, 

promovendo um prognóstico de reabilitação bastante reservado (Gianni, 2005). Esses 

indivíduos freqüentemente dependerão do suporte proporcionado por equipamentos de 

ajudas  técnicas  (tecnologia  assistiva)  para  se  manterem  posicionados  durante  a 

execução das atividades da vida diária como a atividade referente ao banho, ou mesmo 

para se locomoverem, neste caso com a indicação de uma cadeira de rodas (Gauzzi e 

Fonseca, 2004).

2.1.5 Problemas Associados

Segundo Schwartzman, 2004 e Gianni, 2005, embora os prejuízos que caracterizam e que 

dominam o quadro clínico na PC sejam motores,  sabe-se que a maioria  dos indivíduos pode 
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apresentar problemas associados como: epilepsia,  retardo mental,  dificuldades do aprendizado 

escolar, distúrbios visuais, distúrbios da fala e perda auditiva. 

Nos indivíduos que fazem parte deste estudo, pessoas com paralisia cerebral tetraparética 

espástica, é comum estar presente no seu estado geral, um ou vários desses problemas associados, 

o que reforça a importância de sabermos qual a influência desses problemas que muitas vezes se 

tornam agravantes do prejuízo motor já existente. 

• Convulsões  ou  epilepsia:  as  crises  convulsivas  estão  presentes  em 25  a  45% dos 

indivíduos com PC e podem se apresentar sob diferentes formas. São conseqüentes da 

lesão  orgânica  do  sistema  nervoso  que  leva  à  descargas  anormais  excessivas  e 

transitórias da atividade elétrica do cérebro, manifestadas clinicamente por uma ampla 

variedade de sintomas dependentes da área comprometida. A presença de convulsões 

sempre é vista como um grande fator negativo, pois as crises de difícil controle podem 

agravar uma região já danificada, piorando ainda mais o quadro clínico do indivíduo 

(Gianni, 2005).

• Alterações oculares e visuais: a forma mais comum e presente em quase 50% dos 

casos de PC é o estrabismo, que pode ser convergente ou divergente, sendo resultante 

do  controle  desordenado  dos  movimentos  dos  músculos  dos  olhos.  Dentre  outras 

alterações,  a  atrofia  óptica,  baixa  visual  cortical,  agnosia  visual  entre  outras,  são 

alterações visuais que podem também estar presentes (Gianni, 2005; Bax, 2000).

• Déficit cognitivo: cerca de 50 a 70% dos indivíduos com PC apresentam algum déficit 

cognitivo, podendo ser classificado em distúrbio de aprendizagem leve, moderado ou 

severo. A deficiência mental limita diretamente as aquisições educacionais e sociais 

desses indivíduos, além das suas possibilidades funcionais, por não haver motivação 

na realização de tarefas com objetivos específicos e falta de colaboração no treino das 

mesmas (Gianni, 2005; Bax, 2000).

• Distúrbio da fala e da linguagem: pode estar presente nos indivíduos com PC como 

resultado do envolvimento dos órgãos fono-articulatórios ou pela alteração dos centros 

nervosos  responsáveis  por  esta  função.  Muitos  desses  indivíduos  apresentam 

dificuldade de comunicação que pode ser erroneamente interpretada como falta  de 

compreensão (Gianni, 2005).
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• Dificuldade de alimentação: presente em sua maioria nos indivíduos com PC mais 

severamente comprometidos, a associação de sialorréia, protrusão da língua, reflexos 

de mordida e de vômito exacerbados, refluxo gastroesofágico e disfagia promovem 

grande dificuldade de alimentação, podendo levar ao quadro de desnutrição crônica. 

Ainda nestes indivíduos  mais  graves,  estes fatores somados a falta  de mobilidade, 

aumenta  de  maneira  significativa  o  risco  de  problemas  respiratórios  como  as 

pneumonias de repetição, que é uma das principais causas de óbito destes indivíduos 

(Gianni, 2005).

2.2 Atividades da Vida Diária

O  termo  Atividades  da  Vida  Diária  (AVD)  é  definido  pela  American  Occupational 

Therapy Association (AOTA) como “atividades que são orientadas para o cuidado do indivíduo 

para com o seu próprio corpo – também chamadas de atividades básicas da vida diária (ABVD) 

ou atividades pessoais da vida diária (APVD)”. As tarefas que constituem as AVD são banho, 

controle  dos  esfíncteres,  vestir-se,  comer,  alimentação,  mobilidade  funcional,  cuidado  com 

equipamentos pessoais, higiene pessoal e auto-cuidado, atividade sexual, dormir/descansar e uso 

do vaso sanitário (AOTA, 2002, p.609).

Segundo Trombly (2005, p.629), “as atividades da vida diária (AVD) são um componente 

importante do papel de manutenção pessoal”. O termo atividades básicas da vida diária (AVDB) 

é um sinônimo de cuidados pessoais e são tarefas universais essenciais para a manutenção da 

saúde.

No  início  da  vida,  uma  criança  é  completamente  dependente  em  todas  as  AVD.  O 

desenvolvimento da criança faz com que a demanda de cuidados dos pais diminua de maneira 

progressiva com o ganho da idade, consequentemente diminuindo o tempo gasto por eles nas 

atividades, o que freqüentemente não ocorre com os pais de indivíduos com incapacidades. O 

estudo de Crowe e Florez (2006) revelou que as mães de crianças com incapacidades múltiplas 

consomem mais  tempo na execução de tarefas  relacionadas  aos cuidados  da criança,  quando 

comparadas às mães de crianças sem incapacidades realizando as mesmas tarefas.  
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Diversos  fatores  podem interferir  no  processo  de  execução  das  AVD,  ou  mesmo  no 

processo de aprendizagem das mesmas, como ocorre em pessoas com desordens neurológicas de 

qualquer etiologia que podem apresentar dificuldades na execução de uma ou todas essas tarefas, 

seja por um período curto de convalescença ou por um período permanente. 

A  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS)  através  da  Classificação  Internacional  de 

Funcionalidade  (CIF)  apontou  recentemente  que  a  condição  de  saúde  do  indivíduo  está 

diretamente relacionada à sua funcionalidade, que engloba todas as funções do corpo, atividades 

e  participação.  Qualquer  motivo  que  possa  afetar  sua  condição  de  saúde,  seja  de  maneira 

temporária ou permanente, gera um estado de incapacidade, que inclui deficiências, limitação de 

atividades ou restrição na participação (OPAS/OMS, 2003).

Sabe-se que quanto mais comprometido motoramente for o indivíduo, maiores serão as 

dificuldades  na  realização  das  atividades  da  vida  diária,  o  que  restringirá  sua  participação 

tornando-o dependente em relação aos cuidadores, quadro este compatível ao dos indivíduos que 

fazem parte deste estudo, com paralisia cerebral tetraparética espástica.

Segundo Zelst (2006), a diminuição nas atividades e participação nas AVD de indivíduos 

com PC é conseqüente a uma limitação da função dos membros superiores, presente em mais de 

50% dessas crianças.  Essas  limitações  físicas  desde cedo marcam o desempenho restrito  nas 

atividades,  causando  considerável  angústia  tanto  nos  indivíduos  quanto  na  família  e/ou 

cuidadores.

Quando se refere aos indivíduos mais severamente comprometidos, indivíduos com PC 

tetraparética,  a  limitação  na  participação  torna-se  inevitável,  e  é  portanto,  necessária  a 

identificação por parte da equipe avaliadora das necessidades dos cuidadores na realização da 

atividade, de forma a proporcionar uma intervenção que potencialize o desempenho destes ou 

facilite a ação dos cuidadores durante a execução da atividade.        

Wiart  e  Darrah  (apud  Cox,  2003)  relatam  que  recentemente  mudanças  ocorridas  na 

filosofia  da  reabilitação  pediátrica  estão  fazendo  com  que  sejam  identificadas  todas  as 

necessidades  das  crianças  com incapacidades  e  das  suas  famílias.  A  CIF descreve  a  função 

humana como o resultado da interação entre as condições de saúde e os vários fatores ambientais 

ou  de  contexto  pessoal,  estimulando  a  consideração  de  barreiras  e  facilitadores  para  a 

participação na sociedade.
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Shephered (2001) descreve que normalmente indivíduos com limitações físicas variadas 

apresentam dificuldade na realização das AVD. Pela presença da incoordenação dos movimentos, 

podem se tornar incapazes de permanecerem na postura sentada e/ou alcançar partes do corpo. 

Ações estas consideradas indispensáveis para que o indivíduo obtenha o mínimo de participação 

na execução da atividade do banho, mesmo que assistido por equipamentos específicos de ajudas 

técnicas. 

Assim sendo, quando a alteração na condição de saúde gera incapacidade, e a aplicação de 

equipamentos de ajudas técnicas para potencialização ou restauração das funções humanas não 

são suficientes  para potencializar  as ações  do indivíduo,  faz-se necessária  a intervenção com 

conseqüente aplicação dessa técnica para assistir seus cuidadores.

2.2.1 O Banho

A higiene pessoal é um fator fundamental para a vida. O banho pode ser descrito como 

uma somatória de experiências que proporcionam a manutenção do estado de saúde, o bem estar 

pessoal, prazer, segurança, estimulação térmica, asseio ou purificação, reconciliação corpo-mente 

e relaxamento (Gooch, 2003).

Tabaquim e Lamônica (2004) descrevem que a atividade do banho é normalmente tida 

pelas  mães  como uma tarefa  de rotina dos seus filhos,  que muitas  vezes  é  considerada  pela 

criança como um momento de brincadeira e diversão, o que implica disponibilidade de tempo, 

interesse e prazer para ambas.

 Já Gooch (2003) considera o banho como uma atividade  complexa e potencialmente 

perigosa para todas as pessoas, por envolver uma combinação de água, espuma e uma superfície 

lisa,  caracterizada  pela  superfície  da  banheira  ou  chão.  Considerando  indivíduos  com 

incapacidades  ou  desabilidades  físicas,  esta  situação  pode  tornar-se  ainda  mais  complexa.  O 

banho do indivíduo com paralisia cerebral com motricidade severamente comprometida é uma 

atividade  que  exige  elaboração  com  crescente  grau  de  complexidade  e  exigências  que 

acompanham o crescimento da criança, podendo resultar em longo prazo numa atividade pouco 

prazerosa para o indivíduo e cuidador (Tabaquim e Lamônica, 2004).   

 Shephered (2001) reforça que um hábito de higiene adequado é importante para todas as 

pessoas,  mas  tem um significado adicional  para indivíduos  com incapacidades.  Desde idades 

precoces, estes devem ser encorajados e auxiliados pelos seus cuidadores para que obtenham a 
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higiene necessária para a manutenção da sua saúde. De modo geral, o banho deve ser considerado 

como uma atividade prazerosa, porém para pais de crianças com deficiência, esta tarefa pode 

tornar-se árdua, requerendo constante estado de atenção e alerta. Com o crescimento e aumento 

do peso da criança, as dificuldades tendem a aumentar tornando o trabalho ainda mais árduo.

O estudo de Gooch (2003) sugere que a solução mais adequada envolve a seleção e a 

indicação  de  um  equipamento  de  banho  que  necessariamente  deve  seguir  um  “caminho 

hierárquico”  para  ser  prescrito,  no  qual  se  deve  pensar  primeiramente  nas  adaptações  mais 

simples até uma banheira específica, sendo que em casos mais complexos, as modificações no 

ambiente podem também tornarem-se necessárias.

Dentre  outras  definições  determinadas  pela  AOTA  (2002,  p.620),  além  de  ensaboar, 

enxaguar e secar as partes do corpo, o banho é definido como a “possibilidade do indivíduo 

manter a posição adequada durante a realização da atividade do banho.”

A independência no banho é inexistente em crianças com limitação de força, amplitude de 

movimento (ADM), estabilidade postural e manipulação da destreza das mãos. Isso se explica 

pelo  fato  de  que  se  o  indivíduo  mantém-se  instável  na  postura  sentada,  certamente  terá 

dificuldade  de relaxar  e  se  manter  na posição.  O comprometimento  dos  membros  superiores 

caracterizado pela fraqueza e limitação dos movimentos, pode tornar difícil a execução de um 

ajuste na postura. Além disso, não raramente este quadro pode estar associado a deformidades 

ósteo-articulares causadas por contraturas nas articulações dos joelhos e quadril, que contribuem 

ainda mais para um sentar instável (Shephered, 2001).

A descrição deste quadro é compatível ao dos indivíduos que fazem parte deste estudo. A 

ausência do controle postural, caracterizada pelo déficit ou ausência do controle cervical (cabeça 

e  pescoço)  e  do  tronco,  faz  com  que  esses  indivíduos  necessitem  de  auxílio  externo  para 

permanecerem sentados, incluindo a possibilidade de acrescentar acessórios como cintos, apoio 

de cabeça e apoio lateral para promoção de estabilidade, segurança e conforto, além de fornecer 

postura adequada ao cuidador durante a atividade diária do banho.

  Para  Trombly  (2005),  as  necessidades  de  cada  paciente  deverão  ser  avaliadas 

selecionando-se um assento que se adapte a elas, sendo importante selecionar o correto para cada 

paciente em termos de estabilidade, facilidade de transferência e posição dos quadris e joelhos.
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Os resultados do estudo de Tabaquim e Lamônica (2004) evidenciam que as dificuldades 

percebidas  pelos  cuidadores  em relação  à  atividade  do  banho  foram prioritariamente  com o 

manuseio desses indivíduos com comprometimento motor severo.

A  solução  na  resolução  dessa  problemática  requer  uma  intervenção  com  estratégias 

compensatórias  como  o  uso  da  tecnologia  assistiva,  desde  a  intervenção  no  ambiente  para 

executar a tarefa do banho ou a aplicação de dispositivo para manutenção do indivíduo na postura 

sentada (cadeira de banho). Para Shephered (2001) as estratégias compensatórias podem incluir a 

remodelação  ou  reestruturação  do  ambiente,  selecionando  dispositivos  de  assistência  ou 

desenhando  métodos  alternativos  para  favorecer  a  independência.  Essas  estratégias  também 

incluem assistência ao cuidador principalmente no que se referem às crianças maiores e mais 

pesadas.

2.3 Tecnologia Assistiva

A tecnologia assistiva (TA), ciência que agrega profissões diversas como profissionais da 

saúde (fisioterapeutas,  entre outros), da área tecnológica (engenheiros,  entre outros) e demais 

áreas, é definida por Cook e Hussey (2002, p.05) como sendo: 

A ciência que trata da aplicação de qualquer item, peça, equipamento, serviço ou 
sistema de produto adquirido comercialmente, modificado ou feito sob medida, 
utilizado  para  aumentar,  manter  ou  devolver  a  capacidade  funcional  dos 
indivíduos com deficiência, seja ele de alta ou baixa tecnologia.

 Tecnologia Assistiva é, portanto, toda aquela desenvolvida para permitir o aumento da 

autonomia e independência de idosos, de pessoas com deficiência ou de pessoas com mobilidade 

reduzida em suas atividades domésticas ou ocupacionais da vida diária (Brasil/ MCT, 2007).

Neste  contexto,  esses  equipamentos  destinam-se  a  assistir,  aumentar  ou  favorecer  o 

desempenho funcional (performance) do indivíduo frente a uma tarefa a ser realizada, que neste 

estudo refere-se exclusivamente a atividade da vida diária (AVD) referente ao banho.

Em relação  ao  contexto  da  atividade  do  banho,  neste  estudo  a  TA objetiva  fornecer 

abordagem de intervenção oferecendo equipamento adaptativo que promova o posicionamento 
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sentado  adequado  do  indivíduo  com  paralisia  cerebral  tetraparética  espástica,  além  de 

proporcionar biomecânica postural adequada ao cuidador durante a execução da tarefa.

Segundo Shephered (2001), indivíduos que tem problemas com a manutenção da postura 

e dos movimentos, freqüentemente perdem o controle para assumir ou manter a postura estável 

durante as atividades de desempenho e são beneficiados frente a um posicionamento adaptativo. 

A escolha de um dispositivo de assistência,  ou seja,  um equipamento  que promova o 

aumento e/ou participação do indivíduo com incapacidade na execução de uma atividade, pode 

ser  uma  tarefa  complexa.  Todas  as  limitações  e  necessidades  do  usuário,  do  cuidador  e  do 

ambiente devem ser consideradas, pois suas somatórias definirão como o dispositivo funcionará e 

como sua função será percebida (Pain e McLellan, 2003). 

Pain  e  McLellan  (2003,  p.396)  relatam  em  seu  estudo  que  para  a  indicação  de  um 

dispositivo deve-se considerar que “há uma complexa interação entre diferentes fatores, como as 

necessidades do usuário, as necessidades do cuidador, as características do produto e o ambiente 

no qual será usado.” Para se guiar no processo de seleção desse dispositivo, principalmente em se 

tratando  de  indivíduos  com necessidades  complexas,  é  importante  que  estejam evidentes  as 

prioridades  e  necessidades  individuais  dos  clientes,  formados  neste  estudo  pela  díade  – 

consumidor e usuário.

Segundo Bain e Cook (apud Angelo e Buning, 2005, p.395) “as avaliações são guiadas de 

acordo com as necessidades do consumidor”. Porém, os objetivos e necessidades também podem 

ser identificados pelos membros significativos da família, ou cuidadores, caso o usuário apresente 

dificuldade para comunicar suas necessidades ou desejos (Angelo e Buning, 2005).

O sucesso do uso e aceitação por parte do usuário e seus cuidadores de um dispositivo de 

TA, seja este produzido de forma seriada (massa) ou confeccionado sob medida, freqüentemente 

envolve uma somatória de fatores, como econômicos, ergonômicos e estéticos, na sua fase de 

desenvolvimento. Juntos, agregam valores ao produto que enfim se destina a ampliar ou facilitar 

a participação do indivíduo e/ou cuidadores nas atividades, refletindo na melhora da qualidade de 

vida.

O  conhecimento  ou  a  capacidade  de  prever  as  percepções  dos  usuários  e  dos 

consumidores sobre as funções de um produto, e qual é a importância que esses atribuem a essas 

funções,  são  caminhos  que  ampliam  o  conhecimento  sobre  o  produto  (Baxter,  2003).  Esse 

conhecimento,  construído  sob  a  ótica  da  díade  usuário/consumidor  e  sob  o  ponto  de  vista 
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funcional do produto, possibilita o desenvolvimento de novos conceitos. Quando este raciocínio é 

empregado  durante  a  elaboração  ou  avaliação  de  um  dispositivo  de  tecnologia  assistiva,  é 

possível prever detalhes sobre os aspectos conceituais e as especificações técnicas referentes ao 

equipamento.

2.4 Desenvolvimento de Produtos 

2.4.1 Considerações Sobre Produtos de Consumo

Os produtos de consumo são definidos como bens e serviços usados pelo público em 

geral. Podem ser classificados em produtos usados para a satisfação das necessidades do usuário 

em geral,  e produtos produzidos para grupos específicos, como os destinados especificamente 

para atender indivíduos com incapacidade física (Cushman e Rosenberg; Wilson, apud Soares e 

Martins, 2000).

Uma estratégia de ampliação de mercados está sendo a produção de produtos de consumo 

que  possam  atender  a  uma  parcela  mais  ampla  da  população,  incluindo  pessoas  com 

incapacidades,  afim  de  que  possa  utilizá-los  de  forma  segura,  eficiente  e  confortável.  Essa 

abrangência dos usuários acomete no aumento da competitividade dos produtos, resultando num 

incremento da produção (Soares e Martins, 2000).

Segundo Soares  e  Martins  (2000),  a  projeção  de produtos  destinados  às  pessoas  com 

deficiência  comumente  resulta  de  uma  perspectiva  médica  ou  para  atender  exigências 

terapêuticas, muitas vezes sem a preocupação de agregar as características da população usuária, 

como por exemplo,  seu estilo de vida.  Esse processo pode resultar  num produto que ressalta 

apenas as características da doença ou da incapacidade, tornando o produto inapropriado e/ou 

rejeitado pelo usuário, apesar de apresentar os benefícios clínicos propostos. 

 Para os mesmos autores é de suma importância que os produtos sejam desenvolvidos de 

acordo com as características dos seus consumidores/usuários. Assim, estabelecer a inter-relação 

entre as características do produto e as necessidades do usuário pode ser considerada como a fase 

mais importante no desenvolvimento de um produto. 
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Consideram a projeção de produtos que atendam de maneira isolada as necessidades de 

cada grupo de pessoas com incapacidades como economicamente insensato, porém, afirmam que 

produtos  ou  dispositivos  de  auxílio  devem  continuar  sendo  desenvolvidos  para  atender  as 

necessidades que um produto produzido em massa não pode suprir de maneira efetiva.

Pode-se afirmar  que todo o processo de desenvolvimento  de um novo produto,  passa 

inicialmente pela identificação da oportunidade, em seguida pelo planejamento do produto para 

que essa oportunidade detectada possa ser explorada, e por fim pelo teste do protótipo, dentre 

outros.  O  design  de  um  novo  produto  é  considerado  completo  quando  na  sua  fase  de 

planejamento  se  tem  a  previsão  de  quem  irá  adquiri-lo  e  como  será  vendido  (benefícios 

ofertados),  a  fim  de  que  o  conjunto  de  características  apresentadas  no  novo  produto  ao 

consumidor  esteja  além das  encontradas  nos  produtos  que  já  existem no mercado  (Urban  e 

Hauser, 1993).

2.4.2 O Processo de Design

Urban  e  Hauser  (1993)  consideram  que  “design”  pode  ser  explicado  como  sendo  a 

identificação dos benefícios chaves dos produtos fornecidos aos consumidores; o posicionamento 

desses benefícios versus a competitividade dos produtos; e por fim o desenvolvimento do produto 

físico, o protótipo, de uma estratégia de mercado e de uma política de serviço que cumpra os 

benefícios chaves identificados.  Esses benefícios chaves são denominados pelos autores como 

CBP – proposição dos  pontos  benéficos  (core benefit  propositon). Dessa forma,  os referidos 

autores afirmam que (1993, p.164):

O CBP faz transparecer os benefícios únicos que o produto vai promover 
ao consumidor, bem como aqueles benefícios requeridos para alcançar e 
superar os produtos competitivos. Ele deve ser claro e conciso, frisando 
imediatamente as características essenciais da estratégia do produto em 
termos dos benefícios que fornece ao usuário.

 O processo de design é  baseado na compreensão  do comportamento  do consumidor, 

reconhecendo que este toma suas decisões com base nas suas percepções sobre aqueles produtos 

e nas prioridades que implicitamente atribuem aos benefícios dos produtos. Smith (apud Soares e 

Martins, 2000, p.133) afirma que: 
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O produto é parte do meio através do qual estes desejos e necessidades 
são satisfeitos. Portanto, conclui o autor, torna-se essencial que o consumidor 
auxilie o fabricante a responder a questão “que produto fabricar?”. Para uma 
correta  definição  do  que  fabricar  precisa-se  definir  antecipadamente  as 
necessidades dos consumidores e os requisitos dos produtos.

Dentre as várias propostas para o processo de design expressas na literatura, a Figura 2.1 

mostra  o  processo  de  design  apresentado  por  Urban  e  Hauser,  1993,  por  se  tratar  de  uma 

representação clara e sucinta de todo o processo, onde,  em um aspecto geral  visualizam-se à 

esquerda todas as responsabilidades de execução do projeto e à direita as várias análises sobre o 

cliente.

Figura 2-1 Processo de design de um novo produto. 

(Fonte: Urban e Hauser, 1993, p. 167)
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A análise  da Figura 2.1 permite  a visualização do processo de design seguido para o 

desenvolvimento do produto proposto,  caracterizado neste  estudo pela  cadeira  de banho para 

indivíduos  com paralisia  cerebral  tetraparética  espástica.  Como pode ser visto à  esquerda no 

quadro, o primeiro passo é dado ao se definir uma oportunidade, identificada neste caso pela 

prática  clínica  da pesquisadora em relação  às condições  físicas e posturais  do cuidador  e do 

indivíduo com PC durante a atividade do banho. Urban e Hausen (1993, p.166) consideram que 

“o processo do design começa com esta definição, mas o uso de informações detalhadas sobre o 

consumidor e a tecnologia refina o alvo, coordenando o final do produto, o mercado e as sua 

estratégias”.  Similarmente, como são descobertas as informações sobre as necessidades e desejos 

dos consumidores, o estudo também pode modificar o alvo da definição.

Em relação ao processo de refinamento do mercado para o qual o produto deste estudo se 

destina, considera-se já bastante condensado, onde não existem grandes variações na preferência, 

já  que  as  características  físicas  exigidas  no  produto  estão  voltadas  a  atender  exigências 

semelhantes de um público específico, constituído pela díade consumidor e usuário. É claro que 

esse fator não descarta em nenhum ponto a consideração de se projetar um produto, que seja além 

de  funcional  em todos  os  quesitos,  esteticamente  atraente  aos  olhos  do consumidor,  pois  de 

acordo  com  Soares  e  Martins  (2000),  os  produtos  projetados  especificamente  para  atender 

pessoas com incapacidades, freqüentemente derivam de uma perspectiva médica ou para atender 

uma  necessidade  terapêutica,  o  que  leva  o  designer  a  pensar  num conjunto  de  necessidades 

específicas resultantes de um estado de saúde alterado, desconsiderando características pessoais 

do consumidor/usuários, bem como seu estilo de vida. Porém, os mesmos autores reforçam que 

(2000, p.135):

Na realidade, o consumidor não mais se contenta com produtos que apresentam 
apenas critérios tecnológicos, eles desejam produtos que possam ser usados com 
segurança, que sejam eficientes, confortáveis e que possam ser usados de forma 
prazerosa.

A  análise  relacionada  ao  cliente,  neste  estudo  constituído  pela  díade  consumidor  e 

usuário, representada no lado direito da Figura 2.1, sugere que a sucessão nas etapas de design 

que leva ao desenvolvimento de um novo produto com sucesso está atribuída à captação das 

necessidades do usuário. 

Para  Iida  (2003),  todas  as  características  de  um produto,  como  as  referentes  às  suas 

funções, dimensões, qualidade, diversidade e entre outras, devem resultar de critérios avaliativos 
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que devem estar de acordo com as necessidades dos consumidores. O mesmo autor reforça que 

quanto  mais  essas  características  se  aproximarem  das  necessidades,  tanto  maior  será  a 

possibilidade de êxito.

Urban  e  Hauser  (1993)  compreendem  essas  necessidades  como  resultado  de  uma 

avaliação  qualitativa e  quantitativa do cliente.  A investigação sobre as respostas dos clientes 

inicia com uma medida qualitativa que permite a equipe envolvida no projeto compreender o que 

os  motiva,  como  eles  vêem o  mercado  atual,  quais  os  produtos  que  estão  sendo usados  no 

momento,  como  recebem  as  informações  sobre  esses  produtos  e  como  os  adquirem.  Já  a 

avaliação  quantitativa levanta  algumas  questões,  sugere  algumas  respostas  e  direciona 

investigações,  porém isolada não é suficiente.   Neste estudo, os resultados dessa investigação 

sobre o consumidor e usuário foram obtidos através do formulário aplicado que pôde avaliar a 

situação atual do banho dos indivíduos com PC tetraparética espástica que fizeram parte deste 

estudo, além de captar quais atributos são mais importantes para o consumidor do produto a ser 

elaborado e fornecer informações iniciais para estreitar conceitos estabelecidos do novo produto.

Segundo Urban e Hauser (1993), para que se tenha a estratégia de desenvolvimento de um 

novo produto, os dados obtidos dos consumidores devem estar organizados e estruturados como o 

modelo sugerido na Figura 2.1, onde a estrutura organizada está baseada nas características do 

produto, na  percepção, preferências dos consumidores,  segmentação e  escolha, para auxiliar o 

diagnóstico do mercado. Juntos, estes identificam o conjunto de benefícios que são a chave para o 

sucesso  de  um novo  produto,  além  de  obter  dados  estratégicos  para  alcançar  os  benefícios 

captados no design do novo produto.

Baxter (2003, p.8) reforça que “o fator mais importante, e provavelmente o mais óbvio, é 

o produto ter diferenciação em relação aos seus concorrentes no mercado e apresentar aquelas 

características valorizadas pelos consumidores”.

As medidas relacionadas à  percepção e  preferência auxiliam o pesquisador a selecionar 

quais os benefícios devem ser incluídos e quantos devem ser enfatizados na colocação dos pontos 

benefícios (CBP). As características do produto ditam ao pesquisador o que pode ser feito para 

realizar  o  CBP,  sendo que o resultado dessas  três  medidas  é  um produto  ou  um serviço  de 

qualidade (Urban e Hauser, 1993).

A segmentação,  ou  segmento,  determina  se  a  melhor  estratégia  é  ter  um produto que 

atenda todos os possíveis consumidores ou se é ter uma linha de produtos dirigida a um grupo 
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específico de consumidores a serem beneficiados. E por fim, a influência de todos os fenômenos 

ou outros eventos que possam afetar a  percepção e  preferência do consumidor na decisão de 

compra é determinada pela  escolha. Ela informa ao pesquisador o que deve ser controlado ou 

considerado no design e marketing do novo produto. Juntos, o resumo destes cincos componentes 

informa, de maneira sucinta e efetiva ao pesquisador, o que é necessário para se tomar decisões 

estratégicas importantes no design do produto (Urban e Hauser, 1993).

Ainda de acordo com o modelo  processo de design de um novo produto de Urban e 

Hauser (1993), antes de se iniciar a produção do novo produto, sua confecção requer respostas do 

consumidor expressas na Figura 2.1 como “o quê” e “se” pode fazer? Este modelo ainda reforça 

que se os submodelos de  percepção, preferência e  escolha são desenvolvidos adequadamente, 

podem ser usados para caracterizar a resposta do consumidor.

Os  mesmos  autores  relatam  que  essas  medidas  identificam  como  cada  consumidor 

percebe e o que considera em cada produto. O design de um novo produto inclui a descrição das 

características do produto que são ligadas através da análise e julgamento para o prognóstico de 

como o novo produto será percebido por cada consumidor estudado.

As características “o quê/ se” constituem a base para a evolução de uma oportunidade de 

negócio. Na evolução do gerenciamento de um novo produto pesquisado, fatores como custos da 

produção, políticas governamentais, considerações tecnológicas, avaliação de material, mão de 

obra, a imagem da empresa, complementabilidade com a linha de produção e outros aspectos de 

um novo produto introduzido leva a decisão de fazê-lo ou não. Nesta pesquisa esta fase não é 

considerada, uma vez que não faz parte do objetivo da mesma, sendo este assunto retomado em 

considerações futuras.

Terminada a fase de  evolução, o  refinamento permite que o produto e mercado sejam 

melhorados baseados no resumo das informações colhidas nos modelos dos consumidores. Esta 

fase inclui modificações nas características do produto para garantir que estejam de total acordo 

com o CBP em direcionamento efetivo de custo e na sua facilidade para disponibilizar o serviço 

de acordo com o volume esperado. O refinamento depende da integração efetiva do marketing,  

P&D (pesquisa e  desenvolvimento),  engenharia,  produção e  outras  áreas  funcionais  de uma 

organização. Urban e Hauser (1993, p. 172) descrevem que “o processo do design conceitual é 

um caminho lógico de como se proceder.” Por fim, a Figura 2.1 mostra que o processo de design 
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é interativo e que não ocorre em uma única etapa, sendo que todas as fases do processo ocorrem 

seqüencialmente.

Para os mesmos autores, embora no início de um processo, o desenvolvimento do design 

pesquisado se concentre nas características estéticas do produto (aparência), mais tarde ele tende 

a  se  concentrar  nas  características  físicas  específicas  e  psicológicas,  que  podem alcançar  as 

escolhas determinadas. Nesta pesquisa a fase inicial não se concentra na aparência ou estética do 

produto,  e  sim  nas  características  resumidas  pelos  consumidores  através  da  percepção, 

preferência e características do produto. A justificativa para tal  fato pode estar embasada nas 

pontuações  feitas por Martins e Soares (2000) quando descrevem que ainda na atualidade os 

produtos desenvolvidos para este público têm suas características voltadas especificamente para 

as necessidades físicas do usuário.

O processo de se fazer um produto passa pela idéia de se produzir um protótipo que será 

continuamente refinado e aperfeiçoado. O processo de desenvolvimento do protótipo constitui o 

Capítulo 5. 

2.5 Cadeiras de Banho 

A análise exploratória realizada nas principais fábricas de produtos de tecnologia assistiva 

do país tem como resultado que, dentre os produtos da linha destinada para o banho, poucos são 

especificamente direcionados para o indivíduo com paralisia cerebral tetraparética espástica, visto 

que  são  pessoas  com  grave  comprometimento  motor,  dependentes  de  cadeira  de  rodas  e 

incapazes  de  permanecerem  em  um sistema  de  assento  simples  (banco  ou  cadeira  comum) 

durante a atividade do banho.

Atualmente, o conjunto de dispositivos de assistência para o banho está disponibilizado 

em lojas especializadas de produtos médicos-hospitalares, catálogos de produtos de tecnologia 

assistiva e sites da internet, sendo que podem variar nas suas características. 

Na Figura 2.2 observa-se dois modelos de cadeira de banho que representam as cadeiras 

mais comumente encontradas no mercado, que são disponibilizados por empresas nacionais tidas 

como referências na fabricação e comercialização de produtos de tecnologia assistiva. Ambas as 

cadeiras (A e B) possuem características semelhantes, como serem confeccionadas em alumínio, 

ter o assento constituído por um assento sanitário acoplado a estrutura metálica de sustentação, 
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rodas que se diferenciam na dimensão do aro e freios. Além dessas, características específicas 

diferenciam as linhas dos produtos nas quais ambas fazem parte, como em (A), na qual os apoios 

de braços são removíveis, os apoios para os pés fixos e a largura do assento é 40 cm; já em (B) os 

apoios de braços são escamoteáveis, os apoios de pés removíveis, encosto acolchoado, largura do 

assento de 46 cm, e é dobrável, o que facilita o transporte. Cabe ressaltar que ambas as fábricas as 

quais estes produtos fazem parte, apresentam uma linha de cadeiras de banho, sendo cada uma 

destas,  apenas  um de  seus  produtos  destinados  a  exemplificar  este  estudo.  Porém,  todos  os 

produtos  desta  linha  apresentam características  semelhantes  aos  modelos  apresentados  e  são 

destinados  ao  público  adulto,  projetados  para  atender  as  necessidades  de  pessoas  com 

incapacidade física.

A análise crítica de ambos os produtos, bem como as linhas de equipamentos as quais 

pertencem,  permite  concluir  que  estes,  num aspecto  geral  não  atendem as  exigências  físicas 

impostas  pela  população  alvo  deste  estudo.  Isso  se  deve  ao  fato  de  suas  estruturas  serem 

desprovidas de um sistema mais acomodativo de assento e encosto, o que dificulta a acomodação 

da postura sentada adequada de indivíduos com comprometimento motor severo, além de não 

oferecerem opções referentes ao tamanho, o que restringe seu uso por indivíduos adultos. 

(A)                                                                     (B)

Figura 2-2  Cadeiras de banho em alumínio tamanho adulto: (A) estrutura fixa  e  (B) estrutura dobrável com 

fechamento em “X”.

(Fonte: home page das empresas fabricantes)
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A  Figura  2.3  apresenta  um  outro  modelo  de  cadeira  de  banho/higiênica  com 

características  mais  específicas  para  atender  necessidades  de  pessoas  mais  gravemente 

comprometidas na sua condição motora. 

Faz parte das características deste produto: apoio de cabeça removível, com possibilidade 

de regulagem na altura e profundidade, item indispensável quando não se consegue manter a 

posição da cabeça contra a gravidade, como ocorre nos indivíduos usuários deste estudo; sistema 

de inclinação do conjunto assento e encosto (“tilt”) em até 35º, o que permite melhor acomodação 

para o indivíduo com controle de tronco ausente ou insuficiente que são incapazes de permanecer 

sentados sem suporte; apoio para braços e pés com a possibilidade de serem escamoteados ou 

removidos,  respectivamente;  e  largura  do  assento  de  46  cm.  Além  destas  características,  a 

empresa responsável  por sua fabricação  se disponibiliza  a fazer  a modificação  do assento se 

necessário, substituindo o assento sanitário adulto pelo infantil, porém todas as outras dimensões 

do produto permanecem inalteradas.

A análise crítica do produto da Figura 2.3 permite concluir que, apesar do equipamento 

apresentar características mais adequadas às exigências do público deste estudo, como possuir 

apoio de cabeça e possibilidade de inclinação do sistema como um todo, o fato de não apresentar 

variação nas dimensões da estrutura, restringe a indicação do produto ao público adulto, mesmo 

quando alterado o tamanho do assento sanitário. 

Além  disso,  a  experiência  clínica  do  autor  permite  afirmar  que  crianças  com  PC 

tetraparética espástica dificilmente se mantêm sentadas com segurança num assento sanitário, 

mesmo que esteja adequado a sua estatura. 
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Figura 2-3  Cadeira de banho em alumínio  e reclinável

(Fonte: home page da empresa fabricante)

A seguir,  seguem os modelos  de cadeira  de banho que apresentam uma somatória  de 

características  específicas  que  mais  se  adequam  as  necessidades  dos  indivíduos  com  PC 

tetraparética espástica, que fazem parte da linha de produtos para o banho de empresas de renome 

no mercado de produtos de tecnologia assistiva.

As cadeiras de banho denominadas I (Figura 2.4) e II fazem parte da linha de produtos de 

uma mesma empresa,  destinados  a atender  usuários com comprometimento  motor  acentuado. 

Ambas apresentam as mesmas características, se diferenciando apenas nas dimensões, portanto a 

Figura 2.4 apresenta somente as fotografias referentes à I. São produtos cuja estrutura tubular é 

em alumínio e o conjunto assento e encosto é constituído por uma concha em poliuretano de 

formato anatômico e com orifícios,  cuja função é o escoamento da água durante o banho. A 

estrutura metálica apresenta um sistema de fechamento e abertura em “X”, o qual é travado por 

duas cintas paralelas em nylon com possibilidade de ajuste, como pode ser visto em (D). Quando 

a estrutura está aberta, a concha plástica é fixada através de encaixe (A) e (B). A cadeira possui 

apoio de cabeça ½ sextavado em espuma injetada, revestido em courvin e que permite regulagem 

de 20 cm na altura e até 5 cm na profundidade. Possui cinto de segurança constituído por uma 

faixa torácica e duas na região coxo-femural, cujo ajuste e fixação se dão através de velcros. 

Quatro hastes com furos fixadas através de parafusos giratórios nos pés da cadeira possibilitam a 
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regulagem da altura do equipamento em relação à altura do cuidador que executa a tarefa do 

banho.  Cada haste  tem um rodízio giratório  de polietileno  e  freio.  A Figura 2.5 apresenta  o 

quadro comparativo das dimensões das cadeiras de banho I e II. 

(A)                                                                              (B)

  (C)                                                                     (D)

Figura 2-4  Cadeira de banho infantil I: (A) vista ântero-lateral; (B) vista pôstero-lateral; 

(C) vista anterior do assento/encosto e apoio de cabeça; 

e (D) vista aérea da estrutura fechada.

(Fonte: pesquisadora)
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Figura 2-5 Quadro comparativo das diferenças de dimensões dos modelos de cadeiras de banho I e II.

(Fonte: catálogo e SAC da empresa fabricante)

Dentre  os produtos analisados,  apesar  destes apresentados acima atenderem em vários 

aspectos  as  necessidades  exigidas  pelos  indivíduos  com  PC  tetraparética  espástica  e  seus 

cuidadores, como por exemplo, ser constituído por um assento/encosto cujo formato favorece a 

acomodação do usuário e um sistema de regulagem de altura favorecendo a biomecânica postural 

do cuidador, a análise crítica do autor em relação a esses produtos se faz sobre o sistema de 

assento/encosto. Tal dispositivo é composto por uma concha de poliuretano sem uma superfície 

antiderrapante, que por ser um material plástico, quando em contato com água e espuma, pode 

tornar-se uma superfície escorregadia para o indivíduo que o ocupa. Esse fator determina o uso 

obrigatório das tiras de segurança em torno das coxas durante o banho, o que de certa forma, 

tende a dificultar o desempenho do cuidador durante o ato de lavar todas as partes do corpo do 

indivíduo. 

Um produto da mesma empresa citada acima é mostrado na Figura 2.6, a cadeira de banho 

denominada  III,  que também compõe  a  linha  de  produtos  destinada  ao  banho de  indivíduos 

II IIII

ASSENTOASSENTO

 Largura
 Profundidade

27 cm

21 cm

35 cm

35 cm

ENCOSTOENCOSTO

 Altura  27 cm  35 cm

APOIO DE CABEÇAAPOIO DE CABEÇA

 Altura 32 cm a 48 cm 38 cm a 60 cm

ALTURA DO CHÃOALTURA DO CHÃO  
AO ASSENTOAO ASSENTO

60 cm a 66 cm 62 cm a 72 cm
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motoramente  debilitados  e  dependentes  de  seus  cuidadores,  porém  com  dimensões  que 

possibilitam atender indivíduos com maior estatura e peso. Em relação às características físicas, 

este produto tem estrutura tubular monobloco em alumínio; pintura epóxi; assento e encosto com 

revestimentos duplos, feitos sob medida, sendo o primeiro em nylon trançado e reforçado e o 

segundo em tecido lonado (tipo sanlux), objetivando higiene, conforto e durabilidade, além de 

orifícios para o escoamento da água durante o banho; possui cintos de segurança peitoral e para 

as coxas, ambos em tecido impermeável e com ajuste através de velcro; o apoio de cabeça é 

semelhante ao descrito acima, feito com espuma injetável, recoberto por courvin, porém permite 

a regulagem somente na altura, por estar acoplado ao encosto, diferentemente do que ocorre nos 

modelos referidos anteriormente; possui quatro rodas giratórias em polietileno e com freios, além 

de um sistema anti-tombo frontal e traseiro. O encosto possui dez possibilidades de regulagem de 

inclinação em relação ao assento, feito através de um dispositivo de mola com trava. Em (A) 

pode-se observar a cadeira completa e em (B) o assento e encosto destacado da sua estrutura. A 

Figura 2.7 mostra as dimensões da cadeira de banho.

         (A) (B)

Figura 2-6 Cadeira de banho III: 

(A) vista ântero-lateral; (B) assento/encosto com regulagem de inclinação.

(Fonte: catálogo da empresa fabricante)
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Figura 2-7 Quadro das dimensões da cadeira de banho III.

(Fonte: catálogo e SAC da empresa responsável)

O equipamento citado acima apresenta características favoráveis ao uso pelos indivíduos 

referidos neste estudo, que vão de encontro com as exigências dos seus cuidadores/consumidores 

obtidas através do formulário respondido pelos mesmos, descrito no Capítulo 4. Algumas dessas 

preferências incluem um assento/encosto em tecido, neste caso lonado, gerando mais conforto ao 

usuário; sistema de inclinação do encosto o que possibilita o melhor sentar do indivíduo com 

déficit de controle de cabeça e tronco; além de ser um equipamento que possui altura suficiente 

que não exija posturas de agachamento do cuidador enquanto o utiliza. 

Embora  a  cadeira  de  banho referida  atenda  em partes  as  exigências  do usuário  deste 

estudo, algumas particularidades do produto devem ser consideradas. Apesar da possibilidade de 

DADOS EXTRASDADOS EXTRAS

 Largura Total da 
Estrutura

 Comprimento Total 
da Estrutura

70 cm

54 cm
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ASSENTOASSENTO

 Largura
 Profundidade

46 cm

Sob medida

ENCOSTOENCOSTO

 Altura  Sob medida

APOIO DE CABEÇAAPOIO DE CABEÇA

 Altura

Variável sobre o 
encosto

ALTURA DO CHÃOALTURA DO CHÃO  
AO ASSENTOAO ASSENTO

70 cm



confecção sob medida de partes da cadeira, como a profundidade do assento e altura do tronco, a 

incapacidade  de serem ajustadas  ou variadas  conforme o crescimento  do indivíduo,  obriga o 

consumidor  a adquirir  a linha completa das cadeiras,  dependendo da fase de vida do usuário 

relacionada à sua estatura,  o que pode ser inviável  quando se depara com a condição sócio-

econômica dos possíveis consumidores e usuários, cuja a maioria dos participantes deste estudo 

possuem renda mensal entre 1 a 2 salários mínimos como mostrado no Capítulo 4. Outro item a 

ser discutido é referente à altura fixa do equipamento do assento ao chão, pois, sabendo-se que os 

cuidadores desses indivíduos são homens e/ou mulheres de diferentes regiões e etnia, dificilmente 

uma medida pré-estabelecida proporcione um bom alinhamento biomecânico das partes do corpo 

para o trabalho executado na postura em pé. E por fim, apesar do equipamento ser dotado de 

rodízios  para  deslocamento,  o  fato  da  largura  da  estrutura  ser  de  70  cm não condiz  com a 

freqüente largura das portas de banheiro de 60 cm, o que possibilita a passagem da mesma pela 

porta  apenas  quando estiver  desmontada  e/ou  fechada,  o  que  limita  então,  sua amplitude  de 

funcionalidade.     

Recentemente, outra empresa especializada em produtos de TA lançou a nova versão de 

uma cadeira de banho que há tempos fazia parte da sua linha de produtos destinada ao público 

desta pesquisa, com cores e design mais arrojados. Trata-se do equipamento denominado IV, 

como pode ser visto na Figura 2.8. O produto, segundo informações cedidas pelo serviço de 

atendimento da própria empresa fabricante, tem sua estrutura em aço com pintura eletrostática; o 

conjunto assento e encosto em formato de concha em polipropileno em  vacum form com um 

orifício, como mostrado em (D) destinado ao escoamento da água; além da presença de apoio de 

cabeça como acessório opcional. Tem a capacidade de suportar até 40 quilogramas e acomodar 

um usuário cuja estatura seja até 1,40 metros, o que sugere, segundo essas características, atender 

um público infantil, de acordo com as medidas antropométricas obtidas na amostra desse estudo. 

As dimensões do produto estão disponibilizados na Figura 2.9.

Algumas  características  presentes  neste  produto  merecem  destaque  por  atenderem  as 

exigências  físicas  impostas  pelo  público  deste  estudo,  dentre  elas  destaca-se  o  formato  do 

assento/encosto  em  concha  com  revestimento  de  tecido  antiderrapante  que  favorece  boa 

acomodação,  minimizando  o  risco  de  escorregamento  e  a  possibilidade  de  acoplar  apoio  de 

cabeça. A indicação e a utilização do equipamento se restringem pelo fato das suas medidas não 

possuírem variações, o que dificulta o uso quando prescrita para um usuário que ainda está em 

42



crescimento,  e por suportar  um peso máximo de 40Kg, excluindo então usuários com massa 

corpórea superior a esta. Além disso, a não variação da altura da estrutura (distância do assento 

ao chão) vai de encontro com os comentários cedidos ao equipamento anterior.

                                     (A)                                                                      (B)

(C)                                                                       (D)

Figura 2-8 Cadeira de banho IV:

 (A) vista anterior; (B) e (C) vista lateral; (D) orifício de escoamento da água.

(Fonte: pesquisadora)
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Figura 2-9 Quadro das dimensões da cadeira de banho IV

(Fonte: SAC da empresa fabricante)

Somados a esses produtos que fazem parte da linha de equipamentos de ajudas técnicas de 

grandes empresas do mercado nacional, a prática clínica do pesquisador deste estudo permitiu 

listar alguns equipamentos que apresentam a mesma finalidade dos citados acima, porém com 

características próprias, confeccionados por pequenas empresas e disponibilizados em lojas de 

produtos de TA.

A cadeira de banho V mostrada na Figura 2.10 é confeccionada na sua estrutura em aço 

pintado; o sistema de assento e encosto é constituído por uma tela plástica e possui um sistema de 

fechamento em “X” referente a sua largura (C), permanecendo o comprimento inalterado após ser 

fechada  (D).  É  um  produto  confeccionado  sob  medida  e  recentemente  foi  implantado  pelo 

fabricante a possibilidade de um tecido antiderrapante sobre o assento e rodízios com freio nos 

pés.

A  experiência  clínica  da  pesquisadora  com  o  produto,  somada  aos  relatos  de 

cuidadores/consumidores  com  o  manuseio  freqüente  do  mesmo,  permitem  que  algumas 

IVIV

ASSENTOASSENTO

 Largura
 Profundidade

28 cm

26 cm

ENCOSTOENCOSTO

 Altura  67 cm

APOIO DE CABEÇAAPOIO DE CABEÇA

 Altura

Variável sobre o encosto 

ALTURA DO CHÃOALTURA DO CHÃO  
AO ASSENTOAO ASSENTO

Não informado
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considerações  sejam  efetuadas.  Pelo  fato  do  produto  ser  confeccionado  sob  medida,  a 

inexistência  de  um protocolo  de  medidas  a  ser  seguido  dificulta  a  prescrição  do  mesmo.  O 

material (tecido plástico) usado no assento/encosto, após ser molhado, necessita de sol para secar, 

pois se assim não for feito, ocorre acúmulo de mofo dificultando a limpeza do equipamento. Para 

que o mesmo seja colocado no sol, o equipamento deve ser levado até a área externa da casa, 

situação dificultada pelo peso e ausência de rodízios, no caso deste equipamento. Além desses 

fatores,  a  ausência  de  um  apoio  de  cabeça  não  permite  o  bom posicionamento  da  mesma, 

forçando o cuidador a se preocupar com a posição deste segmento durante o banho.

(A)            (B)
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 (C)                                                                                         (D)

Figura 2-10 Cadeira de banho V: (A) vista anterior; (B) vista lateral;

 (C) fechamento em vista anterior; (D) fechamento em vista lateral.

(Fonte: pesquisadora)

Outro produto disponibilizado por um hospital  e centro de reabilitação para atender as 

exigências específicas deste público, é a cadeira de banho VI mostrada na Figura 2.11. Através de 

folheto explicativo entregue aos acompanhantes do indivíduo motoramente debilitado, pode ser 

feito  à  aquisição  do  material  e  montagem  do  equipamento,  seguindo  os  passos  conforme 

mostrado em (A), (B) e (C). A estrutura da cadeira é constituída por tubos e conexões de PVC 

conectados,  e  para  o  sistema  de  assento  e  encosto  há  indicação  de  tela  anti-derrapante  ou 

qualquer tecido lavável e resistente, como o nylon por exemplo, lembrando que o tecido deve ser 

fixado na estrutura. Seguindo as instruções de montagem descritas no folheto obtém-se a cadeira 

de banho (D).  O manual  para montagem da cadeira de banho disponibiliza  três tamanhos de 

cadeiras, representados pelas letras P, M e G. A Figura 2.12 apresenta as dimensões da cadeira de 

banho referente ao tamanho P. 

A análise crítica do produto, baseada na experiência clínica do pesquisador pontua que o 

principal empecilho para aquisição desta cadeira de banho se deve ao fato de não se tratar de um 

produto  comercializável,  ou  seja,  a  sua  fabricação  depende  da  habilidade  e  disposição  dos 

cuidadores  ou  pessoas  vinculadas  ao  seu  contexto  de  relacionamento.  Desta  forma,  como  o 

46



produto poderá ser confeccionado por pessoas não qualificadas  para tal  função,  pode ocorrer 

distorção no que diz respeito a qualidade, segurança, funcionalidade e durabilidade do produto, o 

que  pode  comprometer  a  sua  finalidade.  Diante  da  indicação  da  confecção  deste  produto, 

freqüentemente  ocorre  a  procura  no  mercado  por  algum  equipamento  com  características 

semelhantes e destinados para o mesmo fim. Além disso, é notável a rejeição do produto pelo 

fato de não possuir altura suficiente que evite o abaixamento do cuidador durante a tarefa do 

banho. 

(A)                                                                    (B)

                       (C)             (D)

Figura 2-11 Cadeira de banho VI: (A) e (B) estrutura em tubos e conexões de PVC; (C) encaixe do assento e 

encosto na estrutura; (D) produto finalizado

(Fonte: manual de montagem cedido pelo centro de reabilitação responsável)
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Figura 2-12 Quadro das dimensões da cadeira de banho VI

(Fonte: manual de montagem cedido pelo centro de reabilitação responsável)

A Figura 2.13 mostra equipamentos de ajudas técnicas para o banho de indivíduos com 

paralisia cerebral  produzidos por uma mesma empresa.  A cadeira de banho VII (A), tem sua 

estrutura  em  tubo  de  alumínio  de  1”  de  diâmetro,  assento,  encosto  e  apoios  integrados 

confeccionados  em  resina  poliéster  reforçada  com  fibra  de  vidro  e  acabamento  em  pintura 

automotiva.  Possui quatro rodas em nylon com 4” de diâmetro,  e freios nas rodas dianteiras. 

Anteparo  lateral  fixo,  podendo  ser  esquerdo,  direito  ou  em ambos,  além de  abdutor  com o 

objetivo de proporcionar total segurança contra quedas. É indicada para o banho ou uso sobre o 

 VI VI

ASSENTOASSENTO

 Largura
 Profundidade

28 cm

28 cm

ENCOSTOENCOSTO

 Altura  60 cm

APOIO DE CABEÇAAPOIO DE CABEÇA

 Altura

Não possui 

ALTURA DO CHÃOALTURA DO CHÃO  
AO ASSENTOAO ASSENTO

29 cm

DADOS EXTRASDADOS EXTRAS

 Ângulo de 
Inclinação do 

Assento/Encosto

22,5 graus
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vaso sanitário. Já a cadeira de banho VIII (B), tem formato de concha, confeccionada em fibra de 

vidro reforçada, acabamento  em  pintura automotiva  e aberturas  para facilitar  a  higiene. Possui

cavalete de apoio em alumínio tubular. As dimensões dos produtos estão descritas na Figura 2.14.

 

    

                            
                             (A)

                               (B)

Figura 2-13 (A) Cadeira de banho VII e (B)  Cadeira de banhoVIII

(Fonte: home page da empresa fabricante)
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Figura 2-14 - Quadro das dimensões das cadeiras de banho

 VII e VIII

 (Fonte: SAC da empresa responsável)

Alguns  fatores  podem  ser  considerados  relevantes  para  indicação  dos  equipamentos 

apresentados  acima.  Novamente,  em ambos  os  casos  são  equipamentos  de  dimensões  fixas, 

impossibilitando ajustes nas suas medidas, o que restringe a indicação de acordo com a estatura e 

largura  do  possível  usuário.  Além disso,  trata-se  de  cadeiras  de  banhos  confeccionadas  com 

materiais rígidos (fibra de vidro e resina), apresentando anteparos laterais (A) e cavalos abdutores 

(A e B) confeccionados no mesmo material, o que pode ocasionar certo grau de desconforto nas 

regiões de contato, sendo este um item de preocupação comum a todos os cuidadores, conforme 

resultado da aplicação do formulário descrito no Capítulo 4. 

VIIVII VIIIVIII

ASSENTOASSENTO

 Largura
 Profundidade

45 cm

29 cm

38 cm

34 cm

ENCOSTOENCOSTO

 Altura  49 cm  57 cm

APOIO DE CABEÇAAPOIO DE CABEÇA

 Altura Não informado Não informado

ALTURA DO CHÃOALTURA DO CHÃO  
AO ASSENTOAO ASSENTO

50 cm 90 cm
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2.6 Considerações Finais

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, alguns novos equipamentos descritos acima 

para assistir o indivíduo com PC no posicionamento e manutenção da postura sentada durante a 

atividade  do  banho  foram  disponibilizados  no  mercado  brasileiro.  Entretanto,  a  experiência 

clinica prática da pesquisadora aponta que a somatória de todas as características destes produtos 

não invalida o caráter investigativo do estudo sobre a condição atual do banho desses indivíduos, 

assim  como  obter  um  novo  produto  com  o  conjunto  de  especificações  exigidas  por  esses 

usuários/consumidores.

Baseado  neste  fato,  esta  pesquisa  desenvolvida  no  Programa  de  Pós-Graduação  de 

Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no centro de pesquisa 

do  Laboratório  de  Acessibilidade  Integrada  –  LAI  tem  suas  bases  consolidadas  para  o 

desenvolvimento  do  protótipo  de  cadeira  de  banho  para  indivíduos  com  paralisia  cerebral 

tetraparética espástica, com o intuito de se obter as características físicas ideais de usabilidade 

para o produto, preço acessível e que seja de interesse a comercialização por indústrias da área 

médico hospitalar.

Este capítulo teve por objetivo aprofundar os conhecimentos acerca das características 

físicas  dos  indivíduos  que  fizeram parte  desta  pesquisa,  ditos  como  usuários,  bem como  as 

necessidades dos seus cuidadores em relação à atividade de vida diária referente ao banho. A 

exposição dos equipamentos disponíveis no mercado nacional possibilitou o conhecimento e a 

análise  crítica  do  pesquisador  em  relação  aos  mesmos,  além  de  oferecer  subsídios  para  a 

elaboração  de  um  possível  equipamento  que  supra  os  anseios  dos  possíveis  usuários  e 

consumidores. 

O método empregado para a realização desta pesquisa, para a seleção da amostra, bem 

como a descrição do instrumento utilizado para a coleta  dos dados,  além dos procedimentos 

utilizados para a análise dos resultados estão descritos no Capítulo 3.
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                         Capítulo 3

 Metodologia da Pesquisa

As informações e os conhecimentos sobre os modelos de cadeira de banho disponíveis 

no  mercado  nacional,  destinados  ao  uso  por  pessoas  com  deficiência  física,  requereram 

inicialmente a realização de uma investigação realizada através de visitas a sites eletrônicos, 

e-mail e contato telefônico com empresas de equipamentos de tecnologia assistiva conhecidas 

nacionalmente  em  sua  maioria,  pela  gama  de  produtos  de  tecnologia  assistiva  (TA) 

disponibilizados no comércio. Dentre as grandes empresas que fizeram parte do estudo, uma 

está  localizada no Estado do Rio Grande do Sul; três estão em São Paulo e uma no Estado de 

Goiás. Além dessas, também participaram empresas de menor porte, sendo uma do Estado do 

Rio de Janeiro e outra de Minas Gerais. Mais informações sobre as referidas empresas podem 

ser  encontradas  nos  seus  respectivos  sites  eletrônicos  que  estão  disponibilizados  nas 

referências bibliográficas. 

Através do levantamento bibliográfico buscou-se aprofundar os conhecimentos sobre 

as características da população que fez parte desta pesquisa caracterizada pelos indivíduos 

com  paralisia  cerebral  tetraparética  espástica  e  seu  cuidador,  bem  como  relacionar  suas 

necessidades  à  atividade  da  vida  diária  referente  ao  banho.  O levantamento  bibliográfico 

realizado, primeiramente fundamentou as características clínicas presentes nestes usuários que 

formaram a amostra deste estudo, apontou as dificuldades e/ou facilidades encontradas por 

cuidadores durante a realização do banho em relatos prévios de estudos, bem como assinalou 

a importância  do uso de equipamento de tecnologia  assistiva durante esta tarefa,  além de 

fundamentar  os  conceitos  gerais  existentes  acerca  do  tema.  Em  um  segundo  momento, 

buscou-se,  através  de aplicação de formulário,  embasar  a  atual  condição de realização da 

atividade  banho  e  as  necessidades  vivenciadas  rotineiramente  sob  o  ponto  de  vista  dos 

cuidadores dos usuários, caracterizados neste estudo como consumidores. 
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A partir da coleta e análise dos dados, buscou-se delinear características ideais de um 

produto  que  seria  ao  mesmo  tempo  destinado  a  atender  ambas  as  necessidades  de 

posicionamento e conforto durante a atividade do banho, tanto dos indivíduos com paralisia 

cerebral  tetraparética espástica – usuários, quanto dos cuidadores que executam a tarefa - 

consumidores;  isto  é,  buscou-se  conceber  um  produto  de  tecnologia  assistiva  com 

características de usabilidade satisfatórias a atender o público alvo deste estudo caracterizado 

pela díade consumidor e usuário. Terminada a apreciação do referencial teórico partiu-se para 

a concepção, planejamento e execução do modelo de protótipo do produto em questão.

O  processo  de  ideação  do  protótipo  foi  norteado  pela  definição  de  oportunidade 

percebida pela aplicação de formulário e experiência clínica prática da pesquisadora, seguida 

do procedimento de tomada de apontamentos a partir da avaliação do consumidor sobre a 

realidade  apreciada  rotineiramente  na  tarefa  do  banho  (Urban  e  Hauser,  1993).  O 

planejamento  procedeu-se  frente  aos  dados  coletados,  e  a  execução  do  protótipo  do 

equipamento fez-se em parceria com pesquisadores do Curso de Engenharia Mecânica e de 

Engenharia de Produção do Centro de Tecnologia da Universidade.

Um modelo conceitual e operativo da pesquisa para analisar os fatos sob o ponto de 

vista  empírico,  de  forma  a  confrontar  a  visão  teórica  com  os  dados  da  realidade,  são 

apontados por Gil (2002).  Segundo o autor, esse modelo também denominado delineamento, 

expressa de maneira  geral,  o desenvolvimento da pesquisa com ênfase nos procedimentos 

técnicos de coleta e análise de dados, tornando-se real a possível classificação da pesquisa 

segundo os procedimentos técnicos.

Dessa  forma,  com  base  em  seu  fim,  visando  uma  determinação  conceitual,  esta 

pesquisa é  classificada  como descritiva-exploratória,  uma  vez  que,  a  atuação  prática  teve 

como objetivo “proporcionar uma nova visão do problema” (Gil, 2000, p.42). 

E, como modelo conceitual e operativo da pesquisa - modelo de delineamento, que 

analisa  os  fatos  empiricamente  confrontando  a  visão  teórica  com  os  dados  obtidos  na 

realidade; e, que se refere à previsão de análise e interpretação de coleta de dados, adotou-se 

neste estudo o levantamento. Neste, as informações acerca da situação atual da atividade do 

banho  de  indivíduos  com  PC  tetraparética  sob  o  ponto  de  vista  dos  seus  cuidadores 

forneceram  a  base  conceitual  para  que  através  de  análise  quantitativa  fossem  obtidas 

conclusões correspondentes aos dados coletados.

Segundo Gil (2002, p.51), as principais vantagens dos levantamentos são:
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1. Conhecimento direto da realidade: à medida que as próprias pessoas informam 

acerca de seu comportamento, crenças e opiniões, a investigação torna-se mais livre 

de interpretações calcadas no subjetivismo dos pesquisadores;

2. Economia e rapidez: (...) quando os dados são obtidos mediante questionários, os 

custos tornam-se relativamente baixos;

3. Quantificação: os dados obtidos mediante levantamento podem ser agrupados em 

tabelas, possibilitando sua análise estatística (...).

O estudo descritivo-exploratório utilizou o formulário como técnica padronizada ou de 

interrogação para a coleta de dados. Definido como “a técnica de coleta de dados em que o 

pesquisador  formula  questões  previamente  elaboradas  e  anota  as  respostas”  (Gil,  2002, 

p.115),  o  formulário  foi  utilizado  para  obter  características  da  população  deste  estudo, 

formado pela díade usuário e consumidor, representada por indivíduos com PC tetraparética 

espástica e cuidadores que os assistem na atividade de banho.

3.1 Pesquisa Descritiva-Exploratória

Segundo  Gil  (2002,  p.42)  “as  pesquisas  descritivas  são,  juntamente  com  as 

exploratórias,  as  que habitualmente  realizam os  pesquisadores  sociais  preocupados  com a 

atuação prática”. 

Assim,  tem-se  que  para  Mattar  (1996,  p.23),  as  pesquisas  descritivas  “são 

caracterizadas por possuírem objetivos bem definidos, procedimentos formais, e serem bem 

estruturadas e dirigidas para a solução de problemas ou avaliação de alternativas de cursos de 

ação.”  Concomitante,  uma  pesquisa  exploratória  visa  “prover  o  pesquisador  de  maior 

conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa (...) sendo apropriada para os primeiros 

estágios da investigação (...)” (Matar, 1997, p.18).

Para o mesmo autor, a pesquisa descritiva é utilizada quando o propósito for:

• Descrever as características de grupos;

• Estimar a proporção de elementos numa população específica que tenham determinadas 

características ou comportamentos;

• Descobrir ou verificar a existência de relação entre variáveis.
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Enquanto  que  a  pesquisa  exploratória,  por  exemplo,  é  utilizada  para  os  seguintes 

objetivos:

• Familiarizar e elevar  o conhecimento e compreensão de um problema de pesquisa em 

perspectiva;

• Acumular  a  priori  informações  disponíveis  relacionadas  a  um  problema  de  pesquisa 

conclusiva a ser efetuada ou que está em andamento;

• Auxiliar a desenvolver a formulação mais precisa do problema de pesquisa;

• Ajudar no delineamento do projeto final da pesquisa.

Em uma pesquisa descritiva-exploratória, a quantidade de opções de dados possíveis 

de serem coletados é infinita, o que torna fundamental, antes de se iniciar uma pesquisa, saber 

quais dados são relevantes e/ou prioritários para serem coletados naquele fato ou fenômeno 

estudado (Mattar, 1997). 

3.2 Levantamento

 Dentre os tipos de pesquisa descritiva-exploratória existentes, este estudo adotou o 

levantamento como estratégia ou procedimento metodológico. De acordo com Mattar (1997), 

através do levantamento se obtém dados representativos da população de interesse, tanto em 

relação  ao  número  de  casos  que  compõe  a  amostra,  quanto  em relação  à  forma  de  sua 

inclusão. 

O  levantamento,  especificado  por  Mattar  (1997)  como  um  levantamento  de 

experiência,  tem como objetivo obter  e sintetizar  todas as experiências relevantes  sobre o 

tema  em  estudo  e,  dessa  forma,  tornar  o  pesquisador  cada  vez  mais  consciente  da 

problemática em estudo.

O levantamento de experiência compreendeu entrevistas individuais realizadas com 

especialistas  conhecedores  do  assunto,  os  cuidadores  de  indivíduos  com PC tetraparética 

espástica/consumidores que os assistem na atividade diária de banho. O objetivo foi adquirir 

conhecimento sobre o tema, representado pela tarefa do banho, sendo função do entrevistador 

a aplicação do instrumento. O número de entrevistas a serem realizadas não foi definido a 

priori, e segundo Mattar (1997, p.21) as mesmas “deverão ser realizadas tantas quantas forem 

necessárias.” E a partir do momento em que se percebe que a inclusão de novas entrevistas 
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não  está  trazendo  outras  contribuições  significativas  ao  estudo,  de  forma  a  ampliar  a 

compreensão do assunto pelo pesquisador, Mattar (1997, p.21) registra que é neste período do 

levantamento de experiência que “é chegado o momento de parar”, e findar com o número 

selecionado para a amostra.

O levantamento de experiência, além de aprofundar o conhecimento sobre o problema em 

estudo  -  quais  os  problemas  mais  emergentes  na  tarefa  do  banho,  visou  pontuar  outras 

contribuições para a pesquisa, tais como: qual o local da casa que o banho é dado; qual o 

equipamento usado pelo indivíduo com deficiência física durante a atividade de banho, no 

caso de haver algum; bem como qual a freqüência com que o banho é dado.

O estudo, uma vez que é de forma descritivo-exploratório, não é conclusivo de forma a 

ser ampliado para toda a população com as mesmas características da amostra. Mas, como 

seus  objetivos  foram  aprofundar  o  conhecimento  acerca  do  assunto  e  gerar  hipóteses 

explicativas  sobre  os  fatos  e  os  fenômenos  em estudo,  um protótipo  do  equipamento  de 

tecnologia assistiva para assessorar cuidadores e usuários na atividade de banho foi elaborado. 

3.3 Área de Execução

Definiu-se  como área  de  execução  da  pesquisa  a  cidade  de  Natal,  capital  do  Rio 

Grande  do  Norte,  Estado  localizado  na  região  nordeste  do  Brasil.  Os  cuidadores 

(consumidores)  de indivíduos  com diagnóstico de paralisia  cerebral  tetraparética  espástica 

(usuários) foram interrogados em localidades tidas pela população local como referência para 

tratamento e são, portanto os locais por eles freqüentados para acompanhamento médico e/ou 

terapêutico. 

Assim, foi lugar da pesquisa: 1) instituição pública: Centro de Reabilitação Infantil do 

Estado do Rio Grande do Norte – CRI/RN; 2) instituição filantrópica: Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais – APAE/RN; e 3) clínicas particulares com atendimento médico e 

terapêutico: Clínica Redori e Clínica Mipi. Todas as quatro localidades são situadas na cidade 

de Natal/RN.

Os locais referidos acima foram visitados no período compreendido entre os meses de 

maio e junho de 2007, quando foi apresentada a coordenação local de cada instituição ou 

clínica os objetivos da pesquisa, visando à obtenção de autorização para início do estudo. As 
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clínicas particulares dispensaram esta formalidade,  pelo fato do aplicador do formulário,  a 

pesquisadora, utilizar o próprio consultório para a aplicação do mesmo.

 A escolha por essa área de abrangência foi intencional, pois além destas localidades 

serem consideradas referência para a população local, é nelas que se encontram significativa 

clientela nos seus respectivos dias de acompanhamento médico e/ou terapêutico de indivíduos 

com PC tetraparética espástica; isto é, usuários e consumidores com características cabíveis a 

esta pesquisa.

O levantamento dos dados foi realizado junto aos cuidadores de indivíduos com PC 

tetraparética  espástica,  durante  um  período  que  abrangeu  dois  meses.  Este  prazo  de 

concretização  da  pesquisa  de  campo  com  os  consumidores  e  usuários  não  foi  pré-

determinado, mas foi significativo e expressivo para obter a compreensão do assunto pela 

pesquisadora.  A  partir  deste  momento  a  inclusão  de  novas  entrevistas  não  trouxe  outras 

contribuições significativas ao estudo, sendo concluído o número da amostra. 

3.4 Coleta de Dados

Segundo Marconi e Lakatos (2003, p.165), esta “é a etapa da pesquisa em que se inicia 

a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de se efetuar a 

coleta dos dados previstos.” Nesta pesquisa, os procedimentos empregados para coletar os 

dados da pesquisa de campo procederam da aplicação do instrumento de investigação, sendo 

que a técnica de interrogação utilizada foi o formulário, que para Gil (2002, p. 115) é definido 

“como  a  técnica  de  coleta  de  dados  que  o  pesquisador  formula  questões  previamente 

elaboradas e anota as respostas”.

O formulário é segundo Gil (2002), uma das mais práticas e eficientes técnicas de 

coleta de dados, além de ser atualmente a técnica mais adequada nas pesquisas de opinião e 

mercado por serem aplicáveis aos mais diversos segmentos da população e por possibilitar a 

obtenção de dados facilmente tabuláveis e quantificáveis.

Além disso,  Marconi  e Lakatos  (2003, p.212) descrevem que “o que caracteriza  o 

formulário é o contato face a face entre pesquisador e informante e ser o roteiro de perguntas 

preenchido pelo entrevistador, no momento da entrevista”.
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A pesquisa utilizou dados de fonte de evidência referentes às condições atuais que se 

realiza a atividade de vida diária referente ao banho, de indivíduos com paralisia cerebral 

tetraparética espástica (usuário), sob a visão dos seus cuidadores (consumidores). Esses dados 

foram de encontro às características que delimitam o levantamento,  como o procedimento 

técnico adotado. 

Foi  elaborado  um  formulário  (Anexo  I)  idealizado  para  ser  preenchido  pelo 

entrevistador,  de  forma  a  obter  dos  entrevistados  as  informações  referentes  ao  problema 

investigado.  Da  coleta  de  dados,  procedeu-se  a  análise  do  conteúdo,  visando  extrair 

generalizações com o propósito de produzir conceitos a serem operacionalizados por meio do 

protótipo do equipamento de assistência.

3.5 Tamanho da Amostra

Tem-se  como  definição  de  amostra  “(  )...que  a  mesma  constitui  uma  porção  ou 

parcela,  convenientemente  selecionada  do  universo  (população);  é  um  subconjunto  do 

universo” (Marconi e Lakatos, 2003, p.163). 

A  parcela  de  indivíduos  com  PC  tetraparética  espástica  e  seus  cuidadores 

(usuário/consumidor) selecionada do universo de indivíduos com o mesmo diagnóstico foi 

por amostragem intencional. Embora Gil (2002, p.121) pontue que “quando essa amostra é 

rigorosamente  selecionada,  os  resultados  obtidos  no  levantamento  tendem a  aproximar-se 

bastante  dos  que  seriam  obtidos  caso  fosse  possível  pesquisar  todos  os  elementos  do 

universo”.

Segundo Mattar (1997, p.270):

A suposição básica da amostra intencional é que, com bom julgamento e estratégia 

adequada,  podem ser  escolhidos  os  casos  a  serem  incluídos  e,  assim,  chegar  a 

amostras que sejam satisfatórias para as necessidades da pesquisa. Uma estratégia 

muito utilizada na amostragem intencional é escolher casos julgados como típicos da 

população em que o pesquisador está interessado...

 Dessa  forma,  a  amostra  se  caracterizou  como  não-probabilística  e  intencional,  e 

delimitou-se na díade usuário-consumidor;  isto é,  indivíduos  com diagnóstico de paralisia 

cerebral  tetraparética  espástica,  de  ambos  os  sexos,  com idade  mínima  de  3  anos;  e  seu 

cuidador,  também  podendo  ser  de  ambos  os  sexos,  sem faixa  etária  estipulada  e  sem a 
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necessidade de ter vínculo familiar com o usuário, sendo freqüentadores de um dos lugares 

referidos no item 3.3. 

A idade  mínima  estipulada  de  3  anos  de  idade  para  os  usuários  para  ingressar  à 

amostra da pesquisa foi atribuída às queixas dos cuidadores em relação às dificuldades de 

execução do banho desses indivíduos relatadas na prática clínica diária da pesquisadora. As 

queixas se acentuam a partir do terceiro ano, quando a estatura do usuário não é compatível 

aos equipamentos usualmente disponíveis no mercado, como, por exemplo, banheira plástica 

de bebê.

Uma vez que este estudo é descritivo-exploratório e possui um caráter representativo 

sistemático,  conseqüentemente  os  procedimentos  de amostragem são flexíveis  (Marconi  e 

Lakatos,  2003).  Neste  contexto,  a  determinação  do  número  de  casos  que  compuseram a 

amostra foi influenciada pela saturação das informações coletadas desses indivíduos durante o 

período de aplicação dos formulários nos locais que fizeram parte da pesquisa.

Assim, após uma seqüência de entrevistas chegou-se ao número de 58 cuidadores de 

indivíduos  com PC tetraparética  espástica  investigados  e  que tinham algum agendamento 

médico ou terapêutico no período entre os meses de maio e junho de 2007, período da coleta 

de dados da pesquisa.

3.6 Formulário da Pesquisa

Uma vez caracterizado o formulário como o instrumento essencial para a investigação 

que se qualifica pelo contato face a face entre pesquisador e informante, e que possui o roteiro 

de perguntas preenchido pelo entrevistador no momento da entrevista, pode-se apontar três 

qualidades essenciais deste meio de observação direta (Marconi e Lakatos, 2003, p.214 apud 

Ander-Egg, 1978, p. 125):

• Adaptação ao objeto de investigação;

• Adaptação aos meios que se possui para realizar o trabalho;

• Precisão das informações em um grau de exatidão suficiente e satisfatório para o objetivo 

proposto.
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3.6.1 Elaboração do Formulário 

O formulário aplicado foi dividido em cinco partes (Anexo I). A primeira parte coletou 

informações  referentes  aos  dados  pessoais  do  usuário  (indivíduo  com  PC  tetraparética 

espástica),  do seu cuidador,  da condição sócio-econômica  familiar  do usuário,  bem como 

sobre o examinador,  já que participaram da coleta dos dados dois colaboradores,  além da 

própria pesquisadora.

A segunda parte  do formulário  objetivou delinear  a  situação atual  da atividade  do 

banho desses indivíduos sob o ponto de vista de seus cuidadores, obtendo informações em 

relação ao local da casa onde o banho é realizado; ao equipamento utilizado como assistente à 

atividade, no caso de haver algum; em relação à freqüência com que o banho é dado; e por 

fim a opinião dos cuidadores em relação a critérios expressos em itens específicos presentes 

em um equipamento  utilizado  para  o  banho,  como:  segurança;  conforto;  ajuste  de altura; 

facilidade  de  limpeza,  de  armazenamento  e  de  transporte;  leveza  do  equipamento  e 

possibilidade  do  mesmo  ser  desmontado  e/ou  fechado.  Neste  último,  as  perguntas  foram 

classificadas como de estimação ou avaliação, que segundo Marconi e Lakatos (2003, p.206) 

“consistem em emitir um julgamento através de uma escala com vários graus de intensidade 

para  um  mesmo  item.  As  respostas  sugeridas  são  quantitativas  e  indicam  um  grau  de 

intensidade crescente ou decrescente.” Cabe ressaltar que nos itens 2.1 e 2.2 poderia haver 

mais de uma resposta assinalada, caso houvesse variação do local da casa ou equipamento em 

que o banho é dado.

Na parte três do formulário, buscou-se obter a opinião dos cuidadores/consumidores 

em relação às características físicas de um equipamento de ajuda técnica para o banho que 

atendesse tanto as necessidades do usuário (indivíduo com PC tetraparética espástica), bem 

como as suas. Com exceção do item 3.5 constituído por perguntas de estimação ou avaliação, 

os demais, apesar de serem formados por perguntas de múltiplas escolhas, foi solicitado aos 

entrevistados que escolhessem apenas uma das respostas, sendo esta a julgada mais adequada 

em sua  opinião.  Para  a  obtenção  da  resposta  do  item 3.4  o  entrevistador  apresentou  ao 

respondente um cartão (Anexo II) com três variações de posicionamento do sistema assento e 

encosto, nomeado como “tilt”, onde a variação estava no grau de inclinação deste sendo o 

ângulo formado por assento e  encosto fixo em 90 graus  a título  de ilustração  do melhor 

posicionamento sentado para o banho.
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A quarta parte do formulário compreende as medidas antropométricas do usuário, bem 

como medidas  antropométricas  do cuidador.  Segundo Iida (2003, p.106) “sempre  que for 

possível  e  economicamente  justificável,  as  medidas  antropométricas  devem ser  realizadas 

diretamente,  tomando-se  uma  amostra  significativa  de  sujeitos  que  serão  usuários  ou 

consumidores do objeto a ser projetado.” 

Em relação ao peso, o mesmo foi apresentado em quilogramas (kg) a fim de facilitar a 

disposição e tratamento dos dados, foi distribuído de dez em dez quilogramas em seis itens, 

sendo o último relativo  ao peso superior  a  50 kg.  Para captação  do peso,  por não se  ter 

disponível nos locais da coleta dos dados o instrumento de medição (balança), confiou-se nos 

dados  revelados  pelos  cuidadores  em  relação  ao  peso  dos  usuários.  Já  as  medidas 

antropométricas  estabelecidas  em  centímetros  (cm)  foram  obtidas  no  local  da  entrevista 

através do instrumento de medida denominado trena. As mensurações dos indivíduos com PC 

tetraparética  espástica  foram referentes  à  estatura,  largura  do  assento  e  profundidade  do 

mesmo,  a  fim de  se  obter  resultados  significativos  para  a  projeção  de  equipamento  com 

variação de medida eficaz. 

Em relação às medidas obtidas dos cuidadores,  foram coletados dados referentes à 

estatura do sujeito em pé e a medida da altura do cotovelo até o chão.  Essas medidas foram 

obtidas  com  o  sujeito  descalço  ou  com  sapato  sem  salto,  sendo  feitas  pelo  próprio 

entrevistador através do método direto pelo uso da trena. De acordo com Iida (2003, p.109) “a 

estatura pode ser medida com ou sem calçado e o peso, com ou sem roupa”.

Cabe  ressaltar  que  as  medidas  antropométricas  exigidas  neste  estudo  foram 

representadas por desenho no formulário (Anexo I), a fim de guiar o entrevistador em relação 

aos pontos fixos tidos como referência. Iida (2003, p.109) enfatiza que:

Em geral, cada medida a ser efetuada deve especificar claramente a sua localização, 

direção e postura. A localização indica o ponto do corpo que é medido a partir de 

uma outra referência (piso, assento, superfície vertical ou outro ponto do corpo); a 

direção indica, por exemplo, se o comprimento do braço é medido na horizontal, 

vertical  ou outra posição; e a postura indica a posição do corpo (sentado, em pé 

ereto, relaxado).

O  formulário  se  encerra  (parte  5)  com  duas  perguntas  de  natureza  aberta, 

proporcionando ao entrevistador registrar qualquer outro dado que o entrevistado considerou 

relevante relatar sobre as dificuldades e/ou facilidades obtidas durante a atividade do banho 
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atualmente desempenhada e sobre qualquer desconforto ou dor em alguma parte do corpo que 

o mesmo possa sentir durante a execução da tarefa. 

3.6.2 Aplicação do Formulário

Após  idealização  e  finalização  do  formulário,  o  mesmo  foi  testado  antes  de  sua 

utilização definitiva. Para Mattar (1997, p.234), “o pré-teste do instrumento consiste em saber 

como ele se comporta numa situação real de coleta de dados”.  O mesmo autor ainda enfatiza 

que “o pré-teste é tão importante para o aprimoramento de um instrumento de coleta de dados 

que  nenhuma  pesquisa  deveria  iniciar  sem  que  o  instrumento  utilizado  tivesse  sido 

convenientemente testado”.

Segundo Gil (2002, p.120), os aspectos mais importantes a serem considerados no pré-

teste são: 

• clareza e precisão dos termos. Os termos adequados são os que não necessitam 

de explicação. (...);

• quantidade de perguntas.  Se os entrevistados derem mostra de cansaço ou de 

impaciência,  é provável  que o número de perguntas  seja  excessivo,  cabendo 

reduzí-la;

• formas  das  perguntas.  Pode  ser  conveniente  fazer  uma mesma pergunta  sob 

duas formas diferentes, com o objetivo de sondar a reação dos pesquisados a 

cada uma delas;

• ordem das perguntas. No pré-teste pode-se ter uma idéia do possível contágio 

que uma pergunta exerce sobre  outra (...);

• introdução.  Mediante  a  análise  das  indagações  feitas  pelo  entrevistado  (...) 

seleciona-se a melhor fórmula de introdução a ser utilizada quando ocorrer a 

aplicação do instrumento. 

Para aplicação do pré-teste, foram selecionados dois cuidadores de indivíduos com PC 

tetraparética espástica como partes representativas do universo a ser pesquisado, sendo ambos 

realizados no Centro de Reabilitação Infantil – CRI/RN. Segundo Mattar (1997, p. 235):

O número de pré-testes a serem efetuados depende da complexidade do instrumento 

e de quanto ele já tenha sido previamente elaborado. Para instrumentos que tenham 

sido suficientemente desenvolvidos previamente, geralmente dois ou três pré-testes 

são suficientes.
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Após  o  término  desta  fase,  os  mesmos  foram questionados  em relação  a  possível 

dificuldade  na  compreensão  das  questões,  apesar  de  não  ter  sido  percebido  nenhuma 

inconsistência  ou  complexidade  nas  perguntas,  ambigüidade  ou  linguagem inacessível.  A 

partir  da  resposta  negativa  de  ambos  os  entrevistados  e  da  corrente  fluência  durante  a 

aplicação  do  pré-teste,  verificou-se  que  o  instrumento  estava  adequado,  pautando-se  em 

fidedignidade, validade e operatividade. Assim, procedeu-se a fase da coleta de dados.

Participaram da coleta dos dados junto à pesquisadora dois colaboradores, sendo uma 

fisioterapeuta  e  um  terapeuta  ocupacional.  Ambos  foram  treinados  para  a  aplicação  do 

formulário,  quando  foram  pautadas  explicações  e  esclarecimentos  sobre  o  protocolo  de 

aplicação.  Após  elucidação  das  dúvidas,  cada  colaborador  aplicou  o  formulário  no 

pesquisador como exame,  e somente após seu término,  estando estes aptos,  procedeu-se a 

aplicação diretamente na amostragem. Ainda, para melhor controle e qualidade da pesquisa, a 

primeira  aplicação  de  ambos  colaboradores  com  um  indivíduo  da  amostra  foi  feita  na 

presença da pesquisadora.   

3.7 Tratamento dos Dados

Para o tratamento dos dados, deu-se precedência ao caráter representativo sistemático 

dos resultados, realizando-se contagem manual dos achados e separação dos itens de interesse 

para constituição do equipamento.

 Os dados são apresentados de acordo com a análise sistemática, incorporando no texto 

os quadros,  os gráficos  e ilustrações  necessárias à  compreensão  do raciocínio relacionado 

nesta pesquisa (ver Capítulo 4). 

O tratamento dos dados consistiu fundamentalmente em estabelecer ligação entre os 

resultados obtidos através do instrumento de coleta - o formulário, com os outros previamente 

examinados  no  levantamento  bibliográfico,  isto  é,  aqueles  derivados  de  teorias  e  estudos 

realizados anteriormente.

Mediante o tratamento dos dados pôs-se a ideação do protótipo do equipamento de 

forma a simular  o que contextualizaria  o dispositivo/equipamento  de assistência  da tarefa 

banho.

63



3.8 Considerações Éticas

Antes  de  ser  iniciada  a  pesquisa  de  campo  junto  aos  cuidadores/consumidores  e 

indivíduos  com  PC  tetraparética  espástica/usuários  procedeu-se  os  esclarecimentos  com 

relação  aos  objetivos  do  estudo,  aguardando  confirmação  ou  não  dos  cuidadores  para 

participação da amostragem. 

Um termo de livre consentimento para a pesquisa (Anexo III e IV), foi elaborado e 

solicitado para preenchimento e assinatura dos cuidadores e/ou responsáveis dos indivíduos 

selecionados. O termo de livre consentimento além de dar ciência à composição da amostra, 

autoriza  a  pesquisadora  à  divulgação  dos  dados  coletados  e  a  exposição  dos  usuários  e 

cuidadores em arquivos áudios-visuais do tipo filmes e fotografias.

3.9 Limitações do Trabalho

A aplicação do formulário limitou-se apenas a quatro localidades distintas localizadas 

na  cidade  de  Natal/RN,  sendo  estas:  dois  centros  de  reabilitação,  um  público  e  outro 

filantrópico,  e duas clínicas privadas.  Além disso, a aplicação do formulário  em todos os 

cuidadores  (consumidores)  de  indivíduos  com PC tetraparética  espástica  (usuários)  não  é 

viável, decorrente de fatores extrínsecos à vontade da pesquisadora.

Poucos  estudos  referentes  especificamente  acerca  deste  tema  foram  encontrados  em 

levantamentos  bibliográficos  nacionais  e  internacionais.  Desta  forma,  as  conclusões  estão 

direcionadas  ao  público  que  constituiu  a  amostra,  não  permitindo  generalizações  dos 

resultados para todo o universo de indivíduos com características  semelhantes.  De acordo 

com Mattar (1997), afirmações conclusivas sobre a população em estudo não pode ser feita 

quando se usa o procedimento de amostragem intencional, pois não é possível conhecer o 

grau e direção do erro amostral.

No  entanto,  a  continuidade  da  aplicação  da  pesquisa,  certamente  ampliará  as 

conclusões,  possibilitando  uma  melhor  compreensão  das  características  físicas  e  de 

usabilidade do produto cadeira de banho idealizado em um protótipo, bem como a reflexão do 

uso deste equipamento na execução da atividade da vida diária do banho pela díade usuário e 

consumidor.
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3.10 Considerações Finais

Este capítulo teve por objetivo explanar todo o processo metodológico adotado nesta 

pesquisa para que pudesse alcançar os objetivos descritos no Capitulo 1 desta dissertação.  

Os resultados obtidos através do formulário usado na coleta de dados estão descritos 

no Capítulo 4. Nesse capítulo estão descritas as informações referentes aos dados pessoais dos 

consumidores e usuários; a situação da atividade atual do banho; bem como a perspectiva do 

consumidor em relação às características presentes e necessárias em um novo produto.
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Capítulo 4

Resultados da Pesquisa de Campo e 

Discussão

Este capítulo aborda os dados referentes à pesquisa de campo realizada com os 58 

cuidadores  (consumidores)  de  indivíduos  com  paralisia  cerebral  tetraparética  espástica 

(usuários), todos residentes no Estado do Rio Grande do Norte, que fazem acompanhamento 

médico e/ou terapêutico em centros de reabilitação ou clínicas na cidade de Natal.

Primeiramente,  são  apresentadas  as  características  gerais  da  amostra  através  das 

informações  referentes  aos  dados  pessoais  dos  participantes  (consumidores  e  usuários) 

obtendo variáveis  como sexo,  idade  e  renda  familiar, sendo seguido da apresentação  dos 

quesitos  referentes  à  atividade  do  banho atual sob  a  óptica  do  cuidador/consumidor. Em 

relação à análise do protótipo, foi realizada uma apreciação das características pertencentes ao 

produto  em  relação  à  estrutura,  posicionamento  do  assento/encosto,  tipos  de  materiais  e 

presença de acessórios, no intuito de identificar as necessidades e desejos dos consumidores. 

E, por fim, buscou-se obter medidas antropométricas do usuário e consumidor, a fim 

de que se obtivessem parâmetros de medidas para projeção do protótipo do produto. 

4.1 Informações Gerais

Como abordado  no  item 3.5  (pág.58),  a  pesquisa  de  campo  foi  realizada  com 58 

cuidadores/consumidores  de  indivíduos  com  diagnóstico  de  PC  tetraparética 

espástica/usuários na cidade de Natal/RN. Cabe ressaltar que todos os usuários, sem exceção, 

apresentavam controle postural deficitário caracterizado pelo ineficiente controle de cabeça e 

tronco, além da não participação ativa durante a execução da atividade da vida diária referente 

ao banho, o que os faz dependentes de um equipamento de ajuda técnica destinado ao seu 
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posicionamento adequado para que então,  a tarefa do banho possa ser executada pelo seu 

cuidador. 

Todos os cuidadores/consumidores investigados são os responsáveis pela tarefa de dar 

o banho no indivíduo/usuário, embora em alguns casos, a necessidade de outro participante 

durante  a  execução  da  tarefa  se  faz  necessária  pelo  grau  de  dificuldade  imposto  pelas 

condições atuais do banho. 

4.2 Perfil do Usuário e Consumidor

Em relação  aos usuários,  fizeram parte  da amostra  58 indivíduos  com diagnóstico 

clínico de paralisia cerebral tetraparética espástica, sendo 31 do sexo feminino e 27 do sexo 

masculino (Fig.4.1). A faixa etária da maioria dos usuários ficou entre 3 a 6 anos de idade 

(Fig.4.2), resultado provavelmente relacionado aos locais da pesquisa, ou seja, localidades de 

atendimentos terapêuticos. Isto porque jovens e adultos com o quadro motor compatível a 

população  usuária  deste  estudo  geralmente  deixam  de  freqüentar  as  terapias  extra-

domiciliares, seja pela dificuldade de transporte ou por motivos particulares. Cabe ressaltar 

que a idade mínima estipulada para fazer parte do estudo foi de 3 anos, e sem  limite para a 

máxima, como foi colocado no item 3.5 (pág.58) do capítulo anterior.

 

Figura 4-1 Descrição dos usuários em relação ao sexo.
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Figura 4-2: Descrição dos usuários em relação à faixa etária.

Dos consumidores/cuidadores investigados, 56 são do sexo feminino e apenas 2 do 

sexo masculino, já que foi investigado apenas um dos cuidadores de cada indivíduo com PC 

(Fig. 4.3). Destes, 56 têm um grau de parentesco em relação ao indivíduo usuário e apenas 2 

são empregados remunerados destinados para tal função (Fig. 4.4). 

Figura 4-3 Descrição dos consumidores em relação ao sexo (58 indivíduos).
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Figura 4-4 Descrição do grau de parentesco em relação ao usuário e consumidor.

Em  relação  ao  grau  de  escolaridade  (Fig.  4.5),  obteve-se  que  a  maioria  dos 

entrevistados  (54)  freqüentou  escola,  porém  destes,  29  indivíduos  não  têm  o  ensino 

fundamental  completo  e  nenhum dos  entrevistados  apresenta  ensino  superior,  sendo  que 

profissionalmente a maioria se limita às funções relacionadas ao lar (Fig. 4.6). 

C uidador (es c olaridade)
4

29
11

5

9
0

Não estudou

E ns ino fund. Incompleto

E ns ino fundam. completo

E ns ino médio incompleto

E ns ino médio completo

E ns ino superior

Figura 4-5 Descrição do grau de escolaridade do consumidor.
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Figura 4-6 Descrição da profissão do consumidor.

A condição sócio-econômica das famílias as quais os indivíduos com PC tetraparética 

espástica fazem parte é variável, porém pode-se dizer que no geral a renda familiar variou em 

torno  de  1  a  5  salários  mínimos  (Fig.  4.7).  Cabe  ressaltar  que,  na  quase  totalidade  dos 

entrevistados, foi colocado que a renda familiar é complementada pelo salário benefício, valor 

este referente a um salário mínimo, pago pelo governo federal a indivíduos com deficiências 

incapacitantes . Dos 24 indivíduos que citaram a renda familiar referente a um salário mínimo 

significa que este benefício é a única fonte de renda das famílias.

Figura 4-7: Descrição da renda familiar do usuário
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4.3 Condição do Banho Atual

Em relação à atividade atual do banho, três quesitos foram fundamentais para delinear 

a real situação de como é dado o banho desses indivíduos/usuários, sendo esses: o local da 

casa onde é realizado; o equipamento utilizado, no caso de haver algum; e a freqüência com 

que o banho é dado.

4.3.1 Local do Banho

O local da casa predominantemente utilizado para dar o banho foi o banheiro (29), 

porém outros locais como a cozinha (17) e o quintal (11) foram bastante citados (Fig.4.8), 

visto que este fato está intimamente relacionado ao equipamento utilizado para a atividade, 

como poderá ser visto mais adiante na descrição dos equipamentos utilizados. Somente um 

cuidador citou o quarto como o local do banho do indivíduo. 

Figura 4-8: Descrição dos locais da casa onde o banho é dado.

4.3.2 Equipamento Utilizado para o Banho

A Figura 4.9 revela que a banheira de bebê (banheira plástica disponível no mercado 

em cores e dimensões variadas) ainda é o equipamento mais utilizado (19), independente da 

idade e estatura do indivíduo, seguido por bacias de metal (12), sendo ambos com facilidade 

de compra no mercado. O grau de insatisfação com o uso desses equipamentos ou de qualquer 

outro modo utilizado por esses indivíduos para dar o banho atualmente, ficou evidenciado na 

pergunta aberta situada na parte 5 do formulário (Anexo I), onde o intuito foi captar quaisquer 
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comentários dos cuidadores em relação às dificuldades e/ou facilidades encontradas durante a 

realização da tarefa, como por exemplo, o relato da cuidadora 1: “Ele não está mais cabendo 

na banheira, a gente só dá porque não tem outra opção...Está horrível dar banho na 

banheira, as pernas ficam pra fora, ele não cabe mais.”  Outro relato que exemplifica a 

mesma situação é o da cuidadora 2, onde enfatiza que: “A banheira tá pequena pra ele. Ele 

fica inteiro apoiado no meu braço e eu tenho que ficar segurando a cabeça, porque ele 

não segura. Aí eu tenho que fazer tudo com a outra mão. Logo vou ter que mudar a 

banheira, porque é muito estreita, ele não tá cabendo. Acho que vou ter que comprar 

uma bacia maior.” Para a cuidadora 3, a queixa é semelhante, onde fica claro a insatisfação 

ao equipamento quando diz:  “Eu dou o banho numa bacia que é não é muito grande. É 

muito difícil, porque ele fica se mexendo e é muito mole, e fica se jogando pra trás. Pra 

mim tá difícil porque ele tá grande pra bacia, eu fico agachada e demoro mais ou menos 

meia hora pra dar o banho.”  O que ainda se reforça com os relatos da cuidadora 4 em 

relação ao equipamento utilizado e a situação atual do banho:  “Não está bom porque ela 

escorrega muito, não tem como segurar direito ela...é uma dificuldade dar o banho nela. 

A bacia está pequena pra ela, pois ela está crescendo muito.”

A  somatória  desses  relatos  nos  permite  obter  uma  visão  geral  da  problemática 

enfrentada  pelos  cuidadores  dos  indivíduos  com PC tetraparética  espástica  em relação  a 

condição atual do banho. É evidente a insatisfação das condições enfrentadas e a necessidade 

de se obter a melhora da mesma, especialmente quando se soma o aumento da idade e estatura 

dos indivíduos. Fato este que reforça a proposta deste estudo de elaboração de um dispositivo 

que auxilie  no posicionamento destes indivíduos,  melhorando sua qualidade de vida,  bem 

como de seus cuidadores. 

Ainda em relação aos equipamentos  utilizados para o banho, cabe ressaltar  que os 

meios utilizados referidos na Figura 4.9 como “outros” numa totalidade de 8 referências, 5 

correspondem ao banho dado no colo do cuidador,  2 à banheiras de alvenaria construídas 

especificamente para a finalidade do banho, cujas as descrições se assemelham a um tanque 

de lavar roupas e 1 cadeira de rodas comum, confeccionada em ferro na sua estrutura e lona 

no assento e encosto.

E por fim, dos 58 indivíduos com PC tetraparética espástica que compõem a amostra 

deste estudo, apenas 4  possuem cadeira de banho específica para suas necessidades físicas 

(Fig.4.9),  sendo  que  destes  dispositivos,  apenas  1  é  produzido  por  fábrica  de  renome  e 
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conhecido nacionalmente no mercado, além de ser especificamente indicado para indivíduos 

com PC na sua descrição.

Figura 4-9: Equipamentos utilizados para o banho.

  

Outro fator relevante à pesquisa, foi o relato freqüente do banho ser dado em banheira 

ou bacia colocadas em cima da mesa ou sobre alguma espécie de bancada ou “tamborete”, 

como foi citado,  com o intuito  de elevar o equipamento para que o cuidador não precise 

permanecer durante a execução da tarefa em postura abaixada. Isso explica o fato da cozinha 

e quintal, juntamente com o banheiro, serem locais muito utilizados para o banho, visto que o 

equipamento, no caso da banheira ou bacia, quando colocados sobre uma base (cadeira ou 

“tamborete”) necessitam de espaço para que o conjunto seja utilizado, e quando isso acontece, 

como foi relatado, o espaço disponível nos banheiros se tornam insuficientes para a execução 

da tarefa. Fato este que condiz aos relatos da cuidadora 1: “Coloco a banheira em cima da 

mesa  da  cozinha,  seguro  ele  com  uma  mão,  passo  sabonete  e  pra  lavar  o  cabelo 

geralmente a Jéssica me ajuda, porque eu não consigo. Antes dava banho no banheiro, 

mas era muito baixo, aí nós trocamos pela mesa na cozinha.” 
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A queixa dos cuidadores em relação à falta de um equipamento adequado para o banho 

ficou evidente com as adaptações “caseiras” da atividade como foi colocado anteriormente e 

em demais depoimentos. A presença de dor ou desconforto em algum segmento do corpo foi 

fator comum aos cuidadores durante ou após o ato de dar o banho (Fig.4.10). Cabe ressaltar 

ainda, que a parte do corpo mais afetada pela sensação de desconforto ou dor relatada pelos 

cuidadores são as costas (Fig. 4.11), o que vai de encontro com as más posturas adquiridas 

pelos  mesmos  durante  o  ato  de  dar  banho,  mantendo-se  geralmente  curvados  sobre  o 

equipamento  ou em postura de agachamento,  como pôde ser  observado na Figura 1.2 no 

capítulo de introdução deste estudo (pág.4).

A cuidadora  5  deixa  claro  esta  situação  quando,  em pergunta  gravada,  expõe  sua 

opinião  em relação  a  atual  condição  do banho:  “Eu boto a banheira em cima de uma 

cadeira pra ficar melhor a altura...fica melhor de dar o banho nela. Seguro com uma 

mão e a outra passa o sabonete nela, pois tenho medo que ela escorregue, pode ser que 

minha mão não agüente o peso e ela pode cair.  Ela se joga pra trás e não consegue 

segurar a cabeça sozinha. Colocando a banheira na cadeira sinto menos dor nas costas 

que antes que tava no chão.”  A mesma observação em relação a necessidade de elevar o 

equipamento do banho foi detectada nos relatos da cuidadora 2: “O banho tá difícil porque 

eu ponho a banheira em cima da pia e eu tenho muita dificuldade na coluna. Quando 

colocou a banheira em cima da pia, melhorou a dor nas costas.” E ainda da cuidadora 4: 

“Eu fico agachada no chão e fico segurando com uma mão e a outra dá o banho. Demoro 

meia hora pra dar o banho. Já pensei em colocar a bacia num lugar mais alto, mas tenho 

medo dela escorregar, pois é pesada. E se escorrega da minha mão?...” 

Dentre  os  depoimentos,  as  queixas  mais  comuns  foram  em  relação  às  posturas 

adaptativas por parte dos cuidadores a fim de suprir as necessidades não cumpridas por um 

equipamento  adequado.  Os  depoimentos  seguintes  ilustram  e  confirmam  uma  situação 

problemática enfrentada pelos cuidadores diariamente.  “Eu me agacho, fico segurando ela, 

dou o banho e depois fico com muita dor nas costas e no braço esquerdo. Eu dou o 

banho três vezes ao dia e fico com dor toda vez que dou o banho. Ela fica se esticando, se 

jogando para trás o tempo todo e eu tenho que ficar segurando. Eu acho difícil pegar a 

água pra ficar jogando nela, porque cai muito pra fora...” (cuidadora 8). “Pra mim dar o 

banho nela, eu tenho que colocar a bacia, coloco ela dentro e a dificuldade é dobrar as 

pernas. Ela não cabe na bacia, tá crescendo e a dificuldade tá aumentando...as vezes ela 

cai pra um lado, cai pro outro e eu fico só com uma mão pra pegar a água e jogar no 
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corpo dela, passar sabonete... A dificuldade é grande sem ter cadeira de banho. Ela fica 

se  esticando  e  quase  cai.  Já  chegou  a  cair,  eu  segurando  ela  só  com  uma mão.  A 

dificuldade tá aumentado demais  e  eu demoro mais ou menos meia hora pra dar o 

banho nela e todo esse tempo com a coluna abaixada.” (cuidadora 9).

Figura 4-10 Presença de dor ou desconforto no cuidador após ou durante

 o ato de dar o banho.

Figura 4-11 Local da dor ou desconforto apontado pelo cuidador após ou durante 

o ato de dar o banho.
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Mesmo para quem faz uso de um equipamento considerado adaptado às necessidades 

do  indivíduo,  como  o  caso  da  cadeira  de  banho  indicada  por  um  hospital  e  centro  de 

reabilitação,  é  notada  a  necessidade  de  ajustes  no  equipamento  para  que  atenda  as 

necessidades não só do usuário, mas do cuidador, como relata a cuidadora 6, quem possui 

equipamento  comercializado:  “Eu  queria  que  a  cadeira  fosse  mais  um  alta  um 

pouquinho...toda vez que dou o banho sinto dor nas costas.”  e a cuidadora 7: “Essa de 

agora ela  fica  na minha altura,  ele  fica  muito confortável,  acomodado...ele  gosta  da 

banheira. Toma banho de chuveirinho...eu acho ela maravilhosa! Tem algumas coisas a 

ajustar, porque eu acho que ela deveria ser melhor de fechar e melhor de abrir e acho 

que ela deveria ter rodinhas pra movimentar. Isso dificulta muito pra mim, que tenho 

problema de coluna, levar lá fora pra tomar sol, porque tem que por no sol todo dia 

senão  mancha.”  Sabe-se  que  este  fato  está  intimamente  relacionado  ao  posicionamento 

postural biomecanicamente desfavorável adquirido pelo cuidador com o intuito de se adequar 

ao equipamento, ao local o qual está sendo usado e/ou às necessidades do usuário. 

4.3.3 Freqüência do Banho

O posicionamento adaptativo a situação se torna ainda mais preocupante quando se 

sabe que, dos indivíduos estudados, a atividade do banho é repetida pela maioria, três ou mais 

vezes durante o dia (Fig.  4.12), fato relacionado pelos cuidadores com o clima quente da 

região que residem, visto que muitos dos entrevistados residem no interior do Estado, onde a 

temperatura ambiente é ainda mais acentuada que na capital .

Figura 4-12 Freqüência do banho.
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Os  resultados  apontados  pela  Figura  4.12  só  reforçam  a  necessidade  do 

desenvolvimento  de  um  equipamento  adequado  para  esta  atividade,  uma  vez  que  a  alta 

freqüência  da  realização  do  banho,  ao  longo  do  tempo  pode  provocar  danos  graves  aos 

cuidadores que trabalham com a postura inadequada. Além disso, baseando-se nesses fatos, 

faz-se  necessário  um equipamento  que  possua,  além das  características  físicas  ideais  que 

atendam as necessidades dos usuários e consumidores, que seja resistente o suficiente para 

atender a demanda da utilização.

4.4 Características do Equipamento na Visão dos Cuidadores

Para  Pain  (2003),  todas  as  informações  coletadas  dos  cuidadores/consumidores 

somadas a visão das limitações causadas pela inabilidade do indivíduo são essenciais para a 

boa escolha de um dispositivo.

4.4.1 Análise das Características Gerais

Os  resultados  das  investigações  em  relação  ao  grau  de  importância  ou  não  das 

características referentes a itens como: a segurança, o conforto, o ajuste de altura, a facilidade 

de  ser  transportada,  a  facilidade  de  limpeza,  a  leveza  do  equipamento,  a  facilidade  de 

armazenamento, a possibilidade de ser desmontada e de ser fechada estão expressos na Figura 

4.13. Partindo da análise destes dados, sugere-se que há uma predominância dos cuidadores 

em avaliar os itens de segurança (49) e conforto (46) como aqueles mais relevantes quando da 

escolha  de  um  equipamento  para  pessoas  que  necessitam  de  um  suporte  para  o  banho. 

Observa-se que esta análise é apenas uma indicação daquilo que poderia ser considerado mais 

relevante para os cuidadores e não uma inferência direta dos dados apresentados, uma vez que 

não houve uma investigação  relativa  entre  o  grau de importância  dos  itens  analisados  de 

forma comparativa. 
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Figura 4-13 Visualização da opinião dos consumidores em relação às características

pertencentes a um novo dispositivo.

4.4.2 Tipos de Materiais Possíveis Para a Estrutura

Em relação aos possíveis tipos de materiais utilizados na confecção da estrutura do 

equipamento, o alumínio (33) e o plástico (16) foram os mais citados (Fig.4.14), visto que se 

trata de um equipamento para ser usado em situações adversas pela constante combinação de 

água  e  algum tipo  de  espuma,  como  sabonete  e/ou  xampu,  elementos  indispensáveis  na 

promoção da higiene durante o banho. O ferro (4), a madeira (1) e a resina (4) também foram 

citados, porém nenhum outro tipo de material foi sugerido pelos entrevistados. 

Figura 4-14 Visualização da opinião do consumidor em relação ao material 

utilizado na estrutura da cadeira de banho.
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4.4.3 Tipos de Materiais Possíveis Para o Assento/Encosto

Dentre os materiais selecionados para compor o sistema de assento/encosto da cadeira 

de banho, o tecido impermeável foi o mais citado (42) como mostra a Figura 4.15, fato este 

que pode estar  relacionado ao fator conforto exigido pelos cuidadores como foi mostrado 

acima,  já que não se trata  de um sistema rígido.  Além disso,  a flexibilidade do material, 

associada a fácil secagem e possível leveza do equipamento vão constituindo um dispositivo 

considerado ideal na opinião dos cuidadores. Os revestimentos do assento/encosto em tecido 

de lona (3), em fio (3), em fibra (1) e em tiras de plástico (6) também foram citados, sendo 

que estes  dois  últimos  caracterizam um sistema rígido pelas  suas  forma de apresentação. 

Além desses, outros materiais foram sugeridos pelos entrevistados, sendo estes: lona plástica 

(1), couro (1) e material sintético semelhante ao “macarrão de piscina”, equipamento usado 

como flutuador em atividades aquáticas.

Figura 4-15 Visualização da opinião do consumidor em relação ao material 

utilizado no assento/encosto da cadeira de banho.

4.4.4 Posicionamento do Sistema de Assento/Encosto

Os dados referentes ao posicionamento do sistema assento/encosto do equipamento 

estão expressos na Figura 4.16. Dentre as três opções oferecidas ao respondente (Anexo II), 

buscou-se o critério  de manter  fixo o ângulo formado entre o assento e encosto variando 

somente o “tilt”, ou seja, a inclinação do sistema como um todo. O posicionamento “B” foi 
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preferencialmente  escolhido  (44),  no  qual  o  indivíduo  mantém-se  sentado  numa  posição 

intermediária entre o sentar e o deitar, mantendo sempre fixo o ângulo entre o assento e o 

encosto,  o  que  favorece  a  manutenção  da  postura  sentada  contra  a  gravidade.  Durante  a 

escolha dos posicionamentos, observou-se que a escolha da opção “A” (11), onde o indivíduo 

permanece  em  postura  sentada  sem  qualquer  inclinação,  foi  preferencialmente  feita  por 

cuidadores de indivíduos com PC tetraparética espástica que mantêm por algum período de 

tempo,  certo  controle  postural  antigravitacional  de  cabeça  e/ou  tronco.  A  ausência  de 

inclinação  dificulta  a  manutenção  da  postura  sentada  no  caso  de  déficit  da  musculatura 

cervical e de tronco, que acarreta na flexão da cabeça e anteriorização do tronco.  O oposto se 

sucede  em relação  ao  posicionamento  “C”  (3),  onde  o  indivíduo  permanece  próximo  da 

postura deitada. Para O´brien (1983), a inclinação promovida na posição sentada do indivíduo 

ajuda  a  promover  estabilidade  do  tronco  e  manutenção  da  posição  de  endireitamento  da 

cabeça, facilitando as atividades de auto-cuidado, como neste caso, no banho. O que está de 

acordo  com  os  relatos  de  Taylor  (1987)  quando  afirma  que,  reclinando  o  indivíduo  e 

mantendo o ângulo do quadril, a posição deve minimizar os efeitos da gravidade, promovendo 

um posicionamento mais estável, incluindo a posição mais funcional da cabeça.

Figura 4-16 Visualização da opinião do consumidor em relação ao posicionamento 

do assento/encosto da cadeira de banho.

4.4.5 Acessórios para o Equipamento

Em relação  à  presença  de  acessórios  na  composição  do  equipamento,  o  apoio  de 

cabeça e cinto de segurança foram os mais citados (Fig. 4.17), o que confere aos relatos de O

´brien  (1983)  quando  enfatiza  que  indivíduos  que  são  severamente  comprometidos  pela 
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paralisia cerebral geralmente têm falta de controle ativo da cabeça para mantê-la orientada na 

vertical,  ou o seu endireitamento é muito difícil.  A queda da cabeça a favor da gravidade 

ocorre  pelo  inadequado  controle  muscular,  conseqüente  da  espasticidade  de  grupos 

musculares ou presença de reflexos que mantém a cabeça em postura anormal, restringindo 

ainda mais a função.  Taylor (1987) descreve a hiperextensão da cabeça como um problema 

de difícil solução durante um posicionamento. Para Shepherd (2001), estratégias para manter 

o  posicionamento  adequado  da  cabeça  impedem  a  reação  de  hiperextensão,  além  disso, 

equipamentos  especiais  que fornecem suporte  podem promover  ao  usuário a  sensação de 

proteção  e  segurança.   Essa  combinação  de  intenções  e  estratégias  descritas  previamente 

permite  a  idealização  de  adequado  equipamento  de  tecnologia  assistiva  munido  das 

características exigidas para seus usuários, que neste caso descrevem a presença de apoio de 

cabeça e cinto de segurança como acessórios fundamentais.

Figura 4-17 Visualização da opinião do consumidor em relação aos

acessórios da cadeira de banho.

Alguns relatos transcritos dos depoimentos gravados de alguns cuidadores, como o da 

cuidadora 6, exemplificam esta situação: “Mesmo tendo essa cadeira que foi feita pra ele, 

tenho que ficar segurando... Se tivesse um cinto, talvez prendesse ele e eu pudesse usar 

as duas mãos pra dar o banho.”

Segundo Shepherd (2001), para indivíduos com alterações motoras graves, como os 

indivíduos  que  compõem  a  amostra  deste  estudo,  é  comum  as  famílias  usarem  alguns 
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equipamentos  que  promovam  comodidade  ou  conforto  através  de  algumas  modificações, 

como a possibilidade de ajuste para as pernas, ter barras de segurança, capacidade de alterar o 

angulo do assento/encosto para gerar maior estabilidade, colocação de almofadas, apoio de 

cabeça  e  pés  ajustáveis,  cintos  e  faixas.  Fato  esse  que  vai  de  encontro  com o  relato  da 

cuidadora  7,  em  relação  a  uma  cadeira  de  banho  confeccionada  de  acordo  com  as 

necessidades  do  usuário:  “Eu queria  que  a  parte  da  cabeça  tivesse  ficado  mais  alta, 

porque não sei porquê, deixaram o tecido folgado e não fica confortável a cabeça dele, 

tanto que eu fiz uma “pecinha” e coloquei por baixo pra melhorar a posição da cabeça.”

O apoio para os pés, cuja função é promover o total apoio para os pés do indivíduo que 

faz uso do equipamento, é considerado acessório fundamental para um bom posicionamento 

por auxiliar na promoção da estabilidade corporal, o que condiz com o resultado da pesquisa 

expresso na Figura 4.17.

Em  relação  aos  demais  acessórios,  como  porta-sabonete,  porta-xampu,  porta-

condicionador,  porta-toalha  e  porta-chuveirinho,  todos  apresentaram  variações  nas  suas 

classificações  em  relação  aos  seus  graus  de  importância.  Atenção  especial  pode  ser 

dispensada ao porta-toalhas, cujo alto índice de importância adquirido pode estar intimamente 

relacionado ao fato de grande parte dos participantes executar a atividade do banho fora do 

banheiro,  pelos  motivos  já  discutidos  anteriormente.  Esse  fato  certamente  os  obriga  a  se 

preocuparem com o posicionamento  da toalha durante  o banho, para que a mesma esteja 

facilmente ao seu alcance após o término da atividade.  Enfim, acredita-se que a importância 

dada ao acoplamento de todos esses acessórios à cadeira de banho idealizada, está no fato da 

atividade  do  banho  realizada  atualmente  por  um número  significativo  de  indivíduos  que 

compuseram a amostra estar sendo feita em locais diversos da casa, sem ser o banheiro, local 

este considerado mais apropriado para a atividade por geralmente ter a disposição, os itens 

acima referidos. 

4.4.6 Cor do Equipamento

Já  em  relação  à  cor  do  equipamento,  os  entrevistados  foram  questionados  se  a 

estrutura e sistema de assento/encosto deveriam ser da mesma cor ou de cores diferentes. 

Porém,  como mostra  a  Figura 4.18,  a  maioria  considera  a  escolha  das  mesmas  um fator 

irrelevante. A análise crítica deste item aponta para o fato de que a carência do mercado em 

relação a esses produtos somada a vontade e necessidade de resolução desta problemática são 
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tamanhas,  que o consumidor  não se vincula às características estéticas dos mesmos,  e tão 

somente às características que irão influenciar na sua resolução.

Figura 4-18 Visualização da opinião do consumidor em relação à cor da estrutura

e assento/encosto do equipamento.

4.5 Medidas Antropométricas

Com  o  objetivo  de  se  chegar  às  medidas  consideradas  essenciais  para  a 

confecção  de  qualquer  dispositivo  cuja  finalidade  é  proporcionar  a  postura  sentada  a  um 

indivíduo, as medidas antropométricas referentes à estatura, largura e profundidade do assento 

e altura total do encosto, serviram de base para se pensar nas dimensões básicas de um novo 

equipamento que atenda o indivíduo com PC tetraparética espástica. Como a proposta não se 

limita  apenas  a  oferecer  um  posicionamento  sentado  adequado  ao  usuário,  mas  também 

promover adequado alinhamento biomecânico ao cuidador/consumidor durante a execução da 

sua tarefa na postura em pé, as medidas referentes à estatura e altura do cotovelo ao chão com 

o indivíduo em pé também serviram de parâmetros para um ponto de partida na idealização do 

produto cadeira de banho. 

Cabe ressaltar que uma vasta quantidade de dados numéricos foi encontrada, o que vai 

de encontro com Iida (2003) quando afirma que todos os tipos de populações humanas são 

compostas  por  indivíduos  de  diferentes  tipos  físicos  ou  biotipos,  onde  diferenças  nas 
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proporções de cada segmento corporal existem desde o nascimento e tendem a acentuar-se 

durante o crescimento até a idade adulta. 

Neste estudo, por se tratar de uma população com características próprias pertencentes 

ao grupo denominado usuários, atenção especial foi dada às medições dos indivíduos com 

paralisia  cerebral  tetraparética  espástica,  considerando  fatores  comuns  a  seus  quadros 

motores,  como  a  presença  de  retrações  musculares  e/ou  deformidades  mioesqueléticas. 

Freeney e Galer (1981) apud Soares e Martins (2000) afirmam que as medições e análises dos 

resultados obtidos dos corpos de pessoas com deficiência são difíceis de se identificar, pois os 

mesmos podem apresentar deformidades e variações, de forma que os pontos de referência 

geralmente seguidos à população composta por pessoas não-deficientes podem tornarem-se 

inapropriados para  esta população.

 

4.5.1 Do Usuário

Os  dados  referentes  ao  peso  dos  indivíduos  com  paralisia  cerebral  tetraparética 

espástica que fizeram parte da amostra deste estudo estão expressos na Fig. 4.19. Pôde-se 

observar que a maioria dos indivíduos apresentam seu peso corpóreo entre 10 e 20 kg, o que 

condiz com os dados referentes à faixa etária destes participantes que se encontram na sua 

maioria ente 3 a 6 anos, como foi mostrado na Fig.4.2. Cabe ressaltar  que a falta  de um 

instrumento  de  medida  para  peso  nos  locais  participantes  da  pesquisa  não  permitiu  a 

conferência  dos  dados  fornecidos  pelos  entrevistados,  apesar  deste  dado  ser  considerado 

essencial para projeção do protótipo no que se refere à resistência do equipamento e descarga 

de peso.

Figura 4-19 Visualização da medida antropométrica peso do usuário.
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Us uário (pes o)
1

41

11

3 1 1

Abaixo de 10 kg

E ntre 10 e 20 kg

E ntre 20 e 30 kg

E ntre 30 e 40 kg

E ntre 40 e 50 kg

Acima de 50 kg



A maioria dos participantes usuários apresentou a medida antropométrica em relação à 

estatura, valores inferiores a 100 cm (Fig.4.20). Para medição deste dado, as limitações físicas 

impostas  pelo  estado físico  do indivíduo referente  à  presença ou não  de contraturas  e/ou 

deformidades  esqueletais  foram  respeitadas.  No  geral,  a  medição  foi  executada  com  o 

indivíduo  deitado  em  cama  ou  no  colo  do  cuidador,  com  uso  ou  não  de  sapatos,  fator 

considerado irrelevante ao resultado. Sob o ponto de vista crítico, pode-se considerar o fato 

deste  resultado  estar  intimamente  relacionado  à  baixa  idade  dos  indivíduos  usuários  que 

compuseram a amostra deste estudo.

Figura 4-20 Visualização da medida antropométrica estatura do usuário.

A medida referente à profundidade do assento do usuário está expressa na Figura 4.21 

e pode ser visualizada de maneira representativa no item 4.1.2 do formulário (Anexo I). Os 

resultados obtidos através da mensuração da região sacral até a fossa poplítea do usuário em 

postura sentada, evidencia que os achados numéricos em maiores quantidades representam 

valores entre 21cm à 30 cm, totalizando 35 indivíduos.
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Us uário (es tatura)

20

17

6

10

2 1 2

Abaixo de 100 cm

101 cm a 110 cm

111 cm a 120 cm

121 cm a 130 cm

131 cm a 140 cm

141 cm a 150 cm

Acima de 150 cm



Figura 4-21 Visualização da medida antropométrica profundidade do

assento do usuário.

Em relação à medida antropométrica largura do assento (Fig. 4.22), obtida através das 

mensurações entre as regiões trocantéricas dos usuários, a maioria dos achados (35) ficaram 

entre os valores de 21 cm a 25 cm, porém deve-se considerar que 09 indivíduos apresentaram 

medidas inferiores a esses valores e 14 apresentaram dimensões superiores a esse valor. Ainda 

cabe ressaltar que dentre estes, 02 obtiveram medidas entre 40 cm e 50 cm., o que resulta 

numa grande variação de valores para obtenção de um assento de dimensões acomodativas 

para indivíduos de diferentes idades/estaturas. 

Figura 4-22 Visualização da medida antropométrica largura do assento do usuário.
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Us uário (profundidade do as s ento)
4

16

19

8

9
1 1

16 cm a 20 cm

21 cm a 25 cm

26 cm a 30 cm

31 cm a 35 cm

36 cm a 40 cm

41 cm a 45 cm

46 cm a 50 cm

Us uário (larg ura do as s ento)
9

35

9

3 01 1

16 cm a 20 cm

21 cm a 25 cm

26 cm a 30 cm

31 cm a 35 cm

36 cm a 40 cm

41 cm a 45 cm

46 cm a 50 cm



Outra medida antropométrica essencial para se projetar um equipamento cuja função é 

posicionar um indivíduo com controle postural ausente ou deficitário na postura sentada é a 

altura  do tronco e  cabeça  que caracteriza  o  comprimento  do assento no dispositivo  a  ser 

projetado. Considera-se esta mensuração a medida que vai do sacro em postura sentada até o 

ponto extremo da cabeça, visto que a falta de controle cervical,  é característica do quadro 

motor desses indivíduos. As medidas referentes a este quesito apresentaram variação entre 40 

cm à 80 cm, representando assim, a medida mínima  e máxima obtidas, respectivamente. 

Figura 4-23 Visualização da medida antropométrica altura tronco/cabeça do usuário.

Com base no levantamento bibliográfico previamente realizado somado a experiência 

clínica do autor, o mesmo considera que as medidas antropométricas do usuário referentes a 

largura  e  altura  do  tronco/cabeça  servem de  parâmetros  para  o  dimensionamento  de  um 

projeto de desenho inicial, porém a inexatidão dessas medidas não interferem diretamente no 

posicionamento sentado do indivíduo, bastando o equipamento ter dimensão suficiente para 

sua acomodação. Situação oposta envolve a medida antropométrica profundidade, essencial 

para  a  manutenção  ou  obtenção  da  postura  sentada.  No  geral,  quando  um  indivíduo  é 

posicionado num assento cuja profundidade é maior que a dele, quando o mesmo é apoiado 

sobre  o  encosto,  ocorre  a  desestabilização  do  quadril,  impossibilitando-o  de  manter-se 

apoiado  sobre  as  tuberosidades  isquiáticas,  que  caracteriza  o  sentar  correto.  Essa  postura 

adquirida,  além  de  não  promover  conforto,  pode  promover  a  exacerbação  de  reflexos 

primitivos (como por exemplo, a extensão excessiva), impossibilitando que o indivíduo faça 

uso do equipamento. 
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4

21

7

16

6
2 0 2

40 cm a 45 cm

46 cm a 50 cm

51 cm a 55 cm

56 cm a 60 cm

61 cm a 65 cm

66 cm  a 70 cm

71 cm a 75 cm

76 cm a 80 cm



No caso  da profundidade  do assento  estar  menor  que a  necessidade  do usuário,  a 

superfície  de  contato  da  coxa  em  relação  ao  assento  fica  diminuída,  ocasionando  a  má 

distribuição da massa corpórea sobre o assento, o que resulta também na falta de estabilidade 

do quadril, considerado o eixo principal do corpo na postura sentada. 

4.5.2 Do Consumidor

Em  relação  aos  consumidores,  ou  seja,  aos  cuidadores  dos  indivíduos  com  PC 

tetraparética  espástica,  as  medidas  antropométricas  necessárias  para  constituir  a  base  do 

projeto de elaboração de um novo produto que atenda as necessidades físicas impostas pela 

díade  referida  acima,  foram  a  estatura  e  a  distância  do  cotovelo  ao  chão.  Ambas  as 

mensurações foram efetuadas com o indivíduo na postura em pé, preferencialmente com pés 

descalços ou fazendo uso de sapato do tipo chinelo rasteiro. O objetivo foi simular situação 

cotidiana de vestimentas usadas na atividade do banho, conforme referido durante entrevista, 

obtendo  maior  fidedignidade  em  relação  aos  valores.  Os  procedimentos  de  obtenção  da 

distância do chão até o ápice da cabeça para obtenção da estatura; e a distância do chão até o 

lado inferior do cotovelo fletido em ângulo reto, mantendo o braço na posição vertical, para 

obtenção  da  altura  do  cotovelo  ao  chão,  foram seguidos  conforme  as  recomendações  de 

Grandjean (1998).

A Figura 4.24 permite a visualização dos valores referentes à estatura dos cuidadores, 

cuja  maioria  dos  entrevistados  atinge  altura  entre  150  cm  e  160  cm,  totalizando  41 

participantes. Com os dados complementares aos mostrados pela figura, cabe ressaltar que a 

estatura mínima e máxima encontradas foi 144 cm e 175 cm respectivamente, significando 

então uma variação de 31 cm entre ambas. A mesma variação ocorre em relação à distância 

do cotovelo ao chão com o indivíduo em pé. Como observado na Figura 4.25, os valores 

referentes as distância mínimas e máximas do cotovelo ao chão foram 85 cm e 115 cm, o que 

resultou na variação de 30 cm. 
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Figura 4-24 Visualização da medida antropométrica estatura do consumidor.

Figura 4-25 Visualização da medida antropométrica distância do cotovelo

 ao chão do consumidor.

Ambos  os  valores  apresentados  são  fundamentais  na  determinação  da  altura  do 

equipamento  a  ser  projetado,  pois  segundo  Grandjean  (1998),  quando  se  trabalha  numa 

superfície muito alta para a estatura do indivíduo, freqüentemente os ombros se erguem como 

prática compensatória  do próprio corpo,  o que leva à contrações  musculares  dolorosas da 

região que envolve a cintura escapular, ou seja, escápulas, nuca e costas. Fato semelhante 

ocorre se a superfície de execução da tarefa estiver muito baixa, acarretando sobrecarga nas 

costas pelo excesso de curvatura do tronco, gerando as freqüentes queixas de dores nas costas.
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85 cm a 90 cm
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4.6 Considerações Finais

Com base nos dados obtidos da pesquisa de campo obtidos através do formulário, 

como também no referencial teórico, algumas observações puderam ser retiradas das análises 

descritivas dos resultados estudados.

A fim de ampliar os conhecimentos sobre as especificações dos produtos de tecnologia 

assistiva  destinados  ao  posicionamento  de  indivíduos  com paralisia  cerebral  tetraparética 

espástica nas atividades de vida diária, em específico o banho, bem como as dificuldades e/ou 

facilidades encontradas pelos seus cuidadores, propôs-se uma pesquisa com questionamentos 

semi-estruturados, ou seja, com questões fechadas e abertas. Os formulários foram aplicados 

aos cuidadores/consumidores em locais de tratamento de reabilitação dos indivíduos referidos 

acima, sendo dois centros de reabilitação e duas clínicas, todos localizadas na cidade de Natal/

RN, onde  buscou-se  obter,  além  dos  dados  referentes  aos  dados  pessoais  e  medidas 

antropométricas dos possíveis usuários e consumidores, características físicas para o produto 

consideradas ideais pelos cuidadores, obtendo dados suficientes para nortear a elaboração do 

protótipo da cadeira de banho.

No que se refere à situação atual do banho desses indivíduos, pôde-se estabelecer uma 

relação direta entre o local da casa e o equipamento utilizado. Assim, o fato da cozinha e o 

quintal serem tão utilizados quanto o banheiro para o banho pode estar relacionado ao uso 

adaptado da  banheira  de  bebê.  Essa adaptação,  que  é  a  colocação  do equipamento  sobre 

algum suporte (seja este um “tamborete” ou uma mesa), se faz pela necessidade da elevação 

do equipamento, com o intuito de promover melhor alinhamento biomecânico para o cuidador 

que evita assim, permanecer em posturas de agachamento por longos períodos e/ou repetidas 

vezes. Isto porque, para a maioria dos entrevistados, o banho é frequentemente dado 3 ou 

mais  vezes  ao  dia.  Cabe  ressaltar  que,  dentre  os  entrevistados,  apenas  4  cuidadores 

comentaram não ter nenhuma dor ou desconforto em qualquer região do corpo durante ou 

após o ato de dar o banho, sendo que destes, 3 possuem cadeira de banho específica para as 

necessidades do usuário.

Para a idealização do protótipo virtual do equipamento proposto neste estudo, alguns 

princípios foram considerados como ponto de partida para sua elaboração. Em relação aos 

itens:  segurança;  ajuste  de  altura;  facilidade  de  limpeza,  armazenamento  e  transporte; 

conforto;  leveza  do  equipamento  e  a  possibilidade  de  ser  desmontado  e/ou  fechado;  a 

segurança e o conforto foram os mais citados como muito importantes para os cuidadores, o 
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que não significa serem classificados como os mais importantes, visto que não foi feita análise 

comparativa individual entre os itens referidos acima.

 Para  a  estrutura  do  equipamento,  o  alumínio  e  o  plástico  permaneceram  como 

materiais  que mais atendem as adversidades do banho, juntamente com um tipo de tecido 

impermeável para o assento/encosto. Essas escolhas podem estar diretamente relacionadas aos 

itens referidos acima, pois o tecido proporciona a sensação de conforto para o usuário, e o 

material  que  envolve  a  estrutura  da  cadeira  está  relacionado  à  leveza,  possibilidade  de 

desmontar, fechar, enfim, a facilidade de manuseio do equipamento no que diz respeito ao 

cuidador. O posicionamento considerado ideal vai de encontro às limitações físicas impostas 

pelo usuário. A inabilidade do controle postural,  especialmente de cabeça e tronco exigem 

uma variação no grau de inclinação do assento/encosto, proporcionando assim uma melhor 

acomodação do indivíduo sentado sobre o equipamento.

Em relação à presença de acessórios, alguns foram bastante citados pelos cuidadores, 

como o apoio de cabeça e cinto de segurança. Novamente ambos podem ser relacionados com 

os resultados anteriores descritos, ou seja, a necessidade de conforto e segurança associados 

ao quadro motor dos indivíduos. Apesar do apoio para os pés também ter sido repetidamente 

citado  como  importante  acessório  na  constituição  do  equipamento  e  sabendo-se  da 

importância  do  mesmo  para  a  obtenção  da  boa  postura  sentada  como  estabilizador  dos 

membros  inferiores,  acredita-se  que  por  não  se  tratar  de  um  equipamento  destinado  a 

posicionar  o  indivíduo  usuário  por  longos  períodos,  o  mesmo  não  se  faz  obrigatório  na 

estrutura da cadeira de banho. A experiência clínica do autor faz com que o mesmo acredite 

que a ausência do apoio para os pés durante o banho não cause nenhum prejuízo a postura do 

usuário e nem altere o seu posicionamento esperado no novo equipamento.

   A presença de outros acessórios como porta-sabonete, porta-toalhas, porta-xampu, 

porta-condicionador também foram considerados importantes pelos cuidadores, o que pode 

estar relacionado ao fato do banho comumente ser dado fora do ambiente considerado mais 

propício, no caso o banheiro, o que torna dificultoso o manuseio dos produtos que compõe a 

higiene básica. Acredita-se que se o equipamento resultante desta pesquisa possa ser utilizado 

no  banheiro  das  residências,  grande  parte  dessas  necessidades  é  sanada,  visto  que  são 

utensílios geralmente já disponibilizados em locais próprios para o banho.

 Em  relação  às  medidas  antropométricas  dos  indivíduos  com  PC  tetraparética 

espástica, a comparação entre o peso, a estatura, largura do quadril, profundidade e altura do 
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tronco considerada  até  o  ápice  da cabeça,  foram consideradas  medidas  norteadoras  como 

parâmetros para o ponto de partida das dimensões e resistência de um equipamento que possa 

atender o maior número possível de usuários. Já a comparação entre a variação das medidas 

referentes à estatura e altura do cotovelo até o chão dos cuidadores foram essenciais para a 

projeção  do  equipamento  no  que  se  refere  a  altura  mínima  que  o  mesmo  deve  ter  para 

promover conforto e impedir o aparecimento de dores conseqüentes da má postura adquirida 

durante a atividade estudada.

Enfim, os resultados obtidos expõem a real situação da atividade atual do banho dos 

indivíduos  deste  estudo,  bem como as  dificuldades  enfrentadas  pelos  seus  cuidadores,  ao 

mesmo  tempo  em  que  reúne  dados  relativos  às  características  físicas  essenciais  para  a 

elaboração  de  um produto  que  objetiva  atender  as  necessidades  de  ambos  participantes: 

usuário e consumidor.

No Capítulo 5, a transposição dos dados mostrados acima resulta na concepção do 

protótipo do produto. 
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Capítulo 5 

Desenvolvimento do Protótipo 
 

 

 

 

  

Após identificação da oportunidade, análise detalhada dos produtos disponíveis no 

mercado nacional, traçadas as características físicas que atendam as exigências impostas pelos 

usuários e consumidores, bem como captadas as percepções e preferências dos respondentes, 

iniciou-se a elaboração projetual e concepção do protótipo da cadeira de banho para 

indivíduos com paralisia cerebral tetraparética espástica. 

 Este capítulo tem o propósito de abordar os itens relevantes aos aspectos conceituais 

da elaboração do projeto e do processo de concepção do protótipo.  

 

5.1 Elaboração do Projeto 

5.1.1 O processo do projeto conceitual  

Nesta fase inicial do processo de desenvolvimento de produtos, ocorre uma melhor 

compreensão e desenvolvimento dos raciocínios básicos, de modo a obter novas soluções, 

paralelas ou não, com o intuito de que se conheçam bem os aspectos a partir dos quais se 

obtém uma solução para a problemática estudada (Niemann, 2002).  

As somatórias das soluções que correspondem às exigências estabelecidas 

(especificações do produto) devem ser comparadas entre si, estabelecendo-se a avaliação das 

particularidades de cada uma. O resultado desse processo resulta numa seleção de soluções 

mais compatíveis ao que se deseja, descartando então as que não produzem um efeito 

desejado em algum quesito estabelecido. Essa fase caracterizada pela elaboração das soluções 

(projeto conceitual), geralmente vem acompanhada de esboços e figuras esquemáticas das 

características e particularidades do produto idealizado, bem como alguns princípios de 

funcionamento (Niemann, 2002). 
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A comparação entre as características apresentadas aos possíveis consumidores do 

produto do estudo resulta num direcionamento para os principais itens que devem 

necessariamente ser considerados na concepção do projeto do produto. Para Baxter (2003), 

nesta fase do projeto conceitual, toda a atenção deve ser concentrada principalmente nas 

necessidades do consumidor, e ainda ressalta que a proposta do projeto conceitual é 

desenvolver as linhas básicas da forma e função do produto, com o intuito de produzir um 

conjunto de princípios funcionais e de estilo, derivado da proposta de benefício básico 

resultante da definição da oportunidade. Ressalta-se que essas necessidades não se limitam a 

balizar o projeto do produto somente na sua fase conceitual. De fato, elas acompanham todo o 

desenvolvimento do produto (passando pelas fases de projeto detalhado, fabricação de 

protótipos e testes, fabricação do produto e sua comercialização entre outras).  Agindo desta 

forma é que podemos minimizar possíveis desconformidades que possam ocorrer com o 

produto. 

Desta forma, o estudo da relação das necessidades dos consumidores (cuidadores) e 

usuários (indivíduos com PC tetraparética espástica) do produto é muito importante, pois 

norteia o projeto conceitual, sendo estas:  

a) Permissividade de regulagem do assento (aumento e redução da profundidade) e do 

apoio de cabeça acoplado sobre o encosto (aumento e redução de altura), com o intuito 

de atender uma maior gama de usuários, bem como para que o produto seja utilizado 

por um longo período à medida que o usuário cresça;  

b) Regulagem da inclinação do sistema assento/encosto (“tilt”), com o objetivo de 

proporcionar maior apoio e conseqüente estabilidade e conforto ao usuário, bem como 

facilitar a tarefa do banho para o cuidador; 

c) Cinto de segurança ajustável no comprimento e regulável sobre a superfície de apoio 

(assento e/ou encosto) para garantir segurança ao usuário, seja durante o possível 

deslocamento da cadeira até o local do banho ou durante o próprio banho, sem que o 

mesmo corra risco de queda ou escorregamento;  

d) Facilidade de transporte, de tal forma que o produto seja deslocado para diversas 

partes da casa e/ou utilizado durante viagens sem que necessite de um grande esforço 

por parte do cuidador para realizar este deslocamento;  

e) Garantia de que o equipamento possa transitar em diversos ambientes (sala, quarto 

cozinha etc.) de uma residência ou local de uso;  

f) Facilidade de operação e condução do produto quando da sua utilização. Assim, todas 

as regulagens do produto (profundidade do assento, inclinação do assento/encosto e 
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altura do equipamento) devem ser realizadas de maneira fácil, sem exigir grandes 

esforços por parte do cuidador.  

A Figura 5.1 apresenta uma visão lateral do equipamento quando da realização dos 

seus primeiros esboços. Observa-se que são mostradas as possíveis regulagens do 

equipamento, o qual é composto de um sistema de frenagem com rodas giratórias com 

travamento nos seus quatro pontos de apoio. Tal sistema permite que ao mesmo tempo haja 

liberdade de deslocamento do equipamento de acordo com a conveniência do cuidador, 

também permite que tais movimentos sejam feitos com total segurança devido ao sistema de 

freios, travando o equipamento quando necessário. 

 
 

Figura 5-1 Primeiro esboço do protótipo com ênfase nos sistemas de regulagens 
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O sistema de trava para a regulagem da altura está destacado na parte inferior do lado 

direito da mesma figura. Tal sistema permite que a altura do equipamento seja regulada de 

acordo com a estatura do cuidador, permitindo um melhor alinhamento biomecânico postural 

do mesmo com conseqüente conforto e comodidade durante a execução da tarefa. Ainda, uma 

trava no sistema de regulagem de altura permite que a posição seja alterada somente 

intencionalmente, garantindo uma maior segurança tanto ao usuário quanto ao cuidador. E por 

fim, outra vantagem deste sistema é o de facilitar a tarefa do cuidador de tal forma que ele 

possa modificar as posições do usuário com apenas uma mão, sem a necessidade de se 

descuidar do seu atendimento durante a atividade de banho. A Figura 5.2 demonstra com mais 

detalhes o sistema de travamento.  

 
Figura 5-2 Esboço do sistema de travamento da regulagem de altura 
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A Figura 5.3 mostra a parte referente ao encosto do equipamento, onde um sistema de 

apoio de cabeça idealizado traduz maior conforto e segurança ao usuário através dos apoios 

laterais e regulagem de altura.  

A possibilidade de retirada do tecido do encosto para a devida limpeza se traduz numa 

característica do equipamento, tal qual também ocorre para o assento (Fig. 5.4). Acredita-se 

que com o decorrer do uso, tanto o tecido do assento quanto do encosto irão requerer uma 

limpeza freqüente, o que exige facilidade para se colocar e tirar o tecido do assento e encosto, 

como mostrado na Figura 5.4 para o caso da retirada do assento. Observa-se que com uma 

simples retirada de pinos, o tecido pode ser facilmente removido para que seja feita a 

adequada limpeza.  

 
 
 

Figura 5-3 Esboço do encosto do equipamento com apoio de cabeça 
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Figura 5-4 Esboço do assento com ênfase para a retirada do tecido 
 
  

5.2 Análise Crítica do Protótipo 

Confeccionado em aço na sua estrutura e revestido por tecido telado no assento e no 

encosto, o desenvolvimento do protótipo teve suas bases consolidadas na preocupação de se 

gerar um produto que apresente na sua constituição, todas as exigências físicas impostas pelos 

usuários além da representação dos anseios e desejos dos consumidores. Desta forma, 

concentrou-se primordialmente em aspectos relacionados à funcionalidade do produto, sendo 
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os aspectos referentes à estética abordados de forma secundária durante a elaboração do 

mesmo. A análise crítica do protótipo será dividida em análise da tarefa e ergonomia e análise 

das funções do produto. 

  

5.2.1 Análise da Tarefa e Ergonomia  

De maneira geral, todos os produtos são projetados para serem usados pelo homem, 

sendo então a análise da tarefa um meio rico de exploração da interação entre o homem e o 

produto (Baxter, 2003). 

Neste estudo, os meios utilizados para a execução da tarefa, obtidos através da 

aplicação do formulário (Anexo I) e observado em dois casos, envolvem o produto 

(equipamento utilizado para o banho) e a díade (usuário e consumidor), permitindo então que 

a aplicação de métodos ergonômicos e antropométricos possam gerar novos conceitos para 

melhorar a interface entre homem-produto. 

Para Soares e Martins (2000), a ergonomia do produto é uma ferramenta fundamental 

na busca da qualidade do design do produto, e o equilíbrio entre o estilo, a tecnologia e a 

ergonomia irá distinguir entre o bom e o mau design, e conseqüentemente os produtos 

ergonomicamente bem projetados. Ainda, segundo os mesmos autores, este equilíbrio 

geralmente é obtido entre: o contexto criado pelo usuário (neste estudo não só pelo usuário, 

mas também pelo consumidor), pela tarefa (aqui representada pela atividade do banho), pelo 

ambiente, e pela cultura.   

 Sob o ponto de vista ergonômico, todos os produtos têm a característica de satisfazer 

as necessidades dos usuários e/ou consumidores, e para que isso aconteça de maneira eficaz, é 

necessário que tenham algumas características básicas (Iida, 2003):  

 Qualidade técnica: aquela referente à parte responsável ao funcionamento do produto, 

nesse estudo representado pela parte mecânica do produto cadeira de banho. Ainda 

dentro da qualidade técnica, considera-se a eficiência com que o produto executa a sua 

função, a facilidade de limpeza e a manutenção, entre outros;  

 Qualidade ergonômica: a qual está inserida a facilidade de manuseio, a adaptação 

antropométrica, o fornecimento claro de informações, a compatibilidade de 

movimentos e os demais itens de conforto e segurança;  

 Qualidade estética, cujo objetivo é tornar o produto visualmente agradável e atraente 

aos olhos do consumidor, através da combinação de formas, cores, texturas e outros. 
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Segundo Iida (2003) essas qualidades estão presentes em todos os produtos, porém 

em cada tipo de produto, há a predominância de uma sobre a outra. 

O conceito Forma segue Função, onde produtos bem projetados são facilmente 

entendidos e utilizados nas suas funções é bastante empregado aos produtos direcionados para 

o público com deficiência física. Segundo Soares e Martins (2000), este é um conceito muito 

usado nos produtos que contribuem para uma vida independente dos usuários com 

incapacidades. Para os mesmos autores, geralmente o design desses produtos é inicialmente 

sugerido pelos terapeutas frente a uma necessidade física e/ou clínica, o que os tornam 

direcionados a resolução de problemas dentro do contexto da deficiência do usuário, ao invés 

de considerar anseios e estilo de vida do usuário em complemento ao seu desempenho 

funcional, o que neste estudo pode ser traduzido pela melhora no desempenho do cuidador 

frente à tarefa do banho, com conseqüente melhora na qualidade de vida de ambos (usuário e 

consumidor).  

De acordo com Kroemer et al (apud Soares e Martins, 2000, p.144) são dez as 

características a serem seguidas dos produtos projetados para pessoas com deficiência, e que 

no entanto, são bastante similares àquelas aplicadas aos produtos projetados para a população 

em geral: 

Propiciabilidade, o impacto financeiro causado pela compra, manutenção e 

reparo do produto ao consumidor. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Durabilidade, o quanto o produto opera a níveis previsíveis dentro de um 

determinado período de tempo. 

Segurança física, a probabilidade que um produto tem de não causar danos 

físicos ao usuário e outras pessoas. 

Portabilidade, o quanto o produto pode ser transportado e operado em diferentes 

locais. 

Usabilidade, o quanto o consumidor pode facilmente aprender a usar, de forma 

eficiente e segura, produtos com os quais ainda não havia tido contato. 

Conforto físico e adequação pessoal, o nível ao qual o produto fornece conforto, 

evitando dores e desconforto ao usuário, de forma que a pessoa possa usá-lo em 

lugares públicos e privados. 

Flexibilidade e compatibilidade, o quanto o equipamento pode ter interface com 

outros produtos e melhorar o desempenho do usuário. 
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Eficiência, o quanto o produto melhora a capacidade e independência do usuário 

em situações objetivas e subjetivas. 

• 

• 

• 

Facilidade de montagem e manutenção, o atributo do produto não demandar 

força excessiva e dificuldade de entendimento na montagem e manutenção. 

Facilidade de reparo, a possibilidade de ter fornecedores disponíveis, peças 

avulsas, acessórios e facilidade na realização de reparos. 

 

Segundo Soares e Martins (2000), os consumidores, que neste estudo devem ser 

aplicados aos usuários, são constituídos por uma população extremamente heterogênea tanto 

nas suas habilidades físicas como mentais. Além disso, as diferenças de idade, tamanho, peso, 

forma, entre outros, tanto de pessoas com ou sem deficiência, torna a tarefa de projetar 

produtos que atendam toda essa diversidade extremamente difícil. 

Baseando-se nas características dos produtos projetados para pessoas com incapacidades, 

a análise crítica do produto final desenvolvido (protótipo) permite as seguintes observações 

no que se refere a:  

 Propiciabilidade: estudos neste sentido requerem uma análise mais aprofundada no 

produto final no que se refere aos custos envolvidos na fabricação, utilização e 

manutenção do produto. Por ora, por se tratar de um protótipo ainda em fase de teste, 

não foi possível avaliar os custos relativos ao produto. Entretanto, procurou-se 

desenvolver um protótipo a partir de sobras de materiais disponíveis em sucatas, o que 

ocasionou um barateamento na sua fabricação. Como dito anteriormente, estudos mais 

aprofundados serão necessários para se avaliar precisamente o custo final do produto, 

até mesmo porque, tais custos serão dependentes da maneira como o produto será 

fabricado e como o sistema produzido será organizado. 

 Durabilidade: igualmente a característica citada acima, também não foi possível a 

obtenção da análise crítica deste item, uma vez que o material utilizado para a 

fabricação do protótipo foi aquele disponível no momento, somado a inaplicabilidade 

do produto ao uso contínuo. Sendo assim, reforça-se a necessidade de estudos mais 

aprofundados para complementar esta análise. 
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                            (A)                                                                                     (B) 

                  

(C) (D) 

Figura 5-5 Características do protótipo no que se refere à segurança física: (A) presença de cintos 

sobre o assento e encosto; (B) possibilidade de regulagem dos cintos; (C) trava do rodízio acionada pela 

mão; e (D) trava do rodízio acionada pelo pé 

 

 Segurança física: apesar de ser um equipamento destinado a operar em situação de 

risco de escorregamento e queda, como pode ser considerado o banho, trata-se de uma 

estrutura estável, projetada para suportar usuários que sejam crianças ou adultos, com 

acessório para segurança (cintos e travas), de fácil manuseio, como mostrado na 

Figura 5.5. Em (A) pode-se observar a presença dos cintos de segurança, estando um 

sobre o assento e outro sobre o encosto, cujo uso pode ser simultâneo ou não, 

conforme a necessidade do usuário. Em (B) constata-se a possibilidade de 

deslizamento dos cintos no que se refere à alteração da posição sobre o assento e o 

encosto, além do ajuste do comprimento, de maneira que se adéqüe as dimensões do 

usuário. Em (C) e (D) o sistema de rodízio cuja trava pode ser acionada com o pé ou 
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com a mão do cuidador, compõe o conjunto de especificações cujo propósito é 

promover a segurança física do usuário.  

 Portabilidade: a presença de rodízios e a capacidade de ser fechado e/ou desmontado 

garante ao produto a possibilidade de ser facilmente transportado de um lugar a outro, 

seja pelo carregamento manual ou no porta-malas de um carro. Na Figura 5.6, 

observa-se a presença de quatro rodízios móveis que conferem ao equipamento, além 

do deslocamento, a possibilidade de manobras, mesmo em espaço restrito;  

 

 

Figura 5-6 Característica do protótipo em relação à portabilidade: presença de rodízios móveis 

com travas 

 

 Usabilidade: a simplicidade do design do produto lhe confere a facilidade no 

manuseio, com partes ajustáveis por sistemas de travas simples como observado na 

Figura 5.7. Em (A) o sistema de trava que possibilita a regulagem da altura do 

equipamento; em (B) o acionamento da trava, que deve ser executado com apenas uma 

mão, possibilita o deslizamento de partes da estrutura da cadeira resultando no 

aumento e diminuição da altura, que poderá ser regulada de acordo com a estatura do 

cuidador. Em (C) e (D) o deslizamento da estrutura do encosto sobre um trilho confere 

ao equipamento a capacidade de ajuste da profundidade do assento, com obtenção do 

travamento da medida desejada ao girar do dispositivo, também executada com apenas 

uma mão. E por fim, em (E) a presença de uma haste denteada na região posterior do 

equipamento caracteriza o sistema de inclinação do assento/encosto (tilt), 

proporcionando ampliada variabilidade da postura sentada;  

 

 103



         

    (A)         (B) 

         

    (C)      (D) 

 

(E) 

Figura 5-7 Característica do protótipo em relação a usabilidade: (A) sistema de trava que 

possibilita a regulagem da altura do equipamento; em (B) o acionamento da trava; (C) sistema de 

deslizamento do encosto sobre o assento; (D) acionamento da trava; (E) sistema de inclinação do 

assento/encosto 
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 Conforto físico e adequação pessoal: a possibilidade de ajuste na profundidade do 

assento como mostrado em (A) e (B) da Figura 5.8; a variação na altura do apoio de 

cabeça (C) e (D); e a possibilidade de inclinação do sistema de assento/encosto 

proporcionam o conforto físico do usuário, ao mesmo tempo em que a regulagem de 

altura do dispositivo como um todo (E) e (F), promove biomecânica favorável ao 

cuidador/consumidor ao executar a tarefa de dar o banho;  

               

(A)            (B) 

              

(C)      (D) 
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                              (E)                                             (F) 

Figura 5-8 Característica do protótipo em relação ao conforto físico e adequação pessoal: (A) e 

(B) variação da profundidade do assento; (C)  e (D) variação da altura do apoio de cabeça; (E) e 

(F) variação da altura. 

 

 Flexibilidade e compatibilidade: a possibilidade de alterar a altura concomitante a 

inclinação para frente do assento/encosto com o equipamento em uso, ou seja, com o 

usuário sentado, facilita a transferência do mesmo para superfícies mais baixas ou 

mais altas. A Figura 5.9 mostra diferentes estágios de inclinação do equipamento, 

desde a inclinação posterior máxima em (A), que resultará numa situação de conforto 

ao usuário com déficit total de controle postural; a posição neutra em (B) que 

proporciona uma postura sentada mais funcional; e a inclinação máxima anterior (C), 

cujo posicionamento facilitará as transferências do usuário, como da cadeira de banho 

para a cama ou para a cadeira de rodas e vice-versa;  
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(A)    (B)              (C) 

Figura 5-9 Característica do protótipo em relação a flexibilidade e compatibilidade:  

(A), (B) e (C) seqüência da variação de  inclinação   

 

 Eficiência: para a análise desta característica, faz-se necessário a utilização do produto 

por parte do usuário (indivíduo com PC tetraparética espástica) e do consumidor 

(cuidador) para captação de possíveis benefícios, ou não, obtidos a partir da 

implementação do produto. Esta análise faz parte de uma seqüência de estudos que 

serão necessários para se prosseguir em busca de um produto mais comercialmente 

viável, o que não foi no momento, o objetivo deste trabalho.  

 Facilidade de montagem e manutenção: apesar do protótipo não ter sido 

confeccionado na sua estrutura por materiais leves, há facilidade de manuseio das 

peças projetadas para serem encaixadas e ajustadas, dispensando portanto, qualquer 

esforço excessivo para sua execução. Certamente, o uso de materiais considerados 

mais leves que sejam adequados para a situação proposta, ou seja, o banho, conferirão 

ao produto a capacidade de ser alterado enquanto o usuário está posicionado sobre o 

assento. 

 Facilidade de reparo e higienização: em relação aos acessórios ou partes principais 

como o assento e o encosto, houve a preocupação de que estes fossem confeccionados 

por materiais fáceis de adquirir e manusear. Como pode ser observado em (A) da 

Figura 5.10, para a confecção do assento e do encosto foi utilizado uma tela 

constituída por tecido de poliéster de alta tenacidade recoberto com PVC, que lhe 

confere um aspecto emborrachado, com ação antiderrapante. Os cintos de segurança e 

faixa do apoio de cabeça foram confeccionados no mesmo material do assento/encosto 
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acrescido de velcro nas extremidades para execução do fechamento e possibilidade de 

ajustes (B).  O objetivo de confeccionar os acessórios em materiais de fácil aquisição e 

manuseio é garantir a possibilita de substituição dos mesmos sempre que necessário. 

Observa-se que houve também uma preocupação em projetar o produto de tal forma 

que a retirada destes dispositivos seja facilitada. Tal fato também contribui para uma 

melhor higienização do produto garantindo uma redução de riscos à saúde do usuário.    

           

       (A)                                                                             (B) 

Figura 5-10 Característica do protótipo em relação à facilidade de reparo: (A) tela usada na 

confecção do assento e encosto; (B) cintos e apoio de cabeça 

A idéia central aqui foi verificar se os princípios de segurança, portabilidade, 

usabilidade, conforto físico e adequação pessoal, flexibilidade e compatibilidade, facilidade 

de reparo e higienização, facilidade de montagem e manutenção do produto estariam 

contemplados neste protótipo.  No que diz respeito às características referentes à 

propiciabilidade, durabilidade e eficiência, faz-se necessário o prosseguimento da pesquisa 

com implementação do uso contínuo do dispositivo, para que de fato, a opinião dos 

consumidores possa ser captada através de um instrumento de coleta de dados elaborado para 

tal finalidade.   

O que se pode adiantar é que, apesar de não ter havido um estudo direcionado para o 

mercado, no que se refere aos fatores de comercialização do produto, pode-se afirmar que 

houve uma preocupação constante em se projetar um produto de custo viável e de fácil 

manutenção (propicialidade). Ainda, quando adquirido que seja durável o suficiente para que 

acompanhe o indivíduo em qualquer mudança de sua estrutura corporal (durabilidade/ 
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adaptabilidade); e que atenda, além das exigências físicas impostas pelo público usuário 

(indivíduo com PC tetraparética espástica), as necessidades do consumidor (cuidador), através 

do favorecimento de uma melhor biomecânica postural durante a atividade. Isto irá refletir na 

facilitação da tarefa com diminuição do tempo gasto para sua execução, diminuição do quadro 

álgico e conseqüente melhora da qualidade de vida para todos os envolvidos. 

 

5.2.2 Análise das Funções do Produto 

Segundo Baxter (2003), as funções de um produto podem ser classificadas como 

principal, básicas e secundárias.  

 Função principal: explica a própria existência do produto, ou seja, no caso deste 

estudo a função principal da cadeira de banho é posicionar o indivíduo usuário para o 

banho.  

 Funções básicas: são aquelas que fazem o equipamento funcionar. Para o produto 

idealizado nesta pesquisa, pode-se caracterizar como funções básicas: manter o 

indivíduo sentado com segurança e de modo que facilite a atividade do banho, sendo 

que para isso faz-se necessário um eficiente sistema de assento/encosto; e promover 

uma biomecânica favorável ao executor da tarefa, neste caso o cuidador, o que exige 

do dispositivo a possibilidade de regulagem da altura. 

 Funções secundárias: são compreendidas como aquelas que suportam, auxiliam, 

melhoram o desempenho da função básica. Na cadeira de banho, a presença de 

acessórios como apoio de cabeça, cinto de segurança, porta-sabonete, porta-xampu, 

porta-toalha entre outros, exemplificam esta função.  

Para Baxter (2003, p.185), as funções do produto também podem ser divididas quanto 

à finalidade para a qual o produto destina-se, e assim duas outras classificações são 

apontadas; a função de uso e a função de estima, sendo que: 

As funções de uso possibilitam o funcionamento do produto e podem ser 
tanto básicas como secundárias, enquanto as de estima são aquelas 
características que tornam o produto atrativo e excitam o consumidor, 
aumentando o desejo de possuí-lo. As funções de estima geralmente estão 
ligadas aos efeitos sociais, culturais e comerciais do produto. As funções de 
uso são mensuráveis, enquanto as de estima são de natureza subjetiva, não 
mensuráveis, podendo ser avaliadas por comparação.  
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O inter-relacionamento entre todas as funções descritas anteriormente está 

representado pela árvore funcional na Figura 5.11. A árvore funcional é uma técnica que 

procura desmembrar a função principal do produto em suas diversas sub-funções, de tal forma 

que passa-se a entender cada função específica do produto e como elas estão inter-

relacionadas. Para tanto, utiliza-se duas perguntas básicas: a) como devemos proceder para 

executar aquela função? e b) por que devemos realizar esta função? Neste sentido, a função 

principal e suas diversas sub-funções são apresentadas na forma verbo-substantivo, como por 

exemplo, dar-banho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por que? 

Como? 
Promover biomecânica 
postural adequada ao 

cuidador 

 
Dar banho 

Posicionar o  
indivíduo 

Manter a postura  
sentada 

Garantir a eficácia  
do produto 

Fornecer conforto  
e segurança 

Amenizar/Impedir 
quadro álgico 

Favorecer o 
desempenho na 

execução da tarefa 

Variar altura do 
equipamento 

Adequar design
 

Figura 5-11 Árvore funcional do protótipo da cadeira de banho para  

indivíduos com PC tetraparética espástica 
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 Feitas as considerações sobre a análise crítica do protótipo em relação à análise da 

tarefa e ergonomia e a análise das funções do produto, passa-se agora a uma discussão sobre 

as limitações do protótipo. 

 

5.2.3 Limitações do Protótipo 

 Uma das grandes limitações do protótipo foi a falta de recursos financeiros para o seu 

desenvolvimento. Como conseqüência, utilizou-se restos de materiais (sucata) para a sua 

confecção. Tal fato resultou em um produto robusto e pesado. Entretanto, mesmo diante 

destas limitações, o protótipo atendeu as expectativas, pois mesmo nestas condições, 

observou-se que foi possível demonstrar as possibilidades de variação de posturas e 

dimensões do protótipo de acordo com a conveniência da díade usuário/indivíduo com PC 

tetraparética espástica e consumidor/cuidador.  

 Outro aspecto limitante decorrente da falta de recursos foi com relação aos aspectos 

estéticos. Como o protótipo foi confeccionado com restos de materiais, houve certa limitação 

na possibilidade de se considerar aspectos estéticos. Até mesmo porque, esta não era a 

preocupação primordial da análise neste momento. Estudos mais aprofundados com relação 

aos componentes estéticos do produto se fazem necessários e serão objeto de propostas 

futuras a esta dissertação como será visto posteriormente.    

 

5.3 Considerações Finais 

 

 Este capítulo abordou toda a elaboração do desenvolvimento do protótipo, definido 

como o propósito final desta pesquisa. Para tal, descreveu os caminhos para a elaboração do 

projeto através do processo do projeto conceitual, da análise da tarefa e ergonomia, bem como 

das funções do produto; além da análise crítica do protótipo.  

 No Capítulo 6, as conclusões e recomendações futuras expressam a finalização da 

pesquisa. 
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Capítulo 6

Conclusões e Recomendações Futuras

Este capítulo  tem o intuito  de abordar  as  conclusões  da pesquisa bibliográfica,  da 

pesquisa de campo realizada com os 58 cuidadores/consumidores e usuários/indivíduos com 

paralisia cerebral tetraparética espástica que necessitam de um dispositivo de auxílio para a 

execução da atividade da vida diária referente ao banho, bem como do processo de elaboração 

do protótipo resultante no produto final: cadeira de banho.

Ainda  descreve  os  principais  pontos  dos  capítulos,  realiza  uma  avaliação  dos 

resultados da pesquisa como um todo comparado aos objetivos, apresenta as limitações do 

trabalho e algumas recomendações para futuras pesquisas.

6.1 Pesquisa Bibliográfica

A pesquisa bibliográfica envolveu primeiramente a compreensão sobre a  definição, 

etiologia e epidemiologia, classificações clínica e topográfica, além dos principais problemas 

associados  à  paralisia  cerebral  (PC),  enfatizando  os  indivíduos  clinicamente  classificados 

como tetraparéticos espásticos por comporem a amostra deste estudo. 

Descreveu  a definição, bem como os conceitos que envolvem o termo atividade da 

vida diária (AVD) estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), ressaltando de 

maneira  específica  a  atividade  básica  da  vida  diária,  o  banho,  por  se  tratar  da  tarefa  de 

intervenção desta pesquisa.

Definiu tecnologia assistiva (TA) como a ciência cuja aplicação objetiva otimizar a 

funcionalidade,  seja  através  de  um serviço  ou  indicação  de  dispositivo  de  alta  ou  baixa 

tecnologia, o que pode ser traduzido para esta pesquisa como a implementação da cadeira de 
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banho com características físicas ideais que atendam a díade consumidor/usuário, melhorando 

assim sua performance durante o banho.

Também  abordou  o  tema  referente  ao  desenvolvimento  de  produtos,  enfatizando 

considerações  sobre  os  produtos  de  consumo,  especialmente  àqueles  destinados  ao 

desenvolvimento de produtos para pessoas com deficiência,  e o processo de design,  cujas 

etapas nortearam o decorrer da pesquisa até obtenção do produto final. 

 E por fim, atenção especial foi dada às cadeiras de banho fabricadas pelas principais 

fábricas de produtos de tecnologia assistiva do mercado nacional, direcionadas ao público que 

constitui a amostra desta pesquisa. O estudo das cadeiras de banho permitiu listar o conjunto 

de características individuais que as compõem, bem como relacioná-las, obtendo assim um 

fator resultante contribuinte para elaboração do novo produto.

6.2 Metodologia da Pesquisa

Baseada na exploração de uma problemática,  com o intuito de torná-la um assunto 

mais familiarizado e somado a descrição das características de uma determinada população, 

esta  pesquisa  foi  classificada  como  descritiva-exploratória,  sendo  o  levantamento  o 

procedimento metodológico adotado. 

Na  coleta  de  dados,  a  técnica  de  interrogação  utilizada  foi  a  aplicação  de  um 

formulário,  composto  na  sua  estrutura  por  perguntas  abertas  e  fechadas. A  amostra, 

caracterizou-se como não-probabilística e intencional, delimitando-se a 58 indivíduos com o 

diagnóstico clínico de paralisia cerebral tetraparética espástica, de ambos os sexos, com idade 

mínima de três anos; e seu cuidador, sendo freqüentadores de duas instituições e duas clínicas 

da cidade de Natal/RN para tratamento médico-terapêutico.

Os dados foram tratados através de representação sistemática com contagem manual 

dos achados.

Como fator limitante à pesquisa acredita-se que pelo fato de ter sido feita em locais 

destinados ao tratamento de reabilitação, a faixa etária dos participantes se limita ao fato de 

todos  se  encontram em idade  viável  ao atendimento  terapêutico,  o  que reflete  nos  dados 

antropométricos obtidos. 
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6.3 Resultados da Pesquisa

Os resultados  apresentaram primeiramente  características  gerais  da amostra, 

caracterizadas pelos dados pessoais dos consumidores e usuários (sexo, idade, escolaridade, 

renda familiar e grau de parentesco), seguido da captação dos fatores referentes à atividade do 

banho atual sob o ponto de vista do cuidador/consumidor. 

Os resultados para análise processual do protótipo foram obtidos como resultados da 

apreciação de  características pertencentes  ao  produto em relação  ao  material  utilizado  na 

estrutura e assento/encosto, posicionamento do assento/encosto, e presença de acessórios, no 

intuito de identificar as necessidades e desejos dos consumidores, que somadas às medidas 

antropométricas constituíram bases para projeção do protótipo.

Alguns resultados considerados fundamentais para que o objetivo desta pesquisa fosse 

atingido, estão listados a seguir.

6.3.1 Aprofundar os conhecimentos sobre as reais condições que é executada a atividade 

da vida diária do banho de indivíduos com incapacidade funcional severa

Em relação à atividade atual do banho, a combinação dos fatores referentes ao local e 

equipamento utilizados exprimiu a necessidade de adaptação da atividade, ou seja, o fato do 

quintal e cozinha serem tão utilizados para o banho quanto o banheiro, e a presença constante 

de  instrumentos  adaptativos  ao  equipamento  utilizado,  como  ”tamboretes”  ou  mesa  da 

cozinha,  com  o  intuito  de  elevar  o  equipamento,  expõe  claramente  a  necessidade  de 

intervenção na atividade. 

Outro fator que mereceu atenção foi em relação ao quadro álgico comum presente nos 

cuidadores durante ou após executar a tarefa de dar o banho. A queixa de dores nas costas, 

especificamente na região lombar alerta para as más posturas adquiridas durante a atividade, o 

que se torna ainda mais preocupante quando se sabe que a atividade é repetida, pela maioria 

dos participantes entrevistados, três ou mais vezes ao dia. 

Portanto, os dados descritos acima confirmam a viabilidade do desenvolvimento de 

um equipamento adequado que atenda as necessidades impostas por usuários e consumidores 

para melhor desempenho da atividade, que podem melhorar a qualidade de vida de indivíduos 

com incapacidades e seus cuidadores.
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6.3.2 No que diz respeito à análise crítica do ponto de vista da funcionalidade, conforto e 

praticidade dos modelos de cadeiras de banho fabricadas nas principais indústrias de 

produtos de TA do mercado nacional, voltadas às necessidades específicas do público da 

amostra 

Verificou-se que a maioria dos modelos é destinada ao público adulto, com poucas, ou 

quase nenhuma especificação para atender às exigências motoras impostas por esse público 

com quadro motor  mais severamente comprometido,  no caso,  os indivíduos com paralisia 

cerebral tetraparética espástica.

O conjunto das características analisadas nos equipamentos estudados englobou: as 

dimensões do produto, como largura e profundidade do assento, altura do encosto e altura do 

assento  ao  chão;  presença  de  acessórios,  como  apoio  de  cabeça,  cintos  e  outros;  custo 

estimado;  possibilidade  de  ajustes,  como  a  regulagem  da  altura  e  variação  do  ângulo 

assento/encosto, obtendo inclinação ou não do sistema; e qualquer informação adicional que 

pudesse enriquecer a análise.  

Dentre as cadeiras de banho que apresentaram características que mais se adequam as 

necessidades deste público, o resultado da análise detalhada dos modelos, com ressalta aos 

pontos  positivos  e  negativos  de  cada  produto,  forneceu  parâmetros  suficientes  para  o 

direcionamento da solução rumo ao processo do projeto conceitual.

6.3.3 No que diz respeito ao processo do projeto do protótipo

a)  Principais  características  que  o  cuidador/consumidor  gostaria  que  estivessem 

presentes no protótipo 

Todas as informações fornecidas pelos cuidadores/consumidores em relação ao grau 

de  importância  dado  ao  conjunto  de  características  que  compõe  um  novo  dispositivo 

considerado satisfatório, serviram como base para a elaboração do protótipo.

Características  como  segurança,  conforto,  ajuste  de  altura,  facilidade  de  ser 

transportada,  facilidade de limpeza,  leveza do equipamento,  facilidade de armazenamento, 

possibilidade de ser desmontada e de ser fechada foram a base para captação das necessidades 

básicas  da  opinião  do  consumidor  para  um  novo  dispositivo.  O  resultado  sugeriu  uma 

predominância em relação ao grau de importância dos itens de segurança e conforto, porém 
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não os classifica  como mais  importante  que os demais,  visto que não houve investigação 

comparativa entre os itens analisados. 

Em relação aos materiais usados para confecção da estrutura e assento/encosto, notou-

se a predominância por materiais leves e resistentes para a estrutura e confortáveis e de fácil 

limpeza  para  o  assento/encosto.  O que está  intimamente  relacionado  às  características  de 

conforto e segurança predominantemente consideradas pelos cuidadores.  A posição obtida 

pelo grau de inclinação da cadeira obteve um posicionamento considerado facilitatório para 

melhor acomodação das partes do corpo de indivíduos com controle postural deficitário, ou 

seja, a inclinação desejada promove melhor posicionamento da cabeça e tronco, facilitando o 

manuseio do cuidador no banho.

A presença de acessórios foi marcada pela considerável importância dada ao apoio de 

cabeça  e  cinto  de  segurança,  ditos  como  muito  importante  para  mais  da  metade  dos 

entrevistados,  novamente  relacionados  às  expectativas  dos  resultados  apontados 

anteriormente.  Acessórios  como apoio  para  os  pés  e  porta-toalha  também foram bastante 

considerados, porém, em relação ao primeiro, pelo motivo da cadeira ser destinada apenas 

para  atividade  do  banho,  a  experiência  clínica  da  pesquisadora  permite  considerar  que  a 

ausência do apoio para os pés apenas durante a atividade do banho não causará nenhum dano 

à  postura  do  indivíduo,  visto  que  o  tempo  de  permanência  para  a  atividade  pode  ser 

considerado restrito se comparado ao posicionamento fornecido nas demais horas do dia. Os 

demais  acessórios:  porta-sabonete,  porta-xampu,  porta-condicionador  e  porta-chuveirinho, 

incluindo o porta-toalhas, foram considerados úteis principalmente quando o banho acontece 

em lugares que não seja o banheiro. 

Para o resultado referente à escolha da cor, pôde-se considerar como irrelevante para 

os consumidores. 

b) Principais resultados em relação às medidas antropométricas obtidas

De acordo com a literatura revisada, foram consideradas medidas importantes para a 

confecção do equipamento: o peso, a estatura, a largura do quadril, a profundidade do assento 

e a altura do tronco/cabeça do usuário e a estatura e a altura do cotovelo ao chão do cuidador 

em postura em pé.

O resultado da medida peso foi pouco variável, com valor da maioria até 20 kg, o que 

se relacionou à faixa etária que se enquadrou a maioria dos indivíduos usuários participante. 
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Porém, o fato de um indivíduo possuir peso superior a 50 kg foi fator considerável para o 

projeto do protótipo no que se refere à resistência.

Em relação às demais  medidas  antropométricas  do usuário,  ocorreram as seguintes 

variações:  a menor  estatura  obtida foi  75 cm e a maior 170 cm; em relação à largura do 

quadril, o valor máximo e o mínimo encontrados foram 18 cm e 48 cm; a menor profundidade 

de assento foi 17 cm e 50 cm a maior; e por fim, a medida da altura do tronco/cabeça variou 

entre 40 cm para o menor valor encontrado e  78 cm para o maior.

Os resultados obtidos das medidas antropométricas dos cuidadores/consumidores em 

relação à estatura foram 144 cm a menor e 175 cm a maior, e em relação à altura do cotovelo 

ao chão com o sujeito em pé foi 87 cm a menor e 113 cm a maior.

Pela  variação  dos  resultados  obtidos,  a  resolução  da  problemática  que  englobou a 

confecção de um dispositivo que atendesse as necessidades físicas impostas por indivíduos 

com comprometimento motor severo e dependentes para atividade do banho, bem como seus 

cuidadores, envolveu uma gama de ajustes na composição do equipamento de modo que o 

tornasse eficaz para o maior número possível de usuários, sem restrições.

6.4 Desenvolvimento do Protótipo

Com o intuito de atender a maioria das especificações exigidas pelo público do estudo 

(indivíduo com PC tetraparética espástica e seu cuidador), a projeção da materialização do 

protótipo se deu com base na preocupação de proporcionar sistemas de ajustes suficientes 

para  atender  uma  grande  gama  de  indivíduos.  A  possibilidade  de  ajuste  da  altura  do 

equipamento como um todo, a regulagem da inclinação do sistema assento/encosto (“tilt”), o 

ajuste de altura do apoio de cabeça e a possibilidade de alteração dos locais de colocação ou 

mesmo  de  remoção  dos  cintos  de  segurança,  somados  a  possibilidade  de  variação  da 

profundidade do assento de acordo com a estatura do usuário, torna o produto diferencial dos 

demais pesquisados durante a execução deste estudo. Ênfase deve ser dada a possibilidade de 

regulagem/ajuste  da  profundidade  do  assento,  fator  inovador  em  relação  aos  produtos 

existentes no mercado nacional e considerado fundamental para o bom posicionamento do 

indivíduo sentado.

Cabe ressaltar que o protótipo físico foi construído utilizando-se material de “sucata” o 

que fez  com que o mesmo se apresentasse de  forma robusta.  Ou seja,  o  protótipo  físico 
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apresentado neste trabalho é ainda um pouco pesado e robusto para que possa ser utilizado de 

forma adequada pelos cuidadores. Ainda, o material utilizado na fabricação de sua estrutura 

bem como nos ajustes (aço) não é o mais adequado para a sua finalidade, uma vez que o 

equipamento  estará  em contato permanente  com a água.  Sendo assim,  tem-se que a  nova 

versão deste protótipo já incorporará materiais compatíveis a sua finalidade de uso, como o 

alumínio  e/ou  mesmo o plástico.  Entretanto,  demonstrou-se de forma  clara  durante  a  sua 

apresentação de que este mesmo protótipo atende as necessidades destes cuidadores no que 

refere a sua funcionalidade, atingindo de forma satisfatória os objetivos desta pesquisa. Como 

se verá no decorrer deste capítulo,  estudos posteriores se fazem necessários para que este 

protótipo possa ser melhor acabado de tal forma a incorporar mais facilidades não somente no 

atendimento das necessidades dos cuidadores como também dos usuários. 

6.5 Análise Crítica do Trabalho

O objetivo principal deste trabalho foi desenvolver um protótipo de cadeira de banho 

que melhor atendesse as exigências motoras de indivíduos com paralisia cerebral tetraparética 

espástica e promovesse biomecânica postural adequada aos seus cuidadores.

A análise da situação atual do banho de indivíduos com PC tetraparética espástica; das 

cadeiras de banho fabricadas nas principais indústrias de produtos de tecnologia assistiva do 

mercado  nacional  referente  aos  diversos  tipos  de  materiais  utilizados  na  confecção  da 

estrutura,  assento/encosto  e  acessórios,  dimensões,  capacidade  de  ajuste,  suporte  de peso, 

design,  durabilidade  e  praticidade  (capacidade  de  dobrar/desmontar);  a  investigação  das 

necessidades, preferências e expectativas dos possíveis consumidores em relação ao produto 

proposto, forneceu subsídios para a confecção do protótipo. 

Assim,  verificando  a  proposta  inicial  da  pesquisa,  pôde-se  concluir  que  o  estudo 

alcançou seus objetivos geral e específicos.

Porém, cabe ressaltar que a limitação do tempo estipulada pelo programa, somada a 

ausência de verba para a pesquisa, foram fatores limitantes para a fabricação do protótipo em 

materiais adequados para a situação do banho, bem como para a aplicação do mesmo em uma 

situação  real  de  banho,  onde  se  pudesse  captar  de  maneira  fidedigna  o  então  resultado 

funcional do produto.
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6.6 Recomendações

Diante dos resultados encontrados nas análises e conclusões do trabalho, verificou-se 

que apesar dos objetivos propostos terem sido alcançados, o assunto ainda não esgotou seu 

conteúdo,  mostrando  a  necessidade  de  estudos  mais  ampliados  em relação  ao  dispositivo 

desenvolvido.

Acreditando-se ser um assunto de importância na elaboração de conceitos ligados a 

tecnologia assistiva, seguem algumas sugestões ou direções para pesquisas que possibilitariam 

um melhor direcionamento daqueles que trabalham com pessoas com deficiência ou com o 

desenvolvimento de produtos destinados a atender as necessidades de uma parcela específica 

da população. Assim sugere-se:

 Realizar um estudo aprofundado acerca da viabilidade técnica e de custo de 

materiais aplicáveis à estrutura, assento/encosto e acessórios que compõem o dispositivo, 

assegurando que o mesmo satisfaça o conjunto de características listadas como essenciais 

ao longo da pesquisa;

 Realizar  análise  da  função  da  execução  da  tarefa  do  banho  com o  uso  do 

protótipo, a fim de detectar as facilidades e/ou dificuldades enfrentadas pelos cuidadores 

no que tange a habilidade funcional e postura adquirida em uso do dispositivo;

 Realizar análise do posicionamento adquirido pelo usuário enquanto faz uso do 

equipamento, bem como as alternativas de ajustes e acessórios do dispositivo se adequam 

ao usuário;

 Investigar a viabilidade de custo e o estabelecimento do processo produtivo 

para uma produção seriada, bem como as reais condições de interesse do mercado para 

fins comerciais do dispositivo.

 Realizar  uma  análise  mercadológica  do  produto  avaliando  aspectos  como: 

viabilidade de mercado, marca, cor, modelos e suas variações, canais de comercialização e 

distribuição do produto.

A tendência é que este projeto possa evoluir no sentido de se desenvolver estudos mais 

avançados de mercado, que deverão ser realizados para que o produto tenha mais um apelo 

comercial,  bem como  atenda  as  exigências  de  conforto  e  segurança  de  uma  forma  mais 

completa. 

Após  discussões  com  os  membros  da  equipe  do  projeto  LAI  e  parceiros  do 

Departamento  de  Engenharia  Mecânica  da  UFRN,  chegou-se  a  conclusão  que  o  produto 

mostrado  na  Figura  6.1,  pode  representar  uma  boa  sugestão  de  cadeira  de  banho para  o 
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mercado nacional. Para tanto, estudos iniciais com relação a tipos de materiais, procedimentos 

de fabricação e definição de elementos de mercado já estão em andamento. Entretanto, cabe 

destacar que tal estudo ainda não é definitivo, conceituando-se apenas em uma conjectura que 

necessita de estudos mais aprofundados de mercado. 

Figura 6.1 Esboço final da cadeira de banho idealizada

Desta  forma,  estes  foram  alguns  dos  aspectos  relevantes  quando  analisadas  as 

conclusões da pesquisa, e visando uma ampliação dos conceitos deste tema, recomenda-se 

serem aprofundados. 
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Esta pesquisa tem por objetivo conhecer/detectar alguns quesitos sobre a atividade do banho de indivíduos com 

paralisia cerebral tetraparesia espástica. O intuito deste diagnóstico é meramente para fins acadêmico. 
1 Dados pessoais

1.1 Sobre o usuário
Nome: Sexo:       M            F
Idade cronológica:     de 03 à 06 anos          de 07 à 10 anos         de 11 à 14 anos            acima de 15 anos
1.2 Sobre o cuidador
Nome: Sexo:       M            F
Parentesco com o cliente:
Profissão: Escolaridade:
1.3 Condição sócio-econômica

1.3.1 Renda familiar: 
           até 1 salário mínimo;                                                               de 2 a 5 salários mínimos;

           de 6 a 10 salários mínimos;                                                     acima de 12 salários mínimos.
1.4 Sobre o examinador
Nome:
Profissão: Instituição:

2 Atividade do banho atual
2.1 Local da casa onde o banho é realizado:                banheiro     quintal        cozinha         outro: _______________
2.2 Equipamento utilizado no banho:

      banheira bebê                    cadeira de praia semi-deitada 

      cadeira plástica       tanque de lavar roupa

      cadeira semi-deitada de fios       bacia

      cadeira de praia sentada                                outro:____________________________________
2.3 Caso tenha cadeira de banho específica para o deficiente, por favor descreva abaixo:
modelo/marca: tempo de aquisição:
material: 
local da compra: quem prescreveu (profissão):
2.4 Em relação à freqüência, o banho é dado:

        1vez ao dia                          2 vezes ao dia                     3 vezes ao dia                            mais de 3 vezes ao dia
2.5 Em um equipamento para o banho, em relação aos itens relacionados abaixo, você considera:
Segurança:                   Muito importante                Importante                   Pouco importante                   Indiferente

Ajuste de altura:           Muito importante                Importante                   Pouco importante                  Indiferente

Limpeza:                      Muito importante                Importante                   Pouco importante                  Indiferente

Armazenamento:         Muito importante                Importante                    Pouco importante                  Indiferente

Transporte:                  Muito importante                Importante                    Pouco importante                  Indiferente

Conforto:                     Muito importante                Importante                    Pouco importante                  Indiferente

Peso leve:                    Muito importante                Importante                    Pouco importante                  Indiferente
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3 Cadeira de Banho - Protótipo
3.1 Na sua opinião, que tipo de material deve ser utilizado na estrutura da cadeira?
          alumínio            ferro               plástico               madeira                resina                  outro:_______________
3.2 Qual tipo de material deve ser utilizado no assento/encosto?

          tecido impermeável    lona          fio         fibra  tiras de plástico         outro:__________________    
3.3 A cadeira deve utilizar sistema de (assinale um ou ambos):                         fechamento              desmontagem
3.4 Escolha o posicionamento que você considera ideal para a cadeira de banho:            A               B                  C
3.5 Em relação aos acessórios, você considera:
Apoio de cabeça               Muito importante                Importante                   Pouco importante                   Indiferente

Apoio para os pés             Muito importante                Importante                   Pouco importante                   Indiferente

Cinto de segurança           Muito importante                Importante                   Pouco importante                   Indiferente

Porta- sabonete                 Muito importante                Importante                   Pouco importante                   Indiferente

Porta-shampoo                 Muito importante                Importante                   Pouco importante                   Indiferente

Porta-condicionador         Muito importante                Importante                   Pouco importante                   Indiferente

Porta-toalha                      Muito importante                Importante                   Pouco importante                   Indiferente

Porta-chuveirinho            Muito importante                Importante                   Pouco importante                    Indiferente

3.6  Em relação a cor, a estrutura e o sistema assento/encosto da cadeira de banho, deve ser:
   Da mesma cor              Cores diferentes         Irrelevante

4 Medidas Antropométricas e Peso
4.1 Em relação ao usuário
4.1.1  O peso total do usuário é aproximadamente:

              abaixo de 10kg                                     entre 30 e 40kg                             entre 10 e 20kg                     

              entre 40 e 50kg                                    entre 20 e 30kg                              acima de 50 kg
4.1.2 Medidas antropométricas do usuário (em cm):

1. Sujeito em pé

2. Sujeito sentado

3. Largura do quadril
Estatura: Profundidade do assento:
Altura do tronco/cabeça (sujeito sentado): Largura do quadril:
4.2 Medidas antropométricas do cuidador:
Estatura: Altura dos cotovelos (sujeito em pé): 

5
Descreva aqui as dificuldades e/ou as facilidades encontradas durante a atividade do banho atualmente.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Durante o ato de dar o banho, você sente desconforto ou dor em alguma parte do corpo? Em caso afirmativo, qual?
____________________________________________________________________________________________ .
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TERMO DE LIVRE CONSENTIMENTO PARA A PESQUISA

“DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO DE CADEIRA DE BANHO PARA 

INDIVÍDUOS COM PARALISIA CEREBRAL TETRAPARÉTICA 

ESPÁSTICA”

Eu, ______________________________________________, CPF________________, 

autorizo Fabíola Canal Merlin Dutra – Fisioterapeuta, a registrar através de fotos ou 

filmagens o(a) menor_________________________________________________ para 

fins  exclusivos  da  sua  pesquisa  no  Programa  de  Pós-Graduação  de  Engenharia  de 

Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN. 

____________________________              _____/_____/_____
   Assinatura               Data
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TERMO DE LIVRE CONSENTIMENTO PARA A PESQUISA

“DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO DE CADEIRA DE BANHO PARA 

INDIVÍDUOS COM PARALISIA CEREBRAL TETRAPARÉTICA 

ESPÁSTICA”

Eu, ______________________________________________, CPF________________, 

autorizo Fabíola Canal Merlin Dutra – Fisioterapeuta, a registrar através de fotos ou 

filmagens minha imagem, para fins exclusivos da sua pesquisa no Programa de Pós-

Graduação  de  Engenharia  de  Produção  da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do 

Norte/UFRN. 

____________________________              _____/_____/_____
   Assinatura               Data
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