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O Laboratório Lavita do Departamento de Terapia Ocupacional vem assistindo 

as demandas de Tecnologia Assistiva dos alunos e funcionários da Universidade 

Federal da Paraíba pelo Comitê de Inclusão e Acessibilidade (CIA). Este laboratório 

trabalha em parceria dentro do Grupo de Trabalho GT-Acessibilidade, junto com o 

Lacesse para atender demandas do processo de intervenção de espaços acessíveis, 

nos aspectos relacionados as propriedades das especialidades do arquiteto e do 

terapeuta ocupacional.   

A Tecnologia Assistiva segundo Cook & Hussey (1995) é a aplicação de 

“qualquer item, peça de equipamento, sistema de produto adquirido comercialmente, 

modificado ou feito sob medida, que é usado para aumentar, manter ou devolver a 

capacidade funcional dos indivíduos com deficiência” (p.5). 

As atividades do Lavita acontecem acompanhadas pelo estagiário do CIA por 

meio do processo de avaliação das condições físico-funcionais e dos aspectos 

cognitivos para o entendimento das habilidades de desempenho, padrões de 

desempenho, do contexto, das demandas das atividades e fatores do cliente para que 

sejam prescritos os dispositivos. Também envolve a investigação sobre os ambientes 

a serem acessados, para evitar inadequações e verificar a identificação das condições 

de acessibilidade.  

Essas avaliações são previamente agendadas e realizadas a partir dos 

encaminhamentos feitos posteriormente a triagem do CIA, realizada pelas estagiárias 

de Terapia Ocupacional que identificaram as demandas de Tecnologia Assistiva dos 

alunos com deficiência. 

Nos últimos meses (outubro a fevereiro) foram avaliados 18 alunos. Os casos 

englobaram sequelas de microcefalia, paralisia cerebral, mielomeningocele, 

artrogripose, nanismo, lesão medular, queimadura, malformação congênita.  



Uma outra atividade gerenciada neste período foi o inventário de todo o 

laboratório e o levantamento das demandas de manutenção e de novas aquisições 

para o Laboratório oferecer o serviço proposto. O material catalogado no inventário 

está em anexo. O controle de saída dos equipamentos é feito diariamente com auxílio 

do estagiário ou dos técnicos da Clínica Escola por meio de registro. 

A partir desta tarefa foram elencados os produtos que necessitam de reparo ou 

manutenção para que sejam solicitados os serviços. Também foi realizado no último 

ano, um pregão de compra para novas cadeiras de rodas, entretanto elas não foram 

adquiridas por falta de recursos financeiros do departamento e do CIA. 

 

Controle de entrada e saída 

 

20/08/2019 Cadeira reclinável foi para manutenção (ortopar) 433526 serie 

25/09/2019 José Marcos empréstimo de uma cadeira de rodas motorizada sem 

suporte para as pernas de patrimônio 65.091.038 

05/11/2019 – Wesley Ciqueira –cadeiras de rodas (devolução) 

29/11/2019 – Rafaela farias – devolução de cadeira de rodas manual dobrável em X 

de patrimônio 65.010.182 

22/01/2020 – Rony – Devolução de uma cadeira de rodas manual dobrável em X com 

Nº de serie 151845. 

03/02/2020 – Leandro Almeida –almofada de gel (devolução) 

 

 

 

MÊS DE OUTUBRO 

 

No período do mês de outubro foram confeccionadas 4 órteses de posicionamento 

ventral bilateral e 1 adaptação para lápis. 

 

14/08/2019- confecção de órteses de posicionamento ventral e bilateral para MMSS. 

 

20/08/2019 – confecção de uma adaptação para lápis. 

 

21/08/2019 – confecção de órtese de posicionamento ventral bilateral.  



 

 

MÊS DE SETEMBRO 

 

29/10/2019 -  Confecção de dedeira 5º dedo E 

 

 

 

 

MÊS DE NOVEMBRO 

 

 

Foram confeccionadas 8 órteses de posicionamento ventral bilateral. 

 

12/11/2019 –– órteses de posicionamento ventral bilateral  

 

13/11/2019 –confecção de órtese de posicionamento ventral bilateral. 

 

13/11/2019– confeccionada órteses de posicionamento ventral bilateral. 

 

13/11/2019 - confecção de órtese de posicionamento ventral bilateral.  

 

22/11/2019 - prescrição uma cadeira de rodas monobloco, uma cadeira de rodas 

motorizada, uma cadeira de banho. 

 

22/11/2019 - Adaptação para escrita. 

 

 

 

 

MÊS DE DEZEMBRO 

 



10/12/2019 - prescrição uma cadeira de rodas monobloco, uma cadeira de rodas 

motorizada, uma cadeira de banho. 

 

10/12/2019 – Entregue adaptação para abotoar, engrossador para colher e tapete 

antiderrapante. 

 

11/12/2019 – Confeccionada 2 órteses de posicionamento ventral. 

 

11/12/2019 – Confecção de adaptação para escrita.  

_______________________________________________________________ 

 

MÊS DE JANEIRO 

 

Recesso de 17 de dezembro a 30 de janeiro. 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

MÊS DE FEVEREIRO 

 

18/02/2020 - Avaliação para adaptação referente a uma cadeira universitária.  

 

 

 

 

 

Atualmente em decorrência da deterioração e desgastes dos materiais do 

laboratório, identificou-se a necessidade de manutenção periódica para a troca de 

peças e/ou conserto, limpeza dos estofamentos das cadeiras de rodas e de suas 

estruturas, lubrificação de peças, por serem recursos de uso rotativos dentro da 

comunidade acadêmica.  

 

O material adquirido entre 2010 e 2014 está necessitando ser revisado por 

causa do longo período de uso, pela falta de manutenção preventiva e reparadora, 



podendo chegar ao ponto de ocorrer o sucateamento dos dispositivos tornando-os 

inutilizáveis, trazendo baixas no acervo e déficits pela ausência do fornecimento de 

outros equipamentos. Isso a curto e médio prazo irá refletir diretamente no serviço 

oferecido e nos atendimentos aos alunos e servidores da universidade.  

Há um registro no aumento das demandas do público assistido e precisamos 

estar preparados para oferecer a continuidade deste suporte com qualidade. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


