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Introdução e objetivos: O suporte de peso corporal (SPC) é utilizado
basicamente para suspensão e recuperação da deambulação. Atualmente,
nem todos os laboratórios de estudo apresentam este equipamento, devido
ao seu alto custo. Assim, objetivou-se confeccionar um equipamento de SPC
de baixo custo para facilitar o processo de reabilitação fisioterapêutica
infantil direcionado, principalmente, ao ganho de habilidades funcionais.

Métodos: O SPC foi desenvolvido com metalon que se caracteriza como um
material leve, resistente e totalmente inoxidável. Para fins metodológicos, o
equipamento foi dividido em três partes: base, corpo e ápice. A base do
equipamento consiste em um espaço designado para a entrada do paciente
que, inclusive, utilize uma cadeira de rodas; o corpo sustenta o equipamento
e apresenta o suporte para os membros superiores (MMSS); e, o ápice é
constituído pelo colete de sustentação e pelo apoio para estímulos
multissensoriais.

Resultado: O equipamento mede 2,15 m de altura e 90 cm de largura,
podendo suportar um indivíduo de até 100 Kg. Na base do equipamento há
um sistema de rodas, importantes para facilitar o deslocamento do
equipamento, assim como, para mantê-lo em repouso. O corpo, por sua vez,
possui o suporte para MMSS com ajustes de largura e altura. O colete de
sustentação contido no ápice do equipamento é semelhante ao utilizado na
construção civil acoplado a um sistema superior de trava que garante a
sustentação do paciente. O suporte para estímulos multissensoriais
apresenta um sistema de ajustes que promove movimentação tanto na
horizontal como na vertical, a depender do objetivo terapêutico.

Discussão e conclusão: O equipamento poderá ser utilizado por crianças
de diferentes biotipos, devido aos seus sistemas de ajustes. É possível
ajustar a altura do colete proporcionando suspensão completa ou parcial
visando diversos graus de movimento. Observa-se, então, que foi possível
confeccionar um equipamento de baixo custo de SPC que poderá ser
utilizado para facilitar a reeducação da marcha de crianças com disfunções
neuromotoras além de auxiliar em outras estimulações sensoriais.
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