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RESUMO

SANCHES, Thais. Mobiliário auxiliar para atendimentos em terapias
ocupacionais. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2017. (Trabalho de
Conclusão de Curso de Graduação.)

A terapia ocupacional é uma importante profissão voltada para tratamento e
reabilitação de pacientes com os mais diversos disturbios e doenças. A partir
da observação dos atendimentos propôs-se um mobiliário portátil que auxilie
os atendimentos nos diversos ambientes em que ocorrem.
Diferentemente dos atendimentos em clínicas especializadas, as terapias
home care não contam com equipamentos adequados. O foco principal do
presente projeto é a casa dos pacientes onde não há equipamentos
disponíveis e a teraupeuta apenas utiliza aquilo que pode levar.
O público analisado foi de terapeutas ocupacionais a partir de 22 anos e
pacientes portadores de paralisia cerebral a partir dos 13 anos. Nessa faixa
etária os pacientes são grandes de mais para serem segurados por uma
pessoa enquanto realiza o atendimento, portanto as terapias são realizadas
com o paciente na cadeira de rodas e mesas improvisadas que acabam
gerando desconforto para ambos.
O mobiliário consiste em uma mesa portátil com tamanho adequado para ser
levada no porta malas de um carro pequeno e possibilidades de ângulações
do tampo que promovem maior conforto e eficiência para o terapeuta e para
os pacientes cadeirantes.

Palavras-chaves: Terapia ocupacional. Reabilitação. Mobiliário acessível.
Mesa portátil. Home Care. Paralisia Cerebral.
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ABSTRACT

SANCHES, Thais. Auxiliary furniture for occupational therapies. Niterói:
Universidade Federal Fluminense, 2017. (Trabalho de Conclusão de Curso
de Graduação.)

Occupational therapy is an important profession focused on the treatment and
rehabilitation of patients with the most diverse disorders and diseases. From
the observation of the calls, a portable furniture was proposed that would
assist the attendants in the diverse environments in which they occur.
Unlike care in specialized clinics, home care therapies do not have adequate
equipment. The main focus of this project is the home of patients where there
is no equipment available and the therapist only uses what he can take.
The analyzed public was of occupational therapists from 22 years and
patients with cerebral palsy from the age of 13 years. In this age group
patients are too large to be insured by a person while performing care, so the
therapies are performed with the patient in the wheelchair and improvised
tables that end up generating discomfort for both.
The furniture consists of a portable table of adequate size to be carried in the
trunk of a small car and possibilities of table top angles that promote greater
comfort and efficiency for the therapist and the wheelchair patients.

Keywords: Occupational therapy. Rehabilitation. Accessible furniture. Portable
table. Home Care. Cerebral palsy.
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INTRODUÇÃO

A terapia ocupacional é a profissão da área da saúde que trabalha na

prevenção, tratamento e reabilitação de pessoas que apresentem quaisquer

distúrbios ou deficiência advindos de problemas genéticos, traumáticos ou de

doenças adquiridas. Em termos simples o tratamento visa ampliar o campo

de ação e autonomia da pessoa em suas atividades de vida diária

considerando seus recursos, necessidades e desejos promovendo seu bem-

estar.

De acordo com Leite e Prado (2004) a paralisia cerebral (PC) é uma

deficiência permanente no desenvolvimento do cérebro devido a uma lesão

ou defeito no cérebro imaturo. O dano não tem caráter progressivo e pode

causar desordens sensoriais, cognitivas e motoras de forma variável.

A paralisia cerebral se manifesta de maneiras diferentes em cada

indivíduo o que faz com que os atendimentos e objetivos da terapia

ocupacional para cada paciente apresentem muitas variações. As atividades

podem ter diferentes objetivos como trabalhar a postura, o posicionamento do

corpo, a coordenação motora fina, o letramento, a cognição, comunicação

alternativa e atividades do cotidiano como escovar os dentes, amarrar os

sapatos, adaptar e reaprender tarefas e atividades profissionais depois de

algum tipo de lesão entre outros. O paciente pode estar sentado em uma bola,

na própria cadeira de rodas ou estar em pé. Tudo depende da idade, da fase

de desenvolvimento e dos objetivos de cada um.

O presente trabalho propôs-se analisar atendimentos de terapia

ocupacional buscando encontrar soluções que proporcionassem maior

conforto e eficiência para os clientes e profissionais durante o atendimento.

Em todas as sessões analisadas os pacientes foram diagnosticados com

paralisia cerebral, portanto o projeto foi desenvolvido para este público. A

profissional acompanhada trabalha em clínicas e também nas casas dos

clientes, por isso todo o seu material é transportável sendo previamente

selecionado no início do dia de acordo com o cronograma dos pacientes e

carregado no porta-malas do carro.
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A terapeuta ocupacional após traçar o plano terapêutico de cada

cliente cria as atividades a partir de materiais de baixo custo e de adaptações

de produtos levando em consideração a personalidade e meio de vida de

cada paciente. Como a maioria dos clientes apresentam casos de paralisia

cerebral grave foram escolhidos dois para realização dos estudos. Um de 13

anos atendido na clinica e outro de 18 cujos atendimentos ocorrem em casa.

Ambos não andam, não falam e não são capazes de realizar nenhuma

atividade cotidiana por conta própria. A perspectiva de melhora na

coordenação motora é baixa, pois a fase de maior desenvolvimento é na

infância, por isso há mais ênfase no desenvolvimento cognitivo. Apesar do

grande grau de comprometimento motor os jovens apresentam bom controle

do olhar, sendo este o foco de muitos dos atendimentos. Através de

atividades lúdicas trabalha-se a lógica e o letramento dos jovens com o

objetivo que no futuro eles consigam se comunicar através de comunicação

alternativa com o uso do olhar.

Durante a acompanhamento dos atendimentos ficou evidente a

dificuldade dos trabalhos realizados na casa dos pacientes. Os atendimentos

na clínicas contam com diversos mobiliários e equipamentos adequados para

o tratamento, mas na casa dos pacientes o terapeuta conta apenas com os

recursos que ele pode levar.

De acordo com Hohmann e Cassapian (2011), desde a formação os

terapeutas ocupacionais aprendem a trabalhar com materiais de baixo custo

e adaptação de produtos do mercado para produção de seu próprio material

de trabalho devido ao alto custo dos produtos encontrados no mercado.

Contudo observou-se a necessidade de uma estação de trabalho que

possibilitasse a realização das atividades, já adaptadas pelos profissionais,

na casa dos pacientes. Este trabalho tem o foco na projetação desta estação

de trabalho.
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1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Como as atividades realizadas durante o atendimento já são bem

definidas e trabalhadas pela terapeuta acompanhada durante a presente

pesquisa, deu-se maior atenção aos problemas encontrados nos ambientes

de trabalho que não apresentam uma estrutura adequada ocasionando

diversas disfunçôes e problemas ao sistema.

Figura 1. Terapeuta ocupacional utilizando a cama como mesa da

atividade de pesca e classificação de palavras

FONTE: O autor

Na figura 1 a sessão de terapia ocupacional ocorria na casa do

paciente onde uma vez a cada semana a fisioterapeuta e a terapeuta

ocupacional fazem o atendimento juntas. Como não há uma mesa adequada

o atendimento ocorre no quarto e improvisam na cama a estação de trabalho

com o uso de um quadro branco. Por causa da altura da cama não é possível

que o paciente fique em sua própria cadeira sendo necessário que uma

pessoa o segure. A baixa altura da cama e o seu tamanho acabam forçando

a terapeuta a uma posição desconfortável ao lado do paciente ajoelhada no

chão.
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Figura 2. Atendimento na cadeira de rodas com bandeja de encaixe

FONTE: O autor

Figura 3. Atividade de formação de palavras com velcro

FONTE: O autor
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Na figura 2 a terapeuta faz o atendimento em pé utilizando a bandeja

de alimentação que encaixa na cadeira de rodas do paciente. A posição da

bandeija não é ideial para que o paciente visualize e interaja com a atividade

pois não possui a altura adequada às limitações de movimento da cabeça do

paciente. Para que o mesmo veja a atividade a terapeuta tem que lenvatá-la

na altura dos olhos do paciente. A área útil da bandeija de alimentação tem

54 x 30 cm e a atividade necessita de no mínimo 30 x 28 cm, mas como a

bandeija fica muito perto do corpo do paciente e possui uma entrada em meia

lua ocupando as laterais do corpo, ele não consegue articular os cotovelos

para que os braços alcancem a atividade adequadamente. A terapeuta usa o

sofá para apoiar o material a ser utilizado.

2. JUSTIFICATIVAS

Apesar de pouco evidente a paralisia cerebral é uma das desordens

infantis mais comuns tendo a prevalência de casos moderados e graves de

1,2 a 3 por 1000 nascidos vivos em países desenvolvidos de acordo com o

artigo publicado por Paneth et al (2006). Em países em desenvolvimento

esse número pode chegar a 7 a cada 1000 nascimentos (id.).

Mesmo com essa incidência a pesquisa e produção de tecnologias e

produtos para esse grupo tem pouca viabilidade econômica existindo poucas

empresas especializadas em produtos para vida diária desses pacientes no

Brasil. Em relação aos materiais para as atividades clínicas de terapeutas

ocupacionais os produtos são ainda mais limitados e ineficazes. As melhores

opções de material para as atividades clínicas são de empresas estrangeiras

cuja importação é muito custosa impossibilitando a compra. Com isso os

profissionais geralmente optam por produzir ou adaptar os seus próprios

equipamentos conforme a necessidade utilizando materiais baratos e

técnicas simples que nem sempre suprem as demandas técnicas desejadas.
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3. RESULTADOS ESPERADOS

Desenvolver uma estação de trabalho autoportante adequada às

atividades das terapeutas ocupacionais considerando a análise das medidas

e posturas dos clientes e das terapeutas bem como os materiais utilizados,

sendo suficientemente simples para ser montada e desmontada em cada

atendimento.

4. PROBLEMATIZAÇÃO ERGONÔMICA

O primeiro problema encontrado é o problema interfacial postura 1

referente a posturas da terapeuta durante os atendimentos. Na figura abaixo

é possível notar que a terapeuta fica bastante inclinada durante o

atendimento de crianças baixas sentadas em bancos correnpondentes a sua

altura.

Figura 1. Atendimento de crianças baixas - problema interfacial

postural 1

FONTE: O autor
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A imagem seguinte já comentada no capítulo 1 apresenta o mesmo

problema, mas nesse caso a terapeuta assume a postura de joelhos durante

todo o atendimento. Na mesma imagem é possivel notar como o paciente

inclina a cabeça e se esforça para olhar a atividade que está baixa de mais

para o seu campo de visão caracterizando o problema interfacial postural 3.

Figura 2. Atendimento de joelhos - problema interfacial postural 1

FONTE: O autor

A imagem seguinte apresenta a mesa utilizada na cadeira de rodas.

Fica evidente que a mesa é muito pequena para a realização das atividades

(problema interfacial postural 3) e por ficar muito próxima ao corpo prejudica

a movimentação dos braços do cadeirante além de dificultar que o paciente

veja a atividade (problema interfacial postural 3).
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Figura 3. Mesa de aliementação encaixada na cadeira de rodas

FONTE: O autor

Ainda sobre as posturas prejudiciais assumidas pelo paciente, na

próxima imagem o paciente estava sentado em um rolo enquanto a terapeuta

o segurava para realizar as atividades em cima da mesa. Não era possível

para terapeuta segurar o paciente e posicionar suas pernas adequadamente.

Figura 4. Atendimento na cadeira

FONTE: O autor

A seguir é apresentado o problema instrumental 4. Como o paciente

não possui boa mobilidade na cabeça, não consegue olhar para baixo, para a

superfície da mesa onde a atividade está sendo feita. Para amenizar isso a
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terapeuta levanta a atividade na altura dos olhos do paciente. Neste caso o

paciente não consegue realizar atividade e olhar para ela ano mesmo tempo

prejudicando sua compreensão do que está fazendo e consequentemente o

seu desenvolvimento.

Figura 5. Atendimento na cadeira

FONTE: O autor

Quadro 1. Categorização e taxionomia dos problemas ergonômicos do

sistema homem-tarefa-máquina

Problema Caracterização

Interfacial postural 1
Postura prejudicial à terapeuta: de joelhos; muito

encurvada

Interfacial postural 2
Postura prejudicial do paciente devido ao campo

de visão inadequado

Interfacial postural 3

Mesa de tamanho inadequado causando

dificuldades no alcance e posicionamento dos

componentes

Instrumental 4
Arranjo físico que dificulta a tomada de informação

dos pacientes

FONTE: O autor
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Quadro 2. Disfunções sistêmicas do sistema homem-tarefa-máquina

Disfunções Caracterização

Disposição dos

elementos

Falta de local para os objetos a serem utilizados

gerando falta de agilidade no trabalho

Desempenho e

funcionalidade do

sistema

Falta de eficiência por causa do sistema não funcional

FONTE: O autor

5. SISTEMATIZAÇÃO

Este tópico trata da análise do sistema alvo escolhido: estrutura para a

utilização de terapeutas ocupacionais em seus atendimentos na casa dos

pacientes.

Os esquemas e tabelas utilizados foram propostos por Moraes e

Mont’Alvão (2012) e facilitam a compressão do sistema onde o produto será

inserido bem como o ambiente que o engloba.
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Quadro 3. Caracterização e posição serial do sistema

- Espaço

- Dores
- Problemas na
saúde dos terapeutas
e clientes

- Família
- Sociedade

Clientes com
atendimento
adequado

- Adequado
para usuários
cadeirantes

Estrutura para a utilização de
terapeutas ocupacionais em seus

atendimentos

Possibilitar um ambiente adequado para
o tratamento otimizado trazendo
conforto para terapeuta e para o cliente

- Família
- Sociedade

Clientes com
paralisia cerebral e
outras disfunções

RESTRIÇÕES

SISTEMAALVO SAÍDA

META

SISTEMA
ALIMENTADOR

RESULTADOS
DESPROPOSITADOS

REQUISITOS

ENTRADAS SISTEMA
ULTERIOR

- Possibilitar a realização de
atividades diversas de Terapia
ocupacional

- Grau de severidade da PC
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Quadro 4. Ordenação hierárquica do sistema

FONTE: O autor

Casa ou clínica

Atendimento

Estrutura usada para possibilitar o atendimento

Jogos lúdicos Rolo Cadeira

Sala

Papeis, canetas,
tintas, giz

Cadeira de
rodas

Extensores,
orteses

Próteses
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Quadro 5. Expansão do Sistema

SUPRA-SISTEMA

Casa ou clínica

SISTEMA ALVO

Atividades no atendimento de
terapia ocupacional

SISTEMA PARALELO 1

Fonoaudiologia

SISTEMA SERIAL 1

Fisioterapia
SISTEMA SERIAL 2

Pedagogia

SISTEMA PARALELO

Psicologia

SISTEMA PARALELO

Pediatria

SISTEMA PARALELO

Fisiatria

SISTEMA PARALELO 3

Psicomotricidade

SISTEMA PARALELO 4

Ecoterapia

SISTEMA PARALELO 5

Hidroterapia

SISTEMA PARALELO

Neuropediatria

SISTEMA PARALELO

Ortopedia

SISTEMA PARALELO

Dentista
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Quadro 6. Tabela de função-informação-ação

FUNÇÃO INFORMAÇÃO AÇÃO

Informações

requeridas

Fontes de

informação
Dificuldades Ação(ões)

Objetos da(s)

ação(ões)
Dificuldades

Servir para

atividades de

terapia

ocupacional que

trabalhem

coordenação

dos membros

superiores e a

cognição

Regras e

orientações para

a realização da

atividade

Terapeuta

ocupacional

Pegar, puxar,

empurrar, apertar,

encaixar, amassar,

movimentar,

equilibrar, jogar,

pressionar,

segurar, colocar,

rotacionar, olhar,

comer, desenhar,

escrever

Peças, brinquedos

varetas, pinos, argolas,

talheres, papel, tinta,

massa de modelar,

bola, bonecos, corda,

giz de cera, canetas

diversas, tintas,

adaptador de

preensão,

engrossadores entre

outros

Falta de

espaço,

material

inadequado e

mobiliário

inadequado

FONTE: O autor
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HOMEMMÁQUINA

COMANDOS ATIVADOS

- Peças

- Pegadores

- Acionadores

FONTES DE INFORMAÇÃO

- Cor

- Formato

- Espessura

- Texturas

- Voz humana

Canais de
transmissão

Acionamentos
- Segurar
- Movimentar
- Empurrar
- Pegar
- Colocar
- Levantar
- Abaixar
- Olhar
- Empurrar
- Amassar
- Falar

TRANSMISSÕES

RESPOSTAS HUMANAS

- Mão

- Boca

- Olho

SISTEMAS HUMANOS

ENVOLVIDOS

- Visão

- Audição

NEURÔNEOS

Quadro 7. Modelagem Comunicacional do Sistema

FONTE: O autor
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6. PARECER ERGONÔMICO

Com intuito de hierarquizar os problemas utilizou-se a tabela GUT

atribuindo notas de 1 a 5 aos quesitos: gravidade, urgência e tendência. Após

a multiplicação das notas podem-se perceber os problemas de maior

prioridade.

Tabela 1. Tabela GUT

FONTE: O autor

Os principais problemas são: Interfacial postural 1 e 2. Os dois

problemas estão ligados a posturas prejudiciais assumidas pela terapeuta

ocupacional e pelo paciente provenientes de uma inadequação do mobiliário

utilizado.

Problemas Gravidade Urgência Tendência GUT

Interfacial postural 1
Postura prejudicial à terapeuta:

de joelhos
5 4 3 60

Interfacial postural 2
Postura prejudicial do paciente
devido ao campo de visão

inadequado

5 5 3 75

Interfacial postural 3
Mesa de tamanho inadequado
causando dificuldades no

alcance e posicionamento dos
componentes

3 4 2 24

Instrumental 4
Arranjo físico que dificulta a
tomada de informação dos

pacientes

3 3 2 18
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Quadro 8. Parecer ergonômico
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Sugere-se, preliminarmente, a utilização de mesas que suportem

adequadamente as atividades de terapia ocupacional considerando as

dimensões da cadeira de rodas e os alcance limitados dos usuários.

7. LEVANTAMENTO DE DADOS DO USUÁRIO – PÚBLICO ALVO

O público alvo consiste em profissionais formados em terapia

ocupacional, homens e mulheres a partir de 22 anos, e seus clientes

portadores de paralisia cerebral a partir de 13 anos.

8.ANÁLISE DA TAREFA
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PRESENÇA HUMANA

Proporcionar um suporte adequado às atividades
de terapia ocupacional voltadas para os

membros superiores

Pacientes

tratadosNORMAS DA TAREFA

Quadro 9. Caracterização da tarefa

- Feminino e masculino
- Pacientes a partir de 13 anos
- Terapeutas a partir de 22 anos

Formação em terapia ocupacional

REQUISITOS

META

SAÍDA

Realizar atividades voltadas para os
membros superiores direcionadas às
necessecidades de cada paciente

OBJETIVOS

- Material de fácil higenização e impermeável

- Possibilitar o transporte na mala do carro

- Possibilitar atividades em diversas angulações

REQUISITOS

- Duração indeterminada
- Normas estabelecidas pelo
terapeuta
- Código de ética da profissão

Pacientes a

serem tratados

ENTRADA
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Quadro 10. Discriminação da tarefa

FONTE: O autor

8.1. Análise comportamental da tarefa
Cada atendimento é organizado em três fases chamadas: preparação;

simulação; transferência.

8.1.1. Preparação

Consiste basicamente na preparação do corpo do cliente de acordo

com as suas dificuldades e com a atividade do dia. Podem ocorrer

alongamentos e massagens, por exemplo, nas mãos e dedos para que se

abram. Podem ocorrer também estímulos de integração sensorial quando o

paciente necessita de estímulos sensoriais para se perceber no espaço ou

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Tomada de informações

Manipulações e acionamentos

Comunicações

Deslocamentos espaciais

Movimentação de materiais

MEIOS UTILIZADOS

Oral, desenhos, imagens,

telas, objetos

Uso das mãos, botões, peças,

adaptadores

Movimentos dos olhos,

comunicação verbal, visual e

gestual

Espaços de circulação da sala

Uso das mãos
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apresenta hipersensibilidade. Nesse caso usa-se objetos com texturas

variadas, espuma de barbear, balanços, rolos, bola e outros.

Figura 1. Preparação

FONTE: O autor

8.1.2. Simulação

Prepara para a atividade posterior. Não é a realização da atividade em

si, mas a sua simulação com movimentos que o paciente precisará executar.
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Figura 2. Simulação

FONTE: O autor

8.1.3. Transferência

É onde ocorre a atividade para desenvolver a cognição ou

coordenação. Essas atividades geralmente são lúdicas e incentivam o

paciente a completar um objetivo como montar palavras a partir de uma

pescaria de letras ou uma competição de pega vareta para que desenvolva a

preensão em pinça.

Os jogos podem ocorrer na mesa com o paciente em pé ou sentado,

sozinho ou fazendo uso do extensor de perna com a terapeuta o segurando.

Todos os materiais ficam posicionados próximos do terapeuta e em cada fase

do atendimento vão sendo usados e colocados do lado. Dependendo do

atendimento podem-se usar bolas e rolos para manipulações no início,

depois o paciente senta para realizar atividades manuais sobre a mesa, e

termina em pé fazendo atividades sobre uma mesa mais alta.
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Figura 3. Tranferência

FONTE: O autor

O terapeuta pode estar atrás do paciente o segurando, corrigindo suas

posturas e o ajudando a realizar os exercícios dando suporte ao cotovelo ou

às mãos ou ao pescoço. Dependendo do paciente a terapeuta pode se

posicionar de frente ou ao lado apenas direcionando os exercícios.

As posturas assumidas pelo terapeuta são: em pé; sentado; ajoelhado;

inclinado; movimentando ombros, braços e mãos. As posturas assumidas

pelo paciente são: em pé; deitado; sentado.

Tomada de informações do terapeuta: através do olhar do paciente;

fala; sons; movimentos do paciente. Tomada de informações do paciente:

fala; toques; objetos de diversas formas, cores e texturas; letras.

Os acionamentos manuais do terapeuta são: pegar materiais;

posicionar o paciente; vestir o paciente com extensores de perna, de dedo ou

pegadores; posicionar e movimentar objetos. Os acionamentos manuais do

paciente são: pegar e posicionar objetos de maneiras diversas; puxar,

abaixar, levantar, arrastar, pressionar, enroscar, desenhar e outros.
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9.MODELAGEM VERBAL - SÍNTESE

9.1. Requistos
- Leve o suficiente para ser carregado até o carro

- Resistente para suportar a força que os pacientes podem colocar nas

atividades

- Ângulo da mesa 0º e 80º

- Impermeável e fácil de limpar

- Mecanismo simples de ajuste rápido

- Bordas sem cantos vivos

Outras opções desejáveis:

- Superfície imantada

9.2. Restrições
- Espaço no carro

- Espaço para entrada da cadeira de rodas

10. PROJETAÇÃO ERGONÔMICA

10.1. Requisitos de projeto
- Ambiente: Quarto na casa dos clientes

- Estrutura: a mesa será posicionada sobre o chão

- Restrições: O espaço do móvel não pode exceder 4m²

10.2. Sequenciamento de operações
1. Montar a mesa

2. Ajustar inclinação

3. Utilizar a superfície de apoio

4. Desmontar a mesa

5. Carregar até o carro
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6. Colocar no carro

10.3. Levantamento antropométrico

Quadro 11. Delimitação da população

População usuária

Terapeutas ocupacionais a partir de 22 anos
(homens e mulheres adultos brasileiros)
Pacientes (crianças a partir de 13 anos,
homens e mulheres brasileiros)

Porcentagem da população
a ser acomodada

Homem percentil 99 (Nesse percentil
são acomodados os
jovens padrões com
13 anos ou mais)Mulher percentil 1

Levantamento ergonômico

Escolheu-se o levantamento antropométrico
realizado pela fundação Dreyfus da
população americana devido a sua
aproximação com a população brasileira

FONTE: O autor

10.4. Dimensões Relevantes

Quadro 12. Requisitos da tarefa

Tomada de informação
A atividade deve ser posicionada na frente do usuário dentro do seu campo visual

Deve ter uma superfície de apoio para a atividade

Acionamento

A atividade deve posicionada na principal área acional de conforto do usuário

Os mecanismos de ajuste da inclinação devem estar no campo acional do usuário

Os mecanismos que permitem a montagem e desmontagem da mesa devem estar

posicionados ao alcance do usuário
FONTE: O autor
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Quadro 13. Dimensões

Tomada de informação

A atividade deve ser
posicionada na frente do
usuário dentro do seu
campo visual - paciente

Cone frontal do campo de visão
na linha normal de visão sentada
(LNVS) no plano lateral; e na
linha axial (LA) no plano superior

Mulher percentil 1

Deve ter uma superfície
de apoio para a
atividade - paciente e
terapeuta

Cone frontal do campo de visão
na linha de referencia inferior
(LRI) no plano lateral; e na linha
axial (LA) no plano superior

Mulher percentil 1

Acionamento
A atividade deve ser
posicionada na principal
área acional de conforto
do usuário sentado -
paciente

Altura dos metacarpos das mãos
com o braço flexionado a 90º no
cotovelo no plano lateral; e no
metacarpo com antebraço em
abdução no plano superior

Mulher percentil 1

Os mecanismos de
ajuste da inclinação
devem estar no campo
acional do usuário na
lateral ou embaixo da
mesa com usuário -
terapeuta

Altura do metacarpo da mão
direita, com braço flexionado a
90º, no plano lateral; e nos
metacarpos com os antebraços
em adução, no plano superior

Mulher percentil 1

Os mecanismos que
permitem a montagem e
desmontagem da mesa
devem estar
posicionados ao alcance
do usuário na lateral ou
embaixo da mesa -
terapeuta

Altura do metacarpo da mão
direita, com braço flexionado a
90º, no plano lateral; e nos
metacarpos com os antebraços
em adução, no plano superior

Mulher percentil 1

FONTE: O autor
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Figura 12. Porta-malas com capacidade para 280 L

FONTE: O autor

Figura 13. Dimensão da maior atividade 58 x 37 cm

FONTE: O autor
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Quadro 14. Dimensões relevantes

CADEIRA DE RODAS

Dimensões sugeridas pela fundação Dreyfus
Largura total 572 a 686 mm padrão: 660 mm
Comprimento total 1067 a 1143 mm padrão: 1067 mm
Altura dos apoios dos braços 760 mm
Altura do assento 457 a 559 mm padrão: 485 mm
Altura da superfície da mesa 815 a 865 mm
Vão livre necessario
(espaço entre os pés da mesa) 760 mm

Alcance total
(profundidade da mesa) 508 a 610 mm padrão: 610 mm

Altura total Padrão: 915 mm
Dimensões ABNT NBR 9050

Largura total 600 a 700 mm
Comprimento total 950 a 1150 mm
Altura dos apoios dos braços 710 a 725 mm
Altura do assento 490 a 530 mm
Altura da superfície da mesa 750 a 850 mm
Vão livre necessario
(espaço entre os pés da mesa) 800 mm

Alcance total
(profundidade da mesa) 500 a 600 mm

Altura total 925 mm
Largura do assento 400 a 460 mm

CARRO

Porta-malas
Altura 51 cm
Largura 100 cm
Profundidade 60 cm

MAIOR ATIVIDADE

Atividade pizza (maior)
Lateral 37 cm
Frontal 58 cm

FONTE: O autor
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Figura 14. Dimensão da cadeira de rodas ABNT NBR 9050

FONTE: Adaptado da ABNT NBR 9050
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Figura 15. Dimensões do uso de mesas por cadeirantes ABNT NBR

9050

FONTE: Adaptado da ABNT NBR 9050

Sendo:

- A3 altura do centro da mão, com o antebraço formando 90° com o

tronco

- B3 altura do centro da mão estendida ao longo do eixo longitudinal

do corpo

- C3 altura mínima livre entre a coxa e a parte inferior de objetos e

equipamentos

- D3 altura mínima livre para encaixe dos pés
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- E3 altura do piso até a parte superior da coxa

- F3 altura mínima livre para encaixe da cadeira de rodas sob o

objeto

- G3 altura das superfícies de trabalho ou mesas

- H3 altura do centro da mão, com o braço estendido paralelo ao piso

- I3 altura do centro da mão, com o braço estendido formando 30°

com o piso = alcance máximo confortável

- J3 altura do centro da mão, com o braço estendido formando 60°

com o piso = alcance máximo eventual

- L3 comprimento do braço na horizontal, do ombro ao centro da mão

- M3 comprimento do antebraço (do centro do cotovelo ao centro da

mão)

- N3 profundidade da superfície de trabalho necessária para

aproximação total

- O3 profundidade da nádega à parte superior do joelho

- P3 profundidade mínima necessária para encaixe dos pés

11. ANTROPOMETRIA DO PROJETO

11.1. Tomada de informações
Figura 16. Compatibilização da visão - vista lateral
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11.2. Acionamentos

Figura 17. Compatibilização dos braços - vistas lateral e superior

FONTE: O autor
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11.3. Espaço para entrada da cadeira de rodas

Figura 18. Mesa - vista frontal

FONTE: O autor

Dimensões mínimas da mesa: tampo 76 x 37cm; altura 81,5 cm;

espaço entre os pés 76 cm; inclinações 0º e 80º.

12. LEVANTAMENTO DE DADOS TÉCNICOS – MATERIAIS E
PROCESSOS

Para realização do presente projeto busca-se um material leve e

prático para construção do mobiliário.

12.1. MDF
O MDF (medium density fibreboard) é o material mais utilizado

atualmente pelas marcenarias em geral. Ele é composto de um painel de

fibras de madeira de alta (HD) ou média (MD) densidade, sendo que quanto

maior a densidade, maior a resistência. Por ter boa maleabilidade apresenta

bons resultados em trabalhos com detalhes como entalhes e cantos

arredondados. É vendido no mercado com diversos tipos de acabamentos o

que o torna muito versátil.
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12.2. Aglomerado
As chapas de madeira aglomerada são fabricadas com partículas de

madeira ou outros materiais, aglutinados por meio de uma resina e em

seguida prensados. Não é indicado para uso em ambientes umidos pois com

o tempo começam a esfarelar. Assim como o MDF, o aglomerado é vendido

com revestimentos diversos que podem aumentar sua resistencia e qualidade.

12.3. MDP
O MDP é um painel de partículas de média densidade, uma chapa de

baixo custo que se semelhante ao aglomerado. É fabricado a partir de

pequenos pedaços de madeira, aglomeradas entre si. Não é indicado para

entalhes, baixo relevo, cantos arredondados e nem para ambientes úmidos.

12.3. OSB
O OSB (oriented strand board - painel de tiras de madeira orientada) é

um painel estrutural de tiras de madeira orientadas em camadas

perpendiculares unidas com resinas e prensadas em alta temperatura. Possui

alta resistência mecânica e rigidez, além de possuir bom isolamento acústico.

Pode ser usado em construções e mobiliários. Por causa do aspecto

externo mais rugoso não possui boa aderencia à revestimentos sendo usado

com cobertura de tintas e vernizes,

Pode ser perfurado, escavado e cortado com ferramentas

convencionais.

12.4. Compensado
É um painel composto de camadas delgadas de lâminas de madeira

coladas. É vendido com diversos revestimentos e possui boa resistência além

de ser um pouco mais leve que o MDF dependendo das madeiras que o

compõe. Muito utilizado em mobiliários por causa da sua boa aparência.
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12.5 Madeira maciça
A madeira maciça é aconselhável em móveis, esquadrias ou portas

que fiquem em locais mais úmidos, externos ou que terá que suportar

muita tensão. Atualmente as madeiras mais acessíveis são o eucalipto e o

pinus.

12.6. Alumínio
O alumínio é um metal leve, macio e resistente utilizado desde papel

de embalagem para alimentos até equipamentos aeronáuticos. Possui baixa

densidade (aproximadamente um terço do aço ou do cobre) e baixo ponto de

fusão sendo revestido por uma fina camada de óxido que o protege da

corrosão. Além disso, e um material facilmete reciclável e reutilizável não

perdendo suas propriedades no processo de refabricação. Diferentemente do

aço não é um material fácil de soldar, por isso é mais fácil usar os encaixes

dos perfis oferecidos pelos fabricantes utilizando parafusos e rebites para

construção de mobiliários.

12.7. Plástico
Polímero leve, impermeável e fácil de moldar por pressão e calor

sendo que não permite a remodelagem. São muito resistentes a degradação

e possuem diferentes características dependo da sua composição. Se tornam

baratos para produção em grande escala, mas não são viáveis para

produção de uma peça apenas por causa do valor do molde.

12.8. Escolha dos materiais
Para escolha dos materias levou-se em conta os seguintes critérios:

Leveza; Resistência; Facilidade para construção; Aparência.
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Tabela 2. Materiais

Leve Resistente Facil
construção

Boa
aparência TOTAL

MDF x x 2

Aglomerado x 1

MDP x 1

OSB x x 2

Compensado x x x x 4

Madeira x x x 3

Alumínio x x x x 4

Plástico x x x 3
FONTE: O autor

Os melhores materias para execução deste projeto são o alumínio e o

compensado.

13. ANÁLISE DE SIMILARES

Para análise de similares optou-se por produtos que respondessem a

pelo menos um dos quesitos:

1) Ajuste de inclinação do tampo da mesa

2) Altura e largura que possibilite o uso de cadeirantes

3) Portátil

Neste projeto busca-se uma solução que englobe todos os quesitos,

mas estudou-se primeiramente os sistemas e mecanismos separadamente

visto que não foram encontradas opções que correspondessem exatamente à

proposta. As mesas ajustáveis apresentam sistemas preferencialmente

simples e manuais sem uso de bateria ou fonte de alimentação de energia.
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As mesas 1 a 5 são de empresas especializadas em reabilitação e

mobiliários para atendimentos ou mobiliário especificamente projetado para

pessoas com necessidades especiais. As mesas 6 e 7 são mobiliários

ajustáveis para escritório ou uso doméstico. Os produtos 8 a 11 são planos

inclinados que devem ser usados sobre algum apoio. As mesas 12 a 14 são

portáteis.

Quadro 15. Similares

Mobiliários de empresas especializadas em reabilitação

1 Figura 19. Standarte

FONTE: <http://www.standart.com.br/
produtos/standarte> Acesso: 05 maio

2017

NOME DO PRODUTO

Standarte

MATERIAL

Madeira, acrílico, chapa metálica,

plásticos variados
MEDIDA

Sob encomenda
PREÇO

R$5.099,57
CARACTERÍSTICAS

Totalmente desmontável; Possibilita

várias configurações
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2 Figura 20. Mesa inclinável Kaye

FONTE:
<http://kayeproducts.com/tilting-
tables/> Acesso: 05 maio 2017

NOME DO PRODUTO

Tilting table Kaye
MEDIDA

Tampo da mesa 50,8x75,5 cm; Altura

regulável 45 a 64,7 cm; Inclinação

regulável 0º a 90º; Espaço entre as

pernas 54,6 cm
CARACTERÍSTICAS

Braçadeiras ajustáveis para segurar

papeis; Trilho dianteiro removível;

Origem Estados Unidos

3 Figura 21. Mesa escolar Standart

FONTE: <http://www.standart.com.br
produtos/mesa-regulavel-para-uso-
escolar> Acesso: 05 maio 2017

NOME DO PRODUTO

Mesa regulável para uso escolar Standart

MATERIAL

Madeira maciça forrada em fórmica
MEDIDA

Sob encomenda; Altura e inclinação

reguláveis
PREÇO

R$910,75
CARACTERÍSTICAS

Recorte tipo meia lua na frente
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4 Figura 22. Carteira escolar
acessível Guto Índio Costa

FONTE: <http://aldeiatem.com/post/
10488/indio-da-costa-%E2%80%93-10-
personalidades-do-design-mobiliario-
brasileiro> Acesso: 05 maio 2017

CARACTERÍSTICAS

Design assinado por Indio Costa

vencedor na Bienal Iberoamericana

de Design (BID) de 2012 e outros

prêmios

5 Figura 23. Mesa escolar adaptada
Vanzetti

NOME DO PRODUTO

Mesa escolar adaptada Vanzetti

MATERIAL

Estrutura em aço tubular com pintura

epóxi e tampo em MDF
MEDIDA

Tamanho: Tampo da mesa 71,5x61

cm; Altura regulável 60 a 78 cm;

Tampo com três níveis de regulagem

de inclinação; Distância entre os pés:
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FONTE: <http://www.itaassistiva.com.br/
Mobili%C3%A1rio%20Adaptado/Mesas/m
esa-escolar-adaptada> Acesso: 05 maio

2017

menor 70 cm e maior 77 cm
PREÇO

R$563,00 e mais R$50,00 se for

imantada
CARACTERÍSTICAS

Ponteiras de borracha antiderrapante

com regulagem para evitar

desnivelamento do solo; Tampo da

mesa oitavado com acabamento em

MDF; Anteparo para objetos; Recorte

tipo meia lua na frente; Base traseira

da estrutura alargada.

Mobiliário ajustável de escritório e uso doméstico

6 Figura 24. Mesa ajustável para
escritório Walnut

FONTE: <http://www.sleekmodern
furniture.com/workpad-adjustable-table-
walnut.html?feed=Froogle> Acesso: 10

maio 2017

NOME DO PRODUTO

Workpad adjustable table Walnut

MEDIDA

Tampo da mesa 69,8x48,3 cm; Altura

regulável 71,1 a 106,7 cm
PREÇO

US$374.00 (R$1.222,23 para valor do

dólar igual a 3,26 reais)
CARACTERÍSTICAS

Rodas com trava para maior

estabilidade; Levantamento

pneumático simples e silencioso;

Origem Estados Unidos

Planos inclinados
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7 Figura 25. Mesa portátil para
notebook Table Mate

FONTE: <https://www.americanas.com.br
/produto/27148281/mesa-portatil-para-
notebook-table-mate-multiuso-18-em-1-
tmn02?pfm_carac=table%20mate&pfm_in
dex=1&pfm_page=search&pfm_pos=grid&
pfm_ type=search_page%20> Acesso: 10

maio 2017

NOME DO PRODUTO

Table Mate
MATERIAL

Tampo em PVC e pés em metal
MEDIDA

Tampo da mesa 52 x 39 cm; Altura

regulável 45 a 87 cm com 6 níveis de

ajuste; Inclinação regulavél em 3

ângulos de uso
PREÇO

R$ 79,00
CARACTERÍSTICAS

Peso da mesa 2,580 kg; Peso

suportado: até 15 kg; Produzida por

diversas marcas podendo ser

encontrada em diversas lojas no país

8 Figura 26. Mesa adaptada para
cadeira de rodas CETEP

FONTE: <http://cetep2012.blogspot.
com.br/2014/04/adaptacoes.html> Acesso:

12 maio 2017

NOME DO PRODUTO

Mesa adaptada para cadeira de rodas

CETEP
CARACTERÍSTICAS

Adaptação feita pelas terapeutas

ocupacionais do CETEP; Diversas

inclinações; Encaixe no braço da

cadeira de rodas; Recorte tipo "meia

lua" na frente
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9 Figura 27. Plano inclinado
multiposicional

FONTE: <http://www.itaassistiva.com.br
/plano-inclinado-mdf-multiposicional>

Acesso: 12 maio 2017

NOME DO PRODUTO

Plano inclinado multiposicional

MATERIAL

MDF, madeira, EVA
PREÇO

R$130,00
CARACTERÍSTICAS

Manípulo para regulagem; Placa

imantada

10 Figura 28. Mesa de desenho
ajustável Soho

FONTE: <http://www.jerrysartarama.com/
soho-urban-artist-adjustable-drawing-

board> Acesso: 12 maio 2017

NOME DO PRODUTO

SoHo urban artist adjustable drawing

board
MATERIAL

Madeira
MEDIDA

Tampo da mesa 50,16x74,93 cm
PREÇO

US$69,95 (R$228,59 para 1 dólar

igual a 3,26 reais)
CARACTERÍSTICAS

Peso 3,76 kg; Origem EstadosUnidos
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11 Figura 29. Tampo de mesa para
desenho A3 Artsphere

FONTE: <https://www.cassart.co.uk/
daler_rowney_artsphere_easel_a3.ht
m?trackterm=artsphere> Acesso: 2

out. 2017

NOME DO PRODUTO

Daler rowney artsphere easel A3

MATERIAL

Madeira de faia
MEDIDA

Tampo da mesa 42x30 cm
PREÇO

£45,00 (R$192,13 para 1 libra

esterlina igual a 4,26 reais)
CARACTERÍSTICAS

Peso: 2,6 kg; Origem: Reino Unido;

Articulação bola e soquete (rótula)

que permite o movimento em

qualquer direção

Mesas portáteis

12 Figura 30. Bandeja Tramontina

FONTE: <https://www.americanas.com.br/
produto/25122681/bandeja-mesa-para-

servir-cafe-da-manha-refeicoes-
tramontina> Acesso: 2 out 2017

NOME DO PRODUTO

Bandeja Tramontina Small
MATERIAL

Madeira de pínus e cantoneiras em

polipropileno atóxico
MEDIDA

Tampo da mesa 47,6x27,6 cm; Altura

21,6 cm
PREÇO

R$ 29,99
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13 Figura 31. Mesa dobrável de
alumínio quadrada Mor Andora

FONTE: <https://www.magazineluiza.com.
br/mesa-dobravel-de-aluminio-quadrada-
mor-andora/p/2056972/es/arlz/> Acesso: 2

out 2017

NOME DO PRODUTO

Mesa dobrável de alumínio quadrada

Mor Andora
MATERIAL

Alumínio
MEDIDA

Tampo da mesa 69,5x69,5 cm; Altura

69,5 cm
PREÇO

R$ 162,90
CARACTERÍSTICAS

Peso: 2,712 kg

14 Figura 32. Mesa dobrável Lifetime

FONTE: <https://produto.mercadolivre.
com.br/MLB-712003083-mesa-dobravel-
lifetime-183-metros-vira-maleta-_JM>

Acesso: 2 out 2017

NOME DO PRODUTO

Mesa dobrável Lifetime
MATERIAL

Polietileno soprado de alta densidade

(sistema Blow molding) e aço tratado

com pintura a pó antiferrugem
MEDIDA

Tampo da mesa 183x76 cm; Altura 75

cm; Fechada: 91 x 76 x 10 cm
PREÇO

R$ 298,90
CARACTERÍSTICAS

Peso: 12 kg; Peso suportado: até 150

kg

FONTE: O autor
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13.1. Comparação dos similares

Quadro 16. Similares PNI

Similares Positivo Negativo Interessante

1

Completamente
desmontável;
encaixes fáceis;

quadro de
visualização

frontal

Hastes compridas
difíceis de

carregar; Custo
elevado

Permite
diferentes

configurações;
chapa metálica
magnética

2

Inclinação e
altura regulável;
hastes para
segurar folhas

Braçadeira para
segurar folhas

3

Altura e
inclinação
regulável

Regulagem em 4
etapas

Mecanismo
simples para
regulagem

4

Altura e
inclinação
regulável,

mecanismo de
ajuste simples

Custo alto para
produção

Aparência; bolsos
laterais para

guardar material

5

Elevação e
inclinação
regulável

Mecanismo de
regulagem;

Recorte meia lua;
Haste para

segurar folhas



59

6

Elevação e
inclinação
regulável

Custo elevado Mecanismo para
regulagem

7

Elevação e
inclinação

regulável; leve

Instável;
Regulagem não é
muito prática

Leve; Prática
para carregar

8

Preço acessível;
portátil

Tamanho
insuficiente

Recorte frontal
em meia lua;

encaixe em meia
lua; mecanismo
simples de
inclinação

9

Inclinação
regulável com
mecanismo

simples; preço
acessível; portátil

Depende de uma
superfície de

apoio adequada

Não precisa
demontar para

carregar;
mecanismo

simples e prático

10

Inclinação
regulável com
mecanismo
simples

Depende de uma
superfície de

apoio adequada

Fácil regulagem
de inclinação

11

Mecanismo
permite ajuste em
todas as direções

Altura do
mecanismo

Mecanismo rótula

12

Abre e fecha
rapidamente

Baixa A angulação dos
pés garante que
a mesa fique
aberta sem

necessidade de
trava
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13

Fechamento
prático; Fácil de

carregar

Estrutura inferior
não permite
entrada de

cadeira de rodas

Leve; Sistema de
fechamento

14

Suporta muito
peso; estável;

portátil

Pesada Fechamento
prático em forma

de maleta

FONTE: O autor

14. GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS

Durante a primeira rodada de geração de alternativas a ideia principal

para fechar a mesa era o encolhimento dos pés. Durante as primeiras

tentativas de construção do modelo percebeu-se que isso tornaria a

montagem mais demorada já que cada perna da mesa teria de ser ajustada

na montagem e na desmontagem.

Figura 33. Mesa ajustável

FONTE: O autor
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Havia também a compreensão de que um painel magnetico atrás da

mesa contribuiria para visualização de certas atividades. Através do

acompanhamento dos atendimentos e conversas com as terapeutas ficou

claro que o painel não seria usado junto com a mesa e que a mesa poderia

se tornar um painel ou um quadro quando a inclinação chegasse próxima aos

90º tornando possível a realização de todas as atividades.

Figura 34. Mesa com painel vertical

FONTE: O autor

Houve uma segunda rodada de alternativas com propostas para

dobrar os pés em duas fases mas chegou-se a conclusão que para uma

montagem e desmontagem da mesa rápida e mais simplificada o ideal seria

que os pés fossem inteiros, sem divisões ou necessidade de ajuste. Para o

mecanismo do tampo fez-se um pequeno estudo de alternativas que

usassem menos material possível deixando o peso mais leve.
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Figura 35. Pés com fechamento em duas etapas

FONTE: O autor

Com intuito de diminuir o número de peças e mecanismos da mesa

optou-se por abrir os pés da mesa em mais 10º, totalizando 100º, para que

quando a mesa estiver aberta o seu próprio peso mantenha os pés abertos.
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Quadro 17. Quadro de alternativas

GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 1

Figura 36. Alternativa 1 ALTERNATIVA 1 - Mesa L

Positivo

- Laterais fixas para apoio de objetos

quando a mesa estiver inclinada

- Regulagem de inclinação e altura

- Recorte em meia lua

- Pés encolhem para diminuir o tamanho

da mesa ao ser transportada

Negativo

- Não tão prática para transporte

-Regulagem de um pé de cada vez

Figura 37. Alternativa 2 ALTERNATIVA 2 - Painel inteiriço

Positivo

- Fácil manuseio

- Construção fácil

- Regulagem de inclinação

Negativo

- Compacto, mas pode não caber no

carro

- Pode ser instável
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Figura 38. Alternativa 3 ALTERNATIVA 3 - Mesa apoio traseiro

Positivo

- Regulagem de inclinação e altura da

mesa

- Recorte em meia lua

Negativo

- Pode ser instável

Figura 39. Alternativa 4
ALTERNATIVA 4 - Mesa hockey

Positivo

- Regulagem de inclinação

- Painel desliza enquanto a mesa fica

fixa em um ponto mudando o seu ângulo

- Pés se soltam para desmontar com

facilidade

- Fechamento em forma de mala (painel

e mesa)

Negativo

- Pés separados da mesa pode dificultar

sua montagem
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GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 2 - PÉS

Figura 40.Alternativa 5 ALTERNATIVA 5 - Mesa 100º de pés

simples

Positivo

- Pés com ângulo de 100º a invés de

90º forçando os pés da mesa a

permanecerem abertos

- Os pés fecham um por dentro do

outro

- Diversas possibilidades de formato e

materias para construção

-Os pés dobram em uma fase com o

uso das dobradiças

Negativo

- Pés inteiros podem tornar a mesa

grande para ser carregada

Observação: As alternativas 7 a 12 mantêm o sistema de fechamento por dobradiça

e adicionam uma segunda fase no fechamento da perna que se dobra em duas.

Além disso, todas apresentam a possibilidade de abertura de 100º nos pés.

Figura 41. Alternativa 6 ALTERNATIVA 6 - Pés de dobra lateral

Positivo

- Pés dobram para as laterais internas

Negativo

- Necessita de uma trava em cada pé
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Figura 42. Alternativa 7 ALTERNATIVA 7 - Pés de chapas

dobradas

Positivo

- O uso de chapas finas poderia deixar

a mesa leve

Negativo

- Dificuldade em fazer dobras precisas

no metal; Se for alumínio a dobra pode

enfraquecê-lo

Figura 43. Alternativa 8 ALTERNATIVA 8 - Pés em J

Positivo

- Os pés param quando o mecanismo

se encaixa na abertura para cima. O

peso da mesa o mantém ali. Ao

levantar a mesa os pés escorregam

para a “barriga do J” podendo ser

empurados para o lado oposto, onde

sobe até em cima, diminuindo pela

metade o seu tamanho

Negativo

- O compensado não suportaria um

corte que deixasse a parede tão fina

fazendo-se necessário o uso de metal

ou madeira maciça
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Figura 44. Alternativa 9 ALTERNATIVA 9 - Pés de giro

Positivo

- Mecanismo que trava os pés quando

alcançam a posiçao aberta

- Os pés giram para dentro da mesa,

por isso quando então abertos a força

exercida pelo peso faz com que não se

fechem sozinhos

Negativo

- Construção da trava

Figura 45. Alternativa 10 ALTERNATIVA 10 - Pés de giro e

dobra

Negativo

- O sistema ‘girar e dobrar’ não oferece

estabilidade

Figura 46. Alternativa 11 ALTERNATIVA 11 - Pés de giro e

arraste

Positivo

- Ao ser puxado e girado as paredes do

pé se encontram mantendo a estrutura

da mesa em pé

Negativo

- O compensado não suportaria um

corte que deixasse a parede fina

fazendo-se necessário o uso de metal

ou madeira maciça
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GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 3 - TAMPO

Figura 47. Alternativa 12 ALTERNATIVA 12

Positivo

- Mecanismo se encaixa dentro do

espaço vazio

- Hastes de levantamento são fixadas

nas laterais posteriores do tampo da

mesa

Negativo

-É necessária uma tábua atrás do tampo

para prender as hastes

Figura 48. Alternativa 13 ALTERNATIVA 13

Positivo

- Mecanismo se encaixa por fora do

espaço vazio

- Hastes de levantamento são fixadas

em estruturas presas no tampo da mesa
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Figura 49. Alternativa 14 ALTERNATIVA 14

Positivo

- Mecanismo se encaixa dentro do

espaço vazio

- Hastes de levantamento são fixadas

por braçadeiras no tampo da mesa

Negativo

- Pode ser difícil fixar a haste no tarugo

redondo dependendo do material

- Pode ser difícil encontrar a braçadeira

no tamanho desejado
FONTE: O autor

Muitas das alternativas poderiam funcionar para esse sistema portanto

utilizaram-se os critérios da simplicidade de uso e da facilidade construtiva

para execução do modelo. Para garantir maior agilidade no abrir e fechar da

mesa optou-se por pés inteiros que não necessitassem de ajustes ou travas

acionadas manualmente. O ajuste de posição do tampo segue o mesmo

raciocínio, portanto há o menor número de ajustes possível. O conjunto de

inclinação do tampo escolhido tem a possibilidade de se fechar por dentro

das tábuas fechando completamente a mesa sem a necessidade da adição

de mais uma camada de altura.

Figura 50. Alternativa escolhida

FONTE: O autor
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15. CONSTRUÇÃO DO MODELO EM ESCALA

O modelo em escala foi construido em papel craft simulando o uso de

uma tábua de compensado de 2 cm de espessura para construção de todas

as peças. O tamanho real dos pés seria 8 cm de largura por 83,3 cm de

comprimento cortados com ângulo de 10º. O tamanho real do tampo é 82 x

51 cm e a altura total é 86 cm. O próprio papel dobrado e colado simula as

dobradiças.

Figura 51. Modelo em escala
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FONTE: O autor

16. MOCK-UP

Os pés de alumínio foram construídos por um vidraceiro usando o

perfil COR18 que possui entrada para parafusos. Seu peso é de 0,332 kg/m.

Figura 52. Perfil COR18 de alumínio

FONTE: O autor

Para garantir que os pés não abrissem lateralmente usaram-se duas

barras do mesmo perfil para conectar os pés. Uma em cima onde foram

presas as dobradiças e outra embaixo para não atrapalhar o fechamento das

pernas.

Foi necessário o uso de uma chapinha de alumínio para que a

dobradiça ficasse alinhada com a lateral dos pés. Durante a construção o

vidraceiro ignorou o fato de que a haste lateral superior deveria acompanhar

o ângulo dos pés e se alinhar com a lateral para possibilitar a dobra. O Uso

da chapinha corrigiu este problema.
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Figura 53. Detalhe da dobradiça

FONTE: O autor

Figura 54. Pés

FONTE: O autor

Outros problemas surgiram durante a construção da estrutura das

pernas. Para que as tábuas de compensado ficassem mais fortes optou-se

por cortá-las na conformação em que os tamanhos fossem o menor possível.

A conexão foi feita com duas cavilhas em cada lado e cola para madeira. É

possível ver na imagem abaixo que a abertura dos pés forçou a conexão

entre os compensados prejudicando as estruturas. Além disso a dobradiça
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não suportou a força que a abertura das pernas estava exercendo e os pés

ficaram instáveis.

A figura 44 demonstra a pega da mesa para abertura ou fechamento

da mesma. Nesta conformação os dedos ficavam presos entre a haste de

alumínio e o tampo tornando o seu uso perigoso.

Figura 55. Construção do mock-up - pés

FONTE: O autor
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Figura 56. Problema na pega

FONTE: O autor

Para solucionar o problema com a conexão das cavilhas fez-se os

cortes invertidos mantendo uma tábua inteiriça onde foram aparafusados as

dobradiças. Uma caixa foi feita em torno da estrutura para sustentar os pés,

quando abertos, tirando o peso de cima da dobradiça. A caixa também

solucionou o problema da pega. Foi feito um recorte na parte frontal para

adequar a altura da entrada da cadeira de rodas.

Figura 57. Construção da caixa

FONTE: O autor
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Figura 58. Construção do mock-up - tampo

FONTE: O autor

As braçadeiras foram feitas em tubo de PVC moldado a quente em

torno do tarugo de madeira, pois não foram encontradas braçadeiras com

tamanho adequado à venda.

Outra alternativa para o tampo era o uso de articulação para janela.
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Figura 59. Detalhe da articulação de janela

FONTE: O autor

Para esta mesa os modelos de articulação encontrados no mercado

não atenderam as necessidades. Neste caso não era possível fechar

completamente o tampo. A barra de metal que fica para baixa ultrapassa os

limites da mesa quando fechada. Outros modelos apresentaram os mesmos

problemas.

O mock-up final é apresentado nas imagens abaixo.
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Figura 60. Mock-up final
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FONTE: O autor

Os pés foram moldados com durepox branco e após a secagem

receberam pastilhas de silicone para não arranhar o chão e nem escorregar.

Figura 61. Detalhe da contrução dos pés com durepox branco e pés de

silicone

FONTE: O autor
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17. VALIDAÇÃO ERGONÔMICA

17.1. Validação

A mesa ficou mais alta do que o esperado atingindo 89 cm, o que

atrapalhou o seu uso, principalmente na posição 0º. Fica evidente nas

imagens abaixo que há uma folga demasiada entre os braços da cadeira e a

parte inferior da mesa. Quanto ao tampo da mesa, o tamanho foi mais do que

o suficiente para a realização das atividades.

Figura 62. Validação ergonômica

FONTE: O autor
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17.2. Revalidação ergonômica

Com os pés da mesa menores a altura do tampo ficou muito mais

confortável para o paciente como mostra as figuras a seguir. A entrada na fa

cadeira de rodas por baixo da mesa não foi prejudicada.

O uso do tampo melamínico facilita o uso de tintas e canetas sobre a

superfície pois é um plástico de fácil limpeza. Alem disso é possível usar

imãs ou fitas adesivas para prender as folhas.

Figura 63. Revalidação ergonômica tampo inclinado

FONTE: O autor

Todos os cantos da mesa foram arredondados para evitar que o

paciente se machuque. Para evitar farpas e proteger as laterais do
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compensado foi feito um acabamento com duas camadas de selante para

madeira e lixamento com lixas finas.

Figura 64. Revalidação ergonômica tampo horizontal

FONTE: O autor

Com o uso da caixa e a nova conformação dos pés o risco de prender

os dedos nas laterias da mesa acabou.
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Figura 65. Revalidação ergonômica

FONTE: O autor

Para facilitar o levantamento do tampo foi adicionado um puxador na

lateral do tampo.

Figura 66. Detalhe do puxador do tampo

FONTE: O autor

A seguir a imagem da mesa dentro do porta-malas de um carro. A

mesa coube perfeitamento deitada no fundo do porta-malas possibilitando

que outros materias usados na terapia sejam carregados por cima da mesma.
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Figura 67. Mesa dentro do porta-malas de um pálio 1998

FONTE: O autor

18. CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO

Durante a construção do protótipo novas soluções foram avaliadas

para resolver os problemas da mesa. Para corrigir a altura da mesa foram

cortados 3 cm dos pés. Com isso a parte inferior da mesa ficou com 79 cm

distando 3 cm dos braços da cadeira. Com essa altura a cadeira passa

confortavelmente por baixo da mesa. A altura do tampo ficou com 82 cm.

Para melhorar a aparência da mesa fechada foram testados dois

mecanismo para o giro dos pés. O primeiro é uma dobradiça em L.

Figura 68. Dobradiça em L

FONTE: O autor
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Essa dobradiça não foi eficiente pois não possui parafuso para segurar

um lado no outro fazendo com que os pés se soltassem. O segunda

mecanismo testado foi um parafuso e porca. Os pés foram presos nas

laterias das caixas com parafuso e porca. Os mesmos giram no próprio

parafuso em uma parte sem rosca. Com isso os pés ficaram mais próximos

das laterais da caixa e foi possível fechá-los por dentro da caixa. Uma

pequeno cubo de compensado foi usado para afastar os pés de largura

menor da lateral. Com intuito de evitar a deformação do alumínio quando

parafusado utilizou-se um bloco de compensado por dentro do perfil.

Figura 69. Detalhe do mecanismo dos pés da mesa

FONTE: O autor
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Para tornar o tampo da mesa em um tampo magnético optou-se pelo

uso de uma placa fina de metal entre o acabamento melaminico e o tampo de

compensado já que o ferro tem maior poder de atração magnética do que

uma manta magnética que seria muito fraca para segurar papeis mais

grossos ou plastificados.

Figura 70. Detalhe das camadas do tampo

FONTE: O autor

As camadas foram coladas umas sobre as outras com cola de contato.

Para dar maior firmeza aos pés e garantir que não se fechem durante

o uso, utilizou-se uma dobradiça de janela. Uma das abas foi removida para

possibilitar um melhor posicionamento na lateral da mesa. Foram usados

espaçadores de aluminio fixação das dobradiças na caixa e parafusos e

porcas similares aos usados nos pés. Como as dobradiças dobram para trás

e para frente foi usado um canaleta de perfil de alumínio na base da mesa

que impede que a dobradiça gire invertida ao abrir os pés da mesa.
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Figura 71. Dobradiça de janela

FONTE: O autor

Figura 72. Montagem da dobradiça de janela

FONTE: O autor
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Figura 73. Detalhe do tampo da mesa com os parafusos e porcas

FONTE: O autor

Figura 74. Parafusos, porcas, arruelas e perfis de alumínio utilizados

para construção da mesa

FONTE: O autor

Para que o tampo fique fixo durante o processo de abrir, fechar e

carregar a mesa fez-se o uso de uma pequena fechadura.
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Figura 75. Fechadura do tampo

FONTE: O autor

Um gancho foi fixado na lateral interna da mesa, com uso de uma tira

de couro e um parafuso, para que possam ser penduradas as bolsas com os

materias que serão utilizados no atendimento.

Figura 76. Dimensão da maior atividade 58 x 37 cm

FONTE: O autor

A seguir o mecanismo de inclinação do tampo feito com trugos de

aluminio retangulares e redondos fixados com parafusos de pressão.
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Figura 77. Mecanismo de angulação do tampo

FONTE: O autor

Durante o carregamento da mesa os pés ficam presos por uma tira de

couro fixada na lateral da caixa com um parafuso e no tampo da mesa com

velcro.
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Figura 78. Tira de couro para segurar os pés

FONTE: O autor
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Figura 79. Abertura e fechamento dos pés

FONTE: O autor

19. DESENHOS TÉCNICOS
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21. CONCLUSÃO

No Brasil ainda existem muitas áreas desprovidas de projetos de

produtos consistentes que solucionem os mais diversos problemas. No setor

médico esses projetos são mais urgentes podendo proporcionar qualidade de

atendimento e melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. A produção

da mesa auxiliar em atendimentos home care foi de encontro a esta

necessidade.

A chave deste projeto era a escolha de processos e materias simples

que tornassem a execução e uso do mobiliário o mais prático possível.

Muitos problemas surgiram durante a fase construtiva exigindo soluções

pontuais não previstas na ideação e construção do modelo, o que evidencia a

importância desta fase do projeto para o aprendizado e desenvolvimento de

habilidades de projetação. Apesar disso, o mobiliário produzido foi capaz de

resolver os problemas propostos ainda que necessitando de algumas

melhorias.
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