


Recursos assistivos  
Facilitadores para 
atividades gerais 









"Tecnologia Assistiva é uma área do 
conhecimento, de característica 

interdisciplinar, que engloba produtos, 
recursos, metodologias, estratégias, práticas 

e serviços que objetivam promover a 
funcionalidade, relacionada à atividade e 
participação de pessoas com deficiência, 
incapacidades ou mobilidade reduzida, 
visando sua autonomia, independência, 

qualidade de vida e inclusão social" (ATA VII - 
Comitê de Ajudas Técnicas - CAT). 
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“Para as pessoas sem 
deficiência a tecnologia 
torna as coisas mais 
fáceis.  
Para as pessoas com 
deficiência, a 
tecnologia torna as 
coisas possíveis”. 
(RADABAUGH, 1993) 



CONCEITUAÇÃO 
Equipamento esportivo X Tecnologia 

Assistiva 



Equipamento esportivo 
Equipamentos necessários para participar de um esporte 
específico - As diretrizes do equipamento são 
variáveis e específicas para cada esporte, por isso é 
importante verificar com o órgão nacional de esporte 
governante sobre protocolos atuais e específicos. 
https://sportmedbc.com/article/sports-equipment-fit-and-function 
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Tecnologia Assistiva  
Produtos necessários para pessoas com deficiências 
físicas que afetam os movimentos podem usar auxílios à 
mobilidade ou atividade, tais como cadeiras de rodas, 
scooters, caminhantes, bastões, muletas, próteses e 
dispositivos ortopédicos, para aumentar sua mobilidade 
e a realização de atividades. 
https://www.nichd.nih.gov/health/topics/rehabtech/co
nditioninfo/device 
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QUAL A 
PRÓTESE 

MAIS 
USADA??? 



Exemplo de prótese usada em prática 
esportiva) 
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esportiva) 



Real & Possível 







Os laboratórios da Universidade de Londres confirmaram que o 
cérebro tem uma grande neuroplasticidade,isto significa que é capaz 
de modificar-se após o treinamento com ondas cerebrais. De acordo 
com os pesquisadores da Ourivesarias e do Instituto de Neurologia, 
apenas meia hora de exercício de controle dos ritmos cerebrais seria 
capaz de provocar uma mudança duradoura na excitabilidade do 
córtex cerebral. 

http://superstorm.com.br/mercado-digital/neurociencia-pode-nos-ajudar-modelar-
pensamentos-para-alcancarmos-realidades-que-desejamos/ 



Escala GMFM e GMFCS 
para paralisia cerebral 

https://www.researchgate.net/figure/261609695_Expanded-and-revised-Gross-Motor-
Function-Classification-System-GMFCS-E-R-for 



TRABALHO CAMPO: 
Equipe Técnica (rendimento, desempenho, dor) 
Atletas  (rendimento e independência)  
Familias dificuldades  







intimidade 





incontinência 



















Avaliação Postural e 
Funcional 





http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2004/trabalhos/inic/pdf/
IC4-2.pdf 

http://www.wgate.com.br/conteudo/medicinaesaude/fisio
terapia/neuro/ortostatismo/ortostatismo_melissa.htm 



Auxílios de mobilidade – 
ANDADORES  







METAIS  
Quando Usar??  

AÇO 

ALUMINIO 

TITANIO 



POLIMEROS  



Método dos 5W2H 
5W 
What  - O Que? Que ação será executada?  
Who  - Quem? Quem irá executar/participar da ação?  
Where - Onde? Onde será executada a ação?  
When - Quando? Quando a ação será executada?  
Why - Por Quê? Por que a ação será executada?  
2H  
How Como? Como será executada a ação?  
How much Quanto custa? Quanto custa para executa a 
ação?  





Segurança  





http://agenciabrasil.ebc.com.br/rio-2016/noticia/2016-

09/esporte-adaptado-pode-ajudar-no-resgate-da-autoestima-
de-pessoas-com 





Formada em  fisioterapia,  com 
especialização em medicina 
comportamental (UNIFESP) e 
Tecnologia Assistiva (FCMMG)  
 
Lecionou em cursos de graduação em 
Lisboa – PT, além de diversos cursos 
ministrados in company.  
 
É sócia-diretora da Cuidadoso . Foi 
diretora do Grupo Senior Comfort em 
Lisboa sob o nome “A Loja do Avô”. 
 
Com experiência prática e acadêmica 
em Tecnologia Assistiva, Recursos 
Assistivos, Gerontologia, 
Empreendedorismo e  economia 
doméstica, desenvolve treinamentos, 
palestras e consultorias para diversos 
públicos por todo o Brasil. 

viviane@cuidadososenior.com.br 
vivianefisioterapeuta@gmail.com  
(11) 3449-6605/ 966590433 
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