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Introdução e objetivos: Durante o processo de desenvolvimento de
equipamento, faz-se necessário conhecer as percepções de usuários sobre as
funções do produto, bem como, a importância atribuída a cada uma dessas
funções, para delinear as características ideais do dispositivo e possibilitar
sua aplicação na prática clínica. O objetivo do trabalho foi apreender a
percepção de fisioterapeutas quanto à viabilidade de um dispositivo que
induz simetria na distribuição do suporte de peso em pessoas com
hemiparesia.

Métodos: Foi realizada entrevista semi-estruturada com duas perguntas
abertas que objetivaram captar a opinião do profissional a respeito da
indução de simetria no suporte de peso de pacientes hemiparesia e a
possível influência de um dispositivo de retroalimentação somatossensitiva,
em desenvolvimento, na reabilitação dessa população. As respostas foram
gravadas e transcritas para análise de conteúdo, baseado na perspectiva de
Bardin. Participaram do estudo fisioterapeutas com experiência na área de
reabilitação neurofuncional, docentes no curso de Fisioterapia, da
Universidade de Brasília. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade de Brasília (199.318).

Resultado: O tempo médio de atuação dos três profissionais entrevistados
foi de 16 anos, variando de 8 a 24 anos. Todos os entrevistados
consideraram os treinamentos ou recursos que objetivam indução de
simetria no suporte de peso como úteis, já que consideraram que a
assimetria na distribuição do suporte de peso interfere no equilíbrio e na
marcha. Apontaram possíveis limitações do dispositivo apresentado e
enumeraram sugestões para melhoria do dispositivo em desenvolvimento,
como a redução da frequência do feedback sensorial e modulação do sinal
vibratório de acordo com o nível de assimetria



Discussão e conclusão: O dispositivo de inovação tecnológica proposto
pareceu útil para unanimidade dos entrevistados, uma vez que, salientaram
os efeitos negativos da assimetria no equilíbrio e na marcha de pessoas com
hemiparesia. Possíveis limitações do dispositivo apresentado como a
influência da retroalimentação sensorial no desempenho de atividades de
vida diária e o risco de habituação do usuário ao sinal vibratório foram
consideradas durante o processo de desenvolvimento do dispositivo.
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