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O objetivo da presente pesquisa foi realizar adequações ergonômicas no equipamento com 

tecnologia assistiva concebido no projeto anterior em forma de protótipo. Para tanto, foi 

trabalhada uma sistemática, com base na literatura qualificada sobre o tema, que contemplou as 

recomendações necessárias para a correta acomodação de cada usuário, com ênfase no conjunto 

assento/encosto do produto. Especificamente neste segundo e último ano de projeto, foi 

concluído o desenvolvimento de uma cadeira de rodas para uma criança específica, com o uso do 

fluxograma desenvolvido na dissertação de mestrado de Isabella de Souza Sierra, intitulado 

"Sistematização da prescrição de assentos para adequação postural de pessoa com tônus muscular 

anormal". Nesta proposta de proximidade entre graduação e pós-graduação, foram realizadas as 

adequações ergonômicas necessárias para o equipamento com tecnologia assistiva conceituado 

em etapas anteriores pelo mesmo grupo de pesquisa. 

Além disso, foram utilizadas as partes da modelagem virtual que foi desenvolvida no ano 

anterior tanto para o projeto de pesquisa em andamento quanto para compor os resultados das 

pesquisas de mestrado. Para tanto, foram utilizados parâmetros de uma criança fictícia de 7 anos, 

e com uma determinada deficiência relacionada ao tônus muscular anormal. A partir disso foi 

seguido o fluxograma e desenvolvido a cadeira e seu sistema de classificação dos componentes 

de adaptação, também desenvolvido e apresentado no mestrado de Isabella. A figura 1 contém a 

representação parcial da cadeira de rodas desenvolvida a partir da modelagem virtual e a figura 2 

apresenta o referido sistema de classificação dos componentes de adaptação. 

O principal resultado científico para a divulgação desta pesquisa foi o aceite para a publicação 

de um artigo que contém os resultados deste trabalho numa edição especial do periódico 

internacional Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño Y Comunicación, que é Qualis A2 na 

área de Arquitetura, Urbanismo e Design – área de concentração deste grupo de pesquisa. A 

edição especial versará sobre o tema Creatividad solidaria e Innovación social en América 
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Latina e a previsão para o lançamento oficial da edição é o segundo semestre de 2018. Além 

disso, o grupo de pesquisa foi convidado a apresentar presencialmente os resultados do artigo no 

Coloquio de Investigación y Desarrollo en Diseño, II Edición, que foi realizado na segunda-feira, 

30 de julho de 2018, das 15 às 18 horas, na Universidade de Palermo, Argentina. Devido à 

impossibilidade de estar presente, este grupo enviou um vídeo de cinco minutos, apresentando os 

resultados da pesquisa, que foi reproduzido ao público no evento em questão. 
 

Fig. 1 Representação parcial da cadeira de 

rodas desenvolvida a partir da modelagem 

virtual. 

 .Fig.2 Sistema de classificação dos 

componentes de adaptação. 
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